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A csertapló (Xanthoehrous obliquus (Pers) B. et G.) 
elterjedését befolyásoló környezeti tényezők 

hegy- és dombvidéki csereseinkben 

A cser legfontosabb gombakárosí tójával , a csertaplóval több külföldi 
és hazai szakember foglalkozott már (1., 2., 3., 4., 5. és 7.). Kutatásaik 
elsősorban a gomba rendszertani helyét , életmódját , károsításának nagy
ságát stb. tisztázták. Kevés adatot találunk azonban ezekben a do lgoza
tokban a károsító fellépése és a környezet i t ényezők közötti összefüggésre 
vonatkozóan. Ezek a vizsgálatok pedig igen fontosak. Ismerve a k ö r n y e 
zeti tényezők és a gomba fel lépése közötti összefüggést, a károsító elleni 
preventív (megelőző) védekezés kulcsát tartjuk kezünkben. 

A növények életét irányító környezet i tényezőket négy csoportra 
oszthatjuk (6) : 

1. éghajlati (klimatikus), 
2. talajtani (edafikus), 
3. domborzat i (fiziografikus) és 
4. élő környezet i (biotikus) v iszonyokra . 

Ezek egyrészt a növényekre hatnak, produktivitásukat, a kó rokozók 
kal szembeni el lenállóképességüket emelve v a g y csökkentve . De te rmé
szetesen hasonlóan hatnak a kórokozó szervezetekre is, fertőző, szaporo
dási stb. képességüket befolyásolva. 

A környezeti tényezők, a gazdanövény és a kó rokozó közötti soko l 
dalú összefüggés teljes tisztázása bonyolul t , nehéz feladat. S o k esetben, 
jelenlegi ismereteink mellett , még megoldhatat lan probléma is lehet. 
Gondos vizsgálatokkal, kísérletekkel azonban fontos kapcsolatokat derít
hetünk fel és szívós munkával , lépésről- lépésre haladva egyre vi lágosab
ban áll előttünk teljes összefüggésében a felvetett kérdés. 

A hegy - és dombvidéki cseresekben végzet t növénykór tani meg f igye 
lések során már régebben feltűnt a csertapló károsítási nagyságának lát
szólag rendszertelen változása kis területen (pl. erdőrészlet) belül is. A 
fertőzött fák számának változását, amint már a gondosabb szemlélődés 
is megmutatta, a domborzat i t ényezők változása befolyásol ta lényegesen. 
A pontos felvételeken alapuló megf igye lések megerősí tet ték ezt a fel te
vést. Vizsgál juk m e g ezt a fenti állítást néhány konkrét példán keresztül. 

A z 1. ábra a Győrszentmár ton község határában lévő 9/a erdőrészlet 
térfelszíni rajzát mutatja. A löszön kifej lődött barna erdőtalajon 43 éves, 
elegyetlen cser szálerdő áll. A z á l lomány sűrűsége 9 0 % , termőhelyi osz
tálya (Fekete Zol tán tölgyfatermési táblái szerint) I. A z erdőrészlet 
250—280 tszf. magasságban, e g y dombvonula t K- i kitettségű 12—14°-os 

I Q M Í N D Y Z O L T Á N 
(Készült az Erdőmémöki Főiskola Brdővédelemtani Tanszékén, Sopron) 



lejtésű oldalán terül el. Itt két 1600 m 2 -nyi próbaterületen végeztem pon
tos állományfelvételt. A gerincen (a) lévőn a törzsek 1,0, míg a völgyre 
hajló domblábon (b) 22,8'%-a volt csertaplóval fertőzve. 

A 2. ábra a Sopron határában lévő 51/a erdőrészlet egy részének 
térfelszíni formáit mutatja. Az erdő mészhomokon lévő sötétszínű erdő
talajon áll. Kora 44 év, eredete sarj, elegyetlen cseres, sűrűsége 90%, 
termőhelyi osztálya II. A bemutatott rész tengerszintfeletti magassága 
170—190 m. Az erdőrészletben két, 2500 m 2 nagyságú területen végez
tem pontos felvételt. A gerincen faj lévő platón a törzsek 4,1, míg a völgy
ben (b) 9,4%-a fertőzött csertaplóval. 

A 3. ábra a Győrszentmárton község határában lévő 17/b erdőrész
ietet mutatja. Talaja löszön kifejlődött barna erdőtalaj. Az állomány mag
eredetű, 56 éves, elegyetlen cseres. Termőhelyi osztálya I—II, sűrűsége 
90%. A 200—240 m tszf-i magasságban elterülő erdőrészben négy 2000— 
2500 m 2 nagyságú próbaterületen történt a felvétel. A gerincen fa) a gom
bával való fertőzöttség 5,5, a délnyugati (b) és észak-keleti (c) kitettségű 
domboldalakon 15,2 és 11,0, míg a völgyben (d) 41,0%. 

1. ábra 2. ábra 3. ábra 

A példaként kiragadott három eset, valamint még számos hasonló 
felvétel világosan mutatja, hogy a csertapló fertőzésében döntő szerepe 
van a domborzati (fiziografikus) viszonyaknak. Legsúlyosabb a károsítás a 
völgyekben, hajlatokban és az ezekre futó hegy- és domblábakon. A leg
kisebb ezzel szemben a gerinceken, platókon stb. A fertőzöttség e két szél
sőséges foka között közbenső helyet foglalnak el a különböző kitettségű 
oldalak. Egyes eredmények arra mutatnak, hogy különösen a nyugati o l 
dalak veszélyeztetettek. Ennek biztos eldöntéséhez azonban kevés a ren
delkezésre álló felvételek száma. 

Természetesen felmerül a kérdés, mi az oka annak, hogy a hegy- és 
dombvidéki cseresekben ilyen jelentős — bátran mondhatjuk döntő — 
szerepet játszanak a domborzati viszonyok a gomba fertőzése szempontjá
ból. Erre a kérdésre nehéz válaszolni. Valószínűleg három tényező be
folyásolja lényegesen a fertőzöttség mértékét: 

1. A völgyekben, hajlatokban stb. a termőtalaj mélyebb, jobb a víz
ellátás, a fák kevésbé szenvednek a szárazságtól. Ezek együttesen a tör
zsek jobb magassági és vastagsági növekedését eredményezik és minden 
bizonnyal hatással vannak a szöveti szerkezet kialakulására is (szélesebb 
évgyűrűk, lazább szövet stb.). Az erőteljes növekedés során korábban be
következik az ágtisztulás és így a fertőzés lehetősége is. 

2. A domborzati viszonyoktól függő helyi klíma a völgyekben, hajla
tokban stb. kedvezőbb a gomba fertőzése és fejlődése számára (nagyobb 
nedvesség és páratartalom, szélvédettség stb.) mint a gerinceken, plató
kon. 

3. A völgyekben a fagyrepedés mértéke és ezzel együtt a fertőzési 
kapuk száma is jóval nagyobb, mint egyebütt. 



A z edafikus tényezők hatása a esertapló fellépésének nagyságára tisz
tázatlan kérdés. A z eddigi felvételek azt mutatják, hogy nincs döntő be 
folyásuk a fertőzés mértékére. 

A biotikus tényezők közül az erdőt alkotó növényzet csoportosulási 
viszonyainak (állományszerkezet) és az ember tevékenységének van több
kevesebb hatása a csertapló elterjedésére. 

A z állomány elegyetlensége és egyszintűsége esetén a fertőzési esély 
maximális. Itt a fogékony egyedek sűrűn egymásmellett állanak és nincs 
ellenálló faj, vagy immúnis növény-rész (pl. lombozat), amely a fertőző 
spórák felhőinek kisebb-nagyobb hányadát felfogná. Ezeknek az állomá
nyoknak nemcsak a csertaplóval, de más gombakárosítóval szemben is 
fokozott a fogékonyságuk. 

A Gyulaj község határában elterülő cseresekben végzett felvételek 
során a legerősebben exponált helyeken (völgy, völgyre futó dombláb 
stb.) elegyetlen, egykorú, 66 éves szálerdőben az átlagos fertőzöttséget 
21%-nak találtam. Ugyanilyen térfelszíni viszonyok között, egy gyertyán
nal elegyes, ideális második koronaszintű, 86 éves állományban ezzel 
szemben 14% volt. Ez utóbbival összehasonlítható (azonos korú és szár
mazású) dombgerincen fekvő elegyetlen cseres fertőzöttséget csupán 
8%-nak találtam. A fenti példa azt mutatja, hogy a megfelelő állomány
szerkezet a fiziografikus viszonyoktól döntően befolyásolt fertőzöttséget 
némileg mérsékelni tudja. 

Az ember tevékenysége és az állományok csertaplóval való fertő-
zöttsége közötti összefüggés két jelenségben mutatkozik. Először is az utak, 
nyiladékok mellett a károsítás mértéke mindig szembetűnőén nagyobb, 
mint az állomány belsejében. Itt ugyanis a közlekedés, szándékos rongá
lások folytán igen sok a mély, gesztig hatoló sebzés. Ez mind fertőzési 
kaput nyit a gomba számára. 

A z előbbi tényezőnél sokkal jelentősebb az ember céltudatos telepítő 
és állománynevelő tevékenysége. A h e g y r és dombvidéki erdőkben a leg
súlyosabb károsításokat ott találjuk, ahol a múltban hatalmas méretű 
cseresítést hajtottak végre. A száz és száz hektáron soros makkvetéssel 
sablonszerűén telepített cseresekben, az erősen exponált helyeken, ka
tasztrofális csertapló-járványokat találunk. 

A fenti ismeretek alapján a csertapló elleni megelőző védekezés leg
fontosabb szabályait az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

1. A hegy- és dombvidéki erdőkben ne telepítsünk csert a gomba-
károsítótól legjobban veszélyeztetett helyekre: völgyekbe, lapokba és az 
ezekre futó hegy- és domblábakra. A z itt lévő cseresek fenntartása igen 
sok esetben nem indokolt. 

Ajánlatos a fafajcsere. Ezek a helyek egyébként is rendszerint jó , 
vagy igen jó termőhelyei a kocsánytalan, sőt a kocsányos-tölgynek is. 
Itt a csernek még számottevő elegyként való alkalmazása sem indokolt. 

2. Minden előfordulási helyén számoljuk fel a cser monokultúrákat. 
A lehetőséghez képest árny tűrő vagy félig árny tűrő fajokat alkalmazzunk. 
A megfelelő állományszerkezet kialakításával elősegíthetjük a törzsek 
gyorsabb feltisztulását és mérsékelhetjük a gombafertőzés veszélyét. Ele
gyítésre a környezeti tényezőktől függően gyertyán, hársak, mezei juhar, 
mezei szil stb. jöhetnek elsősorban számításba. 

3. Ne alkalmazzunk csert, illetve ellenállóbb fajokkal cseréljük fel 
az emberi és állati károsításoktól leginkább veszélyeztetett helyeken, 
erdőszegély, forgalmas utak stb. mentén. 
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A kiskunhalasi termőhelyfeltárás tervezésének 
gyakorlati hasznosítása 

V Á Jí L Á S Z L Ó erdőmérnök 

A dél-kiskunsági kiemelt erdőtelepítések. tervezését a főigazgatóság 
az ERTI feladatává tette. A munka első lépéseként 1956 tavaszán fogtak 
hozzá az ERTI kutatói a kijelölt termőhelyek feltárásához. Eredetileg azt 
vártuk, hogy az erdészetek által talaj előkészítésre és a következő évi erdő
sítésre kijelölt területekre vonatkozóan adják meg a konkrét telepítési 
utasításukat. Ez az erdősítési tervfeladat arányos megoszlása következté
ben felölelte volna az erdőgazdaság teljes területét. Valójában — miként 
a munka folyamán kiderült — a szétszórt, erdősítendő területekre vonat
kozó szaktanácsadás helyett 11 különböző tájrészleten összefüggő termő
helytérképet készítettek, erdőtelepítési javaslatokat állítottak össze az 
ERTI munkatársai. Azonfelül, hogy 2321 ha területen elkészült az erdősí
tési előírás, lehetővé vált, hogy ezt a konkrét munkát általánosságban is 
hasznosíthassuk. Utóbbi jelentősége mivel sem kisebb magánál a terv el
készítésénél. Cikkemben arról számolok be, hogyan hasznosítja az üzem az 
ERTI által végzett tudományos termőhely feltárást. 

A dél-kiskunsági homokon az előző években végzett telepítések je
lenlegi állapota rendkívül sok tanulságot jelent az erdőművelők számára. 
Főleg azokon a területeken végeztünk telepítéseket, amelyek egyrészt a 
legjobb talajúak voltak, másrészt a fokozott ütemű munka számára a 
könnyebb gépi talaj előkészítés lehetőségét biztosították. így mintegy „ki
csontoztuk" területeinket és szükség szerint mentünk a telepítéseinkkel 
olyan buckásabb részekre, amelyek mégis csak a nagyobbik hányadát 
teszik területeinknek. Fokozottan ültettük — mint gyorsan növő fafajo
kat — az akácot és a nemesnyárakat, míg a szürkenyár, az erdei- és fe-
ketefenyő a rosszabb termőhelyekre, buckásabb részekre került. Meg
lehetősen sok a monokultúra. Ez nem az akkori tervezők hibája, hanem 



a rriindenkori csemeteválaszték aránytalanságára vezethető vissza. Vannak 
azonban igen szép eredményeink is, amelyek tudományos szemléletben 
is megütik a mértéket. Ezek mintegy a serkentői, segítői tervező mun
kánknak, 6—8 év távlatából mutatva az akkor még csak ösztönösen vég
zett elegyítések, fafajválasztások eredményeit. 

Ebben az idényben kezdtünk először az ERTI előírásai alapján dol
gozni. Az üzemi részlettervbe aránylag keveset építettünk csak be a fel
tárt területekből, mivel a feltárás csupán Vs%-át érintette erdőgazdasá
gunk védkerületeinek. A talaj előkészítések tervszerű végzése különben 
is csak évek múltán teszi lehetővé a területek maradéktalan, első kivitelű 
telepítését. Szeretnénk a termőhelyfeltárás még egy tanulságát hasznosí
tani. A termőhelyláncok útmutatása hívta fel a figyelmünket a dombor
zati formákon meglévő fa- és cserjecsoportok termőhelyet formáló jelen
tőségére, így jöttünk rá arra, hogy akkor dolgozhatunk legeredménye
sebben ha nem elszórtan, hanem lehetőség szerint minél összevontabb 
tömbökben végezzük el a telepítéseinket. így tudjuk kialakítani az első 
ütemben erdősíthető laposok, lábazati hajlatok és felmenő oldalszélek szá
mára a legkedvezőbb környezeti hatást. Ugyanakkor a koros szürkenyár-
böhöncök letermelése után a feltörő sarjakat is így védhetjük meg leg
jobban a legeltetéstől De könnyebb lesz a kerületvezetők ellenőrző mun
kája is az ültetések ápolások során. Tudjuk, hogy nem megy mindez máról 
holnapra, de az adott lehetőségek között helyesen alkalmaznunk feltétlen 
hasznos lesz. 

Részben az eddig végzett munkánk, részben pedig a feltárt terüle
tekre vonatkozó javaslatok alapján, nézzük meg már most az előírások 
részleteit. Talaj előkészítések tekintetében a javaslat általában a mély for
gatást írja elő. Ez a gyakorlat nézőpontjából is szükséges, nemcsak azért, 
mert a mélyforgatással mintegy altalajtrágyázást végezünk, hanem azért 
is, mivel a gyeptakaróban könnyebben kiírható fűfélék mellett legtöbbször 
a siskanád is előfordul, ami sekélyebben szántott területeinkről csak né
hány évi mezőgazdasági előműveléssel irtható ki. Forgatással kerül mé
lyebbre a gyepszint, amivel kellő ülepedés után végzett első kivitelű tele
pítésben a csemeték számára kedvező kezdeti előnyöket tudunk biztosítani, 
így a megerősödő gyomoknak nem esnek áldozatul a szokásos mérvű kapá
lások mellett fiatal telepítéseink. A teljes talaj előkészítés mellett kell ma
radnunk még akkor is, ha esetleg energiahiány, részben pénzügyi lehető
ségek hiánya miatt nem tudunk mindenütt forgatást végezni. A nagy-göd
rös (60X60X60) ültetés csak ott indokolt, ahol galagonyás védelmében, le -
meztelenítés nélkül ültetünk be buckaoldalakat, vagy meglévő sarjállo
mányba viszünk minőségi, mageredetű csemetéket, tehát nem alkalmaz
ható a teljes talajművelés. Arra törekszünk, hogy a szél erejének ne nyis
sunk nagyobb, megbontott területet. Sok esetben nem kerülhetjük el 
mégsem az enyhén hullámos, lepelhomokos területek összeszántását. Szal-
mázással biztosított talajvédelemmel minden esetben biztosnak vehető 
ilyen területeken a megmaradás. 

Ha a javaslatok fafaj összetételét vizsgáljuk, az a vád érheti a terve
zőket, hogy előírásaik nagyon egyhangúak. Szürkenyár, erdei- és fekete
fenyő merítik ki előírásaik legnagyobb részét. Azonban ez csak a terület 
ismerete nélkül látszik túlzásnak. A termőhelyi adottságok oldaláról nézve, 
élesen el kell határolni a pionír és a gazdasági erdőket. Pionír erdők ese
tében nem szabad a gazdasági kívánalmak alapján a termeszthető fa
anyaggal mérnünk az állomány értékét. A feltárt területeken pedig első-



sorban pionír erdőket létesítünk! Ezért értékesek számunkra a kopár buc
kákon lévő szürkenyársarjak, még a galagonyabokrok is, mert a buckákon 
szélvédelmet biztosítanak a letörő oldal lábazati hajlatába telepített er
deifenyő és szürkenyár számára. Az így kialakult, kedvező mikroklíma-
tikus hatás révén termőhelyi tényezővé válnak és igazi értékük a pionír 
erdőkkel együtt ebben, a környezethatás fokozásában mutatkozik. 

Telepítendő területeink igen kis százaléka alkalmas gazdasági erdők 
létesítésére és ezek a buckák közti öblök, völgyek, teknők, lábazati hajla
tok, esetleg nagyobb méretű, szélvédett oldalakon alakíthatók ki, tart
hatók fent. Az előírások szerint ezeken a helyeken ültetjük a fatömegét 
és ipari választékokat adó akácot is a nyarak közé. Sok gyengén fejlődő, 
elegyetlen akácfiatalosunk int azonban óvatosságra bennünket. Ugyan
akkor pl. a fenyők közé szórtan elegyített illancsi akác fejlődése igazolja 
az előírásokat. Nem jelent tehát értékcsökkenést erdeinkben az akác lát
szólagos háttérbe szorulása, sőt a huniuszképződés elősegítése folytán a 
termőhely javítását várhatjuk tőle. Előírás szerint elegyítjük mindenüvé 
az akácot a fekete- és az erdeifenyő közé, így növelve a pionír erdők gaz
dasági értékét is. Arra vonatkozóan, hogy a záródás előtti pótlásként java
solt akác telepítése biztosítható lesz-e, még nem szereztünk tapasztala
tokat. Eddig pótlásként, de nem a záródás előtt levő fenyőterületekre tele
pítettünk akácot és törzsápolással, tőremetszéssel védtük a fenyőket az 
alászorulástól. 

A z ERTI telepítési előírásának kivitelére vonatkozóan van már némi 
tapasztalatunk. Az egyes tagokról 1:5000 méretarányú térképvázlaton 
megkaptuk a domborzati formák és talajvizsgáló gödörhelyek bejelölésé
vel a kialakítandó erdőrészletek határvonalait is. A leíró rész tartalmazza 
erdőrészletenként a termőhely jellemzőin (talajtípus az erdőrészlet gödör
szelvénye alapján, talajvízszint, növényzet) kívül a telepítendő fafajokat 
és ültetési hálózatukat, esetleg a talaj előkészítés általánostól eltérő mód
szerét. Ezeket a kivitelezést végző kerületvezetők megkapják és ezek 
alapján hajtják végre a telepítést. Bodó Ernő balotaszállási kerület vezető 
erdész pl. úgy végezte ezt a munkát, hogy először is a térképvázlat alap
ján a talajgödröket, illetve a gödörhelyeket azonosította be, felújítva a 
biztos tájékozódás kedvéért az esetleg elmosódott számozást. Ezután 3—4 
kisebb munkacsapatot állított fel. Ezek létszáma 4—5 ültetőpár volt. A 
térkép és a leírás alapján a helyszínen jelölte ki minden csoportnak a 
munkaterületét, megadva: milyen fafajokat és milyen hálózatban ültes
senek. Egy-egy tagon 50—100 m széles pasztákban haladva végezték az 
ültetést a kerületvezető személyes irányítása mellett. Az ilyen módon 
végzett munka valamivel lassúbb ütemű, mint a nagykiterjedésű, ele
gyetlen ültetés vagy a soros elegyítés. Mégis megoldható, bár eddig 
inkább az utóbbi volt általánosságban elterjedve és pótlás alkalmával 
igyekeztünk biztosítani a megkívánt hálózatot. Az ilyen módon végrehaj
tott telepítés feltétlenül megkívánja a kerületvezető személyes irányítá
sát, viszont az ültetés évtizedekre kiható, fontos munkája másként el sem 
képzelhető a termőhelymozaikokból álló homokterületeken. 

Űgy számoltam be mindezekről, mintha máris így dolgoznánk, bár a 
munkának még a kezdeténél vagyunk. De vannak kerületvezetőink — saj
nos még kevesen — akik máris így erdősítenek. A módszer általános be
vezetésének azonban előfeltételei vannak. Az egyik az, hogy a talajelő
készítések és ápolások időben történő és megkívánt minőségű elvégzésére 
megfelelő gép- és igaenergiáról gondoskodjunk. Csemetenevelésünket is 



át kell alakítanunk az előttünk álló területek fafajszükséglete szerint oly 
módon hogjr ne kelljen más erdőgazdasági tájról beszereznünk azokat a 
csemetéket, amelyek — még ha esetleg nehezebben is — nálunk is meg
nevelhetek. Az erdeifenyő és szürkenyár biztonságos és megkívánt meny-
nyiségben történő nevelése feltétlen megoldásra váró feladatunk tehát. 

Még ezeknél is fontosabb talán, hogy a termőhelyfeltárás folytán ta
nultakat szakembereink a magukévá tegyék. Ha majd az elmondottakat 
kerületvezetőink segítségével maradéktalanul meg tudjuk valósítani, nem 
vész kárba a termőhelyfeltárók munkája, s nem marad el a tudomány és 
a gyakorlat helyes kapcsolatának a gyümölcse sem. 

Tolólemezes gépek az erdőgazdasági gyakorlatban 

A tolólemezes földmunkagépek az utolsó évtizedben nélkülözhetetlen 
segédeszközeivé váltak az erdőgazdálkodásnak. Az erdők korszerű feltá
rása nélkülük ma már elképzelhetetlen. Az egyedüli munkagép, amelyik 
a meredek hegyoldalak keskeny (3—4 m) erdei útjainak nem kiadós föld
munkáját gazdaságosan képes elvégezni. 

Erdőgazdaságunkban 1950-ben jelentek meg a D—157. típusú 
C—80-as traktorra épített tolólemezes gépek és a Vértesi Állami Erdő
gazdaság pusztavámi feltáróút építésénél alkalmazták először. Azóta e 
gépek száma megszaporodott és foglalkoznunk kell azzal a gondolattal, 
hogy ezeknek jobb kihasználásával erdőfeltárásunk ügyét mielőbb dűlőre 
juttassuk (7, 16). 

Tanulmányomban éppen ezért a tolólemezes gépek kiterjedtebb is
mertetését tűztem ki célul, kiegészítésére azoknak az ismereteknek, me
lyeket kartársaim már eddig is megszereztek. Végezetül a szokottnál rész
letesebben ismertetem azt a szakirodalmat, amely a kérdéssel behatóbban 
foglalkozni kívánó szakemberek részére, az általam nem érintett részle
tekben is felvilágosítást nyújt. 

A tolólemezes gép, másnéven dózer (Planier-raupe, Traktor en-
abzetzer, roadbuilder), mint ismeretes, egy lánctalpas traktorra szerelt 
lemezből áll, mely gyaluszerű mozgással fejti, majd maga előtt tolja a 
földet. A gyakorlatban erőgép céljaira 3 t-tól 11 t önsúlyú traktorok ke
rülnek alkalmazásra, míg a rászerelt tolólemezzel együtt 4—14 t súlyt 
érnek el. A traktor üzeme minden esetben diesel. 

A tolólemez főmozgása a föl-le való mozgás, melyet a gépkezelő ve 
zérlő berendezéssel menetközben is irányíthat. A vezérlés történhet 
mechanikus úton, vagy hidraulikus berendezéssel. A mechanikus vezér-

P A N I O T A I G Á B O R erdőmérnök 

A tolólemezes gépek általános ismertetése 

A tolólemez mozgásai 



lés egy csigasorból és az azt működtető csörlőből áll, mely utóbbi a trak
tor hátuljára van szerelve (1. ábra). A hidraulikus vezérléshez a folyadék
nyomást egy fogaskerék-szivattyú adja; ennek üzemi nyomása 20—30 
atm. A vezető megfelelő váltó rendszerrel irányíthatja a lemez mozgását 
(2. és 3. ábra). 

A mechanikus vezérlést a hidraulikussal szembeállítva, az alábbi kö
vetkeztetések vonhatók le. 

A hidraulikus vezérlés előnyei: a traktor súlyának jelentős része át
adható a tolólemezre. A vezetőnek nem kell különös gyakorlattal rendel
keznie, a lemez jól rögzíthető és szabályozható. Hátrányok: a hidraulika 
korlátozott mozgása miatt a lemez magassági és mélységi értelemben csak 

tolótemez. 
1. Tolólemezes gép kötélvezérléssel 

2. Hidraulikus vezérlés vázlatos elrendezése 
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Lebocsájé Lezár Lebeg 
3. Hidraulikus vezérlő berendezés működési vázlata: 1. folyadéktartály, 
2. fogaskerékszivattyú, 3. irányváltó, 4. emelőhenger, 5. emelődugattyú, 
6—7. emelővezetékek, 8—9. lebocsátó vezetékek, 10. biztonsági szelep, 

11. tápvezeték. 

szűk határok között állítható. A tömlőknél fellépő hibák gyakoriak, a 
berendezés kényes. 

A mechanikus vezérlés előnyei: a lemez süllyesztési lehetőségei j o b 
bak, ezért tuskóirtásnál, kőtömbök kiemelésénél alkalmasabb. A lemez 
gyorsabban állítható. A berendezés kevéssé érzékeny. A hátul levő csörlő 
súykiegyenlítést jelent. 

Hátrányok: a lemez csak önsúlya által hat. A kezelés kevésbé pontos, 
ha a vezetőnek nincs nagy gyakorlata, hogy a kötelet mindig feszítve 
tartsa. Fennáll annak a veszélye, hogy az akadályokat átugorja, a kötél 
elhasználódása gyakran nagyfokú. 

A kés vágás-szöge ezenfelül a legtöbb gépnél csavarral állítható, ez 
a különböző kötöttségű talajok szempontiából fontos (4. ábra). 

A kés második főmozgása a keresztirányú mozgás. Aszerint, hogy a 
kés keresztirányban mozgatható-e, vagy fixen, merőlegesen áll a gép 
hossztengelyére, megkülönböztetjük a tolólemezes gépek két nagy cso
portját, az angledózereket (ferde tolólemezes gép) (5. ábra) és a bulldó
zereket (6. ábra). 

Egyes gépeknél a kést ezenfelül keresztirányban is lehet állítani 
(7. ábra). 

A tolólemez alakja különböző lehet. Lehet sík lapokkal határolt vagy 
íves, körevolvens metszetű. A lemez magassága 70—100 cm, míg széles
sége 2,00—3,80 méter. A angledózereknél szélesebb lemez szükséges, mert 
ferde állásban (25—30°) is el kell fednie a gép legszélső pontját is. A 



5. Angledozerkés elrendezése 

6. Bulldozer-ikés elrendezése 7. Keresztirányú beállítás lehetőségei 

levágott hant vastagsága 15—20 cm. Tolás közben a földrészek henger
mozgást, míg oldalozásánál spirál mozgást végeznek. 

Munkamódszerek 

A munkának két fő módszere ismeretes úm. az oldalozás és a tolás. 
Az oldalozó fejtési módnál a talaj a lemezen mint lejtőn, oldalirány

ban elcsúszik és a tolólemez oldalán elmarad földsánc alakjában vagy 
lehull a földmű rézsűjén. Az angledózer tehát keresztszállítást végez a 
tolólemez szélességétől függő mértékben, azaz 2—3 méterre. Az oldalozás 
előnye, hogy a gép folyamatos munkát végez. Keskeny (3—4 m korona
szélességű) erdei utak építésénél szeletszelvényben ez a munka gazda
ságos. Az angledózert 15%-os lejtőn felül alkalmazni nem ajánlatos, mert 
a lemezre ható keresztirányú erők következtében a vezető görgők lelép
hetnek a hernyótalpról. 

Tolásnál a gép a földet maga előtt tolja és a kés esetleges felemelé
sével tetszőleges vastagságban eltéríti vagy lelöki a betölteni kívánt mé
lyedésbe. Kisebb-nagyobb hossz-szállításokat igénylő munkáknál ez az 
építési mód a megfelelő. A fejtett és eltolt földből sok elhull, de ez az 
alsó rétegekből a kés előtolása közben jórészt pótlódik. 

A tolólemezes gép előnagyolt munkát állít elő. A nyers földművet 



vagy más munkagéppel (grader ún. útgyalu), vagy kézi erővel a szükség
hez mérten ki kell dolgozni. Véleményem szerint e kidolgozás pontossá
gát nem kell túlzásba vinni, mert az erdő növényzete, e nem túlságosan 
nagy felületű rézsüket úgyis eltünteti, mint azt számos tapasztalatunk 
mutatja. 

A teljesítményt befolyásoló tényezők 
A gépek teljesítményét a talaj fejtési osztálya, a megmunkált út

pálya emelkedője, a vezető rátermettsége és az időjárás befolyásolja. A 
motorra hatással bíró tengerszint feletti magasság a mi viszonyaink között 
nem jön számításba. 

Hazai méréseink alapján a D—157. bulldózer teljesítménye az aláb
biak szerint alakul: (12) 

Szállítási távolság m 10 20 30 40 50 

Fejtett és szállított föld, 
ha a talajosztály 

II—III . 
m s/óra 

70 54 40 28 20 
Fejtett és szállított föld, 

ha a talajosztály IV—V. 
m s/óra 

44 36 24 18 15 

A z emelkedő okozta teljesítménycsökkenés nagyságát a következők
ben határozhatjuk meg: 

Redukáló tényező — (Q + F) • t[kg] 

ahol „ t " a terephajlástól függő tényező, a terephajlás szög sinusa, — kis 
szögekről lévén szó, ahol sin oíQsd tg oc-val, az ezrelékes emelkedővel ki
fejezhető, tehát annyi kg/tonna, ahány ezrelékes az emelkedő. Például 
a D—157. tolólemezes gép súlya Q = 14,2 t; mivel a lemez befogadó
képessége tömör földből Arszenyev kísérletei szerint F = 1,2 m 3 , a talaj 
térfogatsúlya 2200 kg, F == 2640 kg — 2,64 t. Ha 10%>-os emelkedőt 
veszünk számításba, a redukáló tényező 

R = 14,20 t + 2,64 t/100 = 16,84 • 100 = 1684 kg. 

A tolóerőt 8800 kg-ra felvéve, ez 19,2°/o-os veszteséget jelent. 
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy különösen nehéz talaj

osztályok esetében célirányos a munkát úgy szervezni, hogy a gép felül
ről lefelé dolgozzon, ebben az esetben teljesítménye hasonlóan növekszik. 

Angledózerek teljesítményére hazai adataink nincsenek, így Hafner— 
Hedenigg 1956-ban megjelent munkájából idézzük az alábbi táblázatot: 
(11) 

Angledózer-tcljesítmény oldalozásban m3/óra 

Talajnem Talajosztály 
Tolólemezes gép súlya 

Talajnem Talajosztály 
7800 kg 11 400 kg 

I—III . 73 92 

IV. 53 69 

V. 38 53 

Hordalék, vagy robbantott szikla V I . 27 38 

A teljesítményt az időjárás is rendkívüli, módon befolyásolja. Agya 
gos, löszös talajoknál nagyobb eső után dolgozni nem lehet. A lánctalpak 
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mély nyomokat hagynak a felázott talajon és a gép hasi részen feliek-
szik, valamint a lemezre tapadó'föld a kiürítést lehetetlenné teszi. 

Szólni kell még a vezető rátermettségéről is. Mivel az egész erdei 
útépítés vezérgépe a tolólemezes gép és az egész munkateljesítmény is 
ennek működésétől függ, a vezetőt a teljesítmény növelésére anyagilag 
is érdekeltté kell tenni. A mechanikus késvezérlés a vezetőt erősen 
igénybeveszi, figyelmére állandóan nagy szükség van. Ezt bérezésénél is 
komolyan tekintetbe kell venni. 

A nehezebb (V—VI.) talajosztályoknál előrobbantással kell dolgoz
nunk. Az előrobbantást kompresszoros fúróberendezéssel kell előkészí
teni. A keskeny erdei utakra való tekintettel, itt csak az egészen könnyű 
berendezések jöhetnek számba. A szokásos pneumatikus berendezések 
mellett igen előnyösen használható mechanikus erőátvitelű, könnyű 
(75 kg) fúróberendezések is vannak. Ezeknek hazai alkalmazására mind
eddig még nem kerülhetett sor. 

Az előrobbantási munkát gondosan kell elvégezni és megszervezni, 
mert ellenkező esetben a 80%-os hasznos gépi óra 50%-ra süllyedhet. 

Gazdaságos alkalmazás 

A növekvő szállítási távolsággal a tolólemezes gép gazdaságossága 
csökken. Az alábbiakban a karos földmozgatás és taligaszállítás gazdasá
gosságával állítjuk szembe a D—157. bulldózer munkáját. 

A D—157-es üzemóra költségei részletes elemzés után rezsivel együtt 
113 Ft-ra vehetők. Ha ezeket a költségeket az előbbiekben tárgyalt talaj
osztályok szerinti teljesítményre vetítjük és szembeállítjuk a kézi föld
munka költségeivel, a 9. ábrán látható grafikont kapjuk. A grafikon tanú
sítja, hogy a gép jelenlegi teljesítménye szerint az alacsonyabb talajosz
tályoknál 41 m-ig, a magasabbnál 47 m-ig gazdaságos. 

8. Földfejtés vegyes szelvényben 



Ezek az adatok arra intenek, hogy erdei útjaink földmozgatásait leg
gazdaságosabban 20—-30 m-ig tervezhetjük, és a szeletszelvények, vala
mint az oldalozás mellett döntsünk. D—157-es gépünk azonban bulldózer, 
tehát kése keresztirányban nem állítható. Ezért munkájánál szeletszel
vényben ívesen kell dolgoznia és a fejtett földet 5—10 m-re ívesen ki 
tolnia (8. ábra). Ez bizonyos teljesítmény-veszteséggel jár, úgyhogy fog
lalkoznunk kell e géptípus késének állíthatóvá való átalakításával. 

Ft/m* 

50m l 

Qnrc/ctságaoságt határ 

——- ———- kézi fejtés 

""—————" to/ó/emezes " *57) 
9. Bulldózer és karos munka teljesítmények öszehasonlítása 

A szeletszelvények fejtését a 8. ábra szerint rétegekben végezzük. 
A rézsüt a gép nem dolgozza ki. Hagyjuk, hogy a szakadólap mellett le
váljon és később a szükséges mértékben utánaigazítjuk. A kézi munkával 
leszedett földet azután a tológéppel is kitolhatjuk, tökéletesebb azonban, 
ha a rézsűk kialakítását is géppel végezzük. Erre alkalmas az ún. grader 
(útgyalu); ez gépcsoportunk második tagja lenne (2, 9, 11 és 14). 

A munkaterület előkészítése az állomány eltávolításával kezdődik. A 
motorfűrésszel kidöntött törzseket a vonal felső részén tároljuk, a rönkö
ket kővel, hasábokkal gondosan megtámasztjuk. Ezzel előkészítjük arra a 
faanyagot, hogy esetleg már az előnagyolt vonalon leszállíthassuk, egy
két ászokfa segítségével felülről-lefelé való rakodással. Ha a pálya alatt 
tároljuk az anyagot, a rakodás nehézkesebb és kitesszük annak, hogy a 
fejtett és deponált föld hellyel-közzel elborítja. 

A tuskókat csak a töltési rész alatt kell eltávolítani. Nem túlságosan 



meredek terepen ezt végezhetjük elörobbantás után a tolólemezes gép
pel is. A bevágási részben a fejtés közben kifordíthatjuk a tuskókat. 
Nagyobb tuskóknál célszerű itt is az elörobbantás. 

Meg kell emlékezni még a tolólemezes gép felvonulásáról is. Általá
ban nem előnyös, ha a gép „saját lábán" vonul fel. Rongálja a kőpályás 
út felépítményét és mozgása gazdaságtalan. Ezért a jó kihasználás érde
kében előnyös, ha megfelelő ,,trailerek"-ről gondoskodunk. A felvonulás 
költsége néha akkora lehet, hogy megfontolás tárgyává kell tenni a föld
munka kézi erővel való elvégzését. 

A dózerokkal épített erdei feltáró útjaink tervezésével külön kell 
foglalkoznunk. E helyen röviden csak a következőkre kell felhívni a f i 
gyelmet. Az utat lehetőleg szeletszelvénybe tervezzük és csak kivételes 
esetben tervezzünk 30 m-nél nagyobb szállítási távolságot. A tolólemezes 
géppel való építés a völgyutak helyett a hegyoldalban való építést hozza 
előtérbe. Az olcsóbb földmozgatás lehetővé teszi a költséges műtárgyak ki
küszöbölését, veszélyes építési helyeknek vonalmeghosszabbítással történő 
elkerülését. Negyvenöt fokos lejtőn felül csak teljes bevágásban tervez
zünk, míg ezen alul a pálya kétharmad része legalább nőtt földön feküd
jék. Természetesen az olcsóbb földfejtés miatt a tervezésnek nem kell 
a konzervatív tervezési módokban megszokott pontosságra törekednie. 

Végezetül meg kell jegyeznem, hogy eddigi főfeltáróút építéseink
nél alkalmaztuk a tolólemezes gépeket, igazi feladatuk azonban a kes
keny gyűjtőút hálózat kiépítése, amelynek most már haladéktalanul neki 
kell kezdenünk. A főigazgatóság vezetésének elképzelése szerint még ez 
évben megkezdjük bizonyos próbaszakaszok építését és ezen belül az épí
tési technológi finomítását, valamint újabb gépkezelők szakszerű kikép
zését. Ugyancsak rövidesen sor kerülhet a gépcsoportok más gépekkel 
való kiegészítésére is. Gondolunk itt elsősorban kompresszorokra, kő-
törőkre, hengerekre és néhány graderre. 
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A legújabb lakóhajó 
F R I T S C H A N T A L O.E.F. főmérnök 

Az évszázados tapasztalat megmutatta, hogy a megáradt Duna árja 
percek alatt elseperheti a szorgalmas, dolgos élet eredményeit s pusztít
hat el emberéleteket. Ezért a falvak a védtöltésen . kívül, az ártértől 
távolabb eső, magasabban fekvő helyekre települtek. A Dunaártéri Állami 
Erdőgazdaságnak igen sok gondot okoz a munkaerő biztosítása, mert 
távoli falvakból a munkahelyekre naponta eljutni időtrabló, a sáros te
repen a gyaloglás kimerítő s mire a munkás céljához elér, már fáradt. A 
munkaerő jobb kihasználása feltétlenül megköveteli a munkások elhelye
zését a helyszínen, munkásszállások építését. 

* 
A z elmúlt év költséges újjáépítési és helyreállítási munkálatai meg-

muttaták, hogy az ártérben még a leggondosabban kiválasztott helyek 
sem elég biztonságosak, s egy-egy szokatlanul magas árszint milyen ha
talmas károkat okozhat. A z állandó jellegű munkásszállások helyét sem 
lehet kizárólag és elsősorban a termelés érdekeinek megfelelően kiválasz
tani, fontos szerepet kell játszania ebben a biztonságnak, az állagmegőr
zésnek, a gondozásnak, a vízellátásnak stb-nek is. Ezért elég gyakran a 
munka helyétől csak jelentős távolságra lehet őket telepíteni s így hivatá
sukat csak korlátozottan töltik be. A hordozható munkásszállások több 
vonatkozásban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, áthelye
zésüknél még gondos munka mellett is sok volt a károsodás, s két-három 
áthelyezés után gazdaságosabbnak mutatkozott azokat véglegesen lebon
tani. 

A z ártér legkedvezőbb szállítópályája maga a víz. A bajai ártérben 
a nyílt Duna jobb partján tág hurkokat alkotnak a szabályozáskor levá
gott, az erdészeti sekélyvízi hajózás járműveivel járható mellékágak. 
Ezek lehetővé teszik, hogy a munkahelyeket legkönnyebben és legköze-
lebbre hajóval lehessen megközelíteni. Régen felvetődött tehát az a gon
dolat, hogy a folyamszabályozó és vízépítő vállalatok példájára könnyen 
áthelyezhető, úszó munkásszállásokat kell építeni. Az első ilyen erdészeti 
lakóhajó Radó Gábor útmutatása alapján készült el az 1952. évben a bajai 
hajójavító műhelyben, majd ezt követte az 1954. évben a második és har
madik, amelyek közül az egyik a Kisalföldi Állami Erdőgazdaságnál tel
jesít szolgálatot. 

Minthogy a lakóhajók minden vonatkozásban jól beváltak, szüksé
gesnek és célszerűnek látszott, hogy azokból — a tapasztalatok alapján 
korszerűen továbbfejlesztve, — újabbakat építsünk. Ilyen előzmények 
után került sor arra, hogy 1956-ban a Balatonfüredi Hajógyárnak és 
a MAHART bajai hajójavító műhelyének megrendelést adtunk egy-egy 
lakóhajó építésére. 

A továbbfejlesztésnek, illetve szerkesztésnek alapelveit a követke
zőkben szabtuk meg: 

A z új lakóhajónak nem szabad szükségszállás jellegűnek lennie, 
hanem á lehető legnagyobb mértékben ki kell elégítenie a dolgozók igé
nyeit, kényelmi, egészségügyi és kulturális vonatkozásban. A lakóter
meknek levegőseknek, de mert télen is üzemben vannak, jó l fűthetőknek 
kell lenniük. A mosdáshoz a fűtési idényben temperált vizet kell biztosí-



tani, tartályos WC-ket kell beépíteni. A világítást a hosszú téli esték műve
lődési lehetőségeinek kiaknázására elektromos úton kell megoldani. A 
közétkeztetés biztosítására megfelelő méretű konyha álljon rendelke
zésre. Feleijen meg a sekélyvízi hajózás már ismert követelményeinek és 
bírjon minden olyan hajózási berendezéssel, melyet a biztonságos hajó
zás és a folyamrendészet megkövetel. Nagyságrendben a szállás akkora 
legyen, hogy 24 munkás elhelyezését biztosítsa. 

A megadott feltételeket az alábbiak szerint elégítettük ki: 
A hajó hossza 30,0 méter, szélessége a fedélzeten mérve 6 méter, a 

fenekén mérve 5,5 méter, oldalmagasságban 1,0 méter, legmagasabb fix 
pontja a fenék felett 4,6 méter. Az összes férőhelyek száma 30 fő. 

A hajótest mindkét végén élbe szalad, s a 9-es és az 50-es bordán 
elhelyezett két vízhatlan válaszfal három részre osztja. A mellső és hátsó 
légterek fedélzeti búvónyílásokon át közelíthetők meg s kézi raktárakul 
szogálnak. A 9-es és 53-as borda közötti középső 22,0 méter hosszú és 
4,5 méter széles sülyesztett elrendezésű lakótér magassága 2,7 méter. 
Ezt a teret a 16-os, 30-as és 44-es bordán elhelyezett vas válaszfal öt 
részre osztja. 

Az első rész a központi fűtés kazánberendezéseit, s a fűtőanyag-rak
tárt foglalja magában. Ajtaja a fedélzet homlokoldalán van. A második 
részt a hajó hosszirányában elhelyezett válaszfal két részre bontja. A 
jobboldali kétágyas vendégszoba, a baloldali a hajógondnok kétágyas 
lakószobája, mely irodahelyiségül is szolgál. A szobák a hajó jobb, illetve 
balfedélzetéről nyíló ajtókon át közelíthetők meg. A harmadik és negye
dik rész két egyforma nagyságú, egyenként 12 személy elhelyezésére al
kalmas lakószoba. Mindkét szobából a középső válaszfal mellett nyíló két 
ajtón át lehet feljárni a hajó jobb- , illetve baloldali fedélzetére. Az ötö
dik rész magában foglalja a konyhát, kamrát, valamint a szakácsnő és 
a konyhalány kétágyas szobáját. A konyhába a bejárás a bal fedélzetről 
van, a kamrába és személyzeti szobába a konyhából. A konyhából a má
sodik nagy lakószobába ajtó nyílik. 

Az 5-ös és 9-es borda között a fedélzet szintjében helyezkedik el a 
zuhanyozó és mosdó, a férfi és női WC, valamint az agregátor géptere. 
Bejáratuk a fedélzetről van külön-külön ajtón. E tér felett a felépítmény 
tetején nyert elhelyezést a mosdó, W C és a konyha vízellátására szolgáló 
kettős víztartály. 

A fából készült kormány ház a hajó farán közvetlenül a felépítmény
hez csatlakozik s emelt kivitelben készült. Feljárata vaslépcső a fedél
zetről, alsó része akkumulátor térré van kiképezve fémlemezekből. A fel
építmény két oldalán 0,7 méter széles járda van. A felépítmény tetőzete 
annak teljes hosszában párkányszerűen van kiképezve s annak mellső 
falán is túlnyúlik 0,75 méterrel. A párkányzat 3,0 méterenként vasosz
lopokkal van alátámasztva s az oszlopokon sodronykorlát van elhelyezve. 
A helyiségek megvilágítása oldalablakokon át történik, kivéve a kazán
teret és az éléskamrát, melyek tetővilágítást kaptak. 

Az elektromos világítás ellátására az agregátortérben egy 1,5 kW 
teljesítményű, 1 fázisú 220 Volt feszültségű dinamó került elhelyzésre 
egy NL 300/2 jelű benzinmotorral összeépítve. A dinamó egy feszültség
szabályozón keresztül-kettős feladatot lát el: 

A 220/24 Volt feszültségű transzformátoron keresztül szolgáltatja a 
világítási áramot. 

A 220/24 Volt feszültségű akkumulátortöltő szelén egyenirányítón 



keresztül tölti a 6 db sorbakapcsort 4 Voltos 210 Amper órás savas akku
mulátortelepet. 

A 6 áramkörös kapcsolótábla a kormányházban van elhelyezve. A ha
józási lámpákhoz szolgáló két áramkör a tábláról kapcsolható, a lakóte
rekhez vezető 4 áramkör lámpái az egyes helyiségekből. A tábláról kap
csolható a transzformátor szekunder áramköre és az akkumulátortöltő. 
Ugyanezen kapcsolók és a kormányház külső falán elhelyezett parti 
különkapcsolójával 24 Volt csatlakozással a kapcsolótáblán keresztül köz
vetlenül világíthatunk, 220 Vol t csatlakozással a transzformátoron és 
kapcsolótáblán keresztül világíthatunk, 220 Volt csatlakozással az egyen
irányítón keresztül tölthetjük az akkumulátorokat, 220 vagy 24 Voltos 
áramot tudunk adni külső hálózatba, ha a tanyahajó környékén munka
helyi világításra vagy energiára van szükség. 

1 3 F 1 
1 r 1 re tn E m m a rr 

• -

Az E III. jelű lakóhajó elrendezési terve 

1. kormányállás, 2. agregátortér, 3. mosdó és zuhanyozó, 4. és 
5. W. C, 6. konyha, 7. kamra, 8. konyhaszemélyzet lakószo
bája, 9. és 10. munkások lakótere, 11. hajógondnok szobája, 
12. vendégszoba, 13. tüzelőszerraktár, 14. központi fűtés 

kazántere. 

A rádiózáshoz a gondnoki szobában antenna-, föld- és hangszóró
dugaszalj azat van, utóbbi a két lakóteremben elhelyezhető segédhang
szórók üzemeltetésére szolgál. A z ' antenna a főárboc és a kormány ház 
között van kifeszítve. 

A fűtés gravitációs cirkulációs melegvízfűtés, Marabu rendszerű 
9,9 m 2 fűtőfelületű. U. 4. jelű vegyes-tüzelésű fűtőkazánnal. A túlfolyó
val ellátott hőszigetelt kiegyenlítő tartály a kazántér fölött a felépítmény 
tetején van elhelyezve. A fűtővizet a kazánházban elhelyezett 50 perc
literes szárnyszivattyú emeli fel. Fűtőtest minden helyiségben van, bele
értve a mellékhelyiségeket és az akkumulátor-teret is. A hőmérséklet
ingadozások csökkentésére a lakóterek külső fémfala és a belső faburkolat 
közt 50 mm-es iporka kőszigetelőréteg került elhelyezésre. A mellékhelyi
ségekben parafaszórásos szigetelés van. 

A vízellátás biztosítására a felépítmény tetején, a kormányház fölött 
két egymás mellett fekvő víztartály szolgál, melyek a fagyveszély kikü
szöbölésére közös hőszigetelésű burkolatban vannak. A mosdó- és öblítő
víz felvételezésére szolgáló szivattyú a mosdóban, az ivóvíz szivattyú a 
kormányház külső falán kapott helyet. Mindkettő kézihajtású 50 perclite
res. A mosdóhelyiségben két mosdókagylót és két zuhanyozót helyeztünk 
el. A két W C vízöblítéses. Á mosdó és a W C padlózata betonba ágyazott 



műkőlapokból áll. A mosdóvíz temperálására a központi fűtés vezetékéből 
lapos rézspirális van felvezetve a víztartályba. 

A két nagy lakószobában 12—12 db kettős sodronybetétes vaságy 
került elhelyezésre, valamint hasonló számú zárható ruhaszekrény. Mind
két szobában megfelelő méretű asztal, padok és két szék van. Hasonló 
típusú bútorokkal van felszerelve a szakácsnő, a szállásgondnok szobája, 
és a vendégszoba is; az utóbbi kettőben zárható íróasztal van. A konyhá
ban a tűzhelyen, mosogatón és főzővízcsapon kívül konyhaszekrény és 
asztal áll. A kamra két hosszanti fala mentén a mennyezetig felérő pol
cok vannak. A konyha felszerelése edényzetben, evőészközökben bőséges. 
Az ágyak felszerelése minden igénjd kielégít. A lakóhelyiségek és búto
rok krémszínű lakkfestékkel, a padlózat barna színnel van festve, a mel
lékhelyiségek és a hajó külseje szürke. 

A hajó vasszerkezete teljes egészében villamoshegesztéssel készült. 
Bordazata, hosszmerevítői, fedélzeti gerendái lapos- és szögvasak, testle
mezelése és vízmentes válaszfala 4 mm-es, a felépítmény 3 mm-es, a tető 
2,5 mrn-es lemez, szögvas merevítésekkel. A hajó orrán egy 150 kg-os 4 
kapás horgony kezelésére szolgáló horgonymű van, s itt, valamint 
a faron 2—2 kettős kötélbak szolgál a kikötésre. A kormánykerék a lapát
tal láncközvetítéssel és fogazott körszegmenssel van kötve. 

Az újonnan épült E. III. jelű lakóhajó tudomásunk szerint a legkor
szerűbb a magyar Dunán s az eddigiekkel szemben fejlődést mutat. 
Testvérhajóján az E. IV-en, melyet a Bajai Hajójavító Üzem épít, a még 
mutatkozó kisebb hiányosságokat is iparkodunk kiküszöbölni. 

A két új lakóhajó a Dunaártéri Állami Erdőgazdaság munkájának 
megkönnyítését, dolgozói fokozottabb kímélését fogja szolgálni. 

A termelési ágak közül az erdészet munkálkodása egyike azon nehéz 
feladatoknak, amely az év minden szakában az időjárás függvénye. 
Annak művelője, jóllehet elkészíti terveit, azt azonban az időjárás sze
szélye legtöbbször áthúzza. Az erdőgazda kénytelen, a legmostohább idő
szakban legfőbb ténykedését, a fatermelést és a még nehezebb fakiszállí-
tást elvégezni. 

Tanulmányomban a szerfának emberi és állati erővel való közelíté
séről akarok szólani, s talán segítséget nyújhatok vele az eddig ismert 
berendezésekkel, szerszámokkal való gazdaságos rönkközelítés megoldásá
hoz. 

Ha egy földön fekvő rönköt vontatni akarunk, akkor az az elmozdí
tással szembeni irányban ellenállást fejt ki, s azt a húzó erőnek le kell 
győznie. Ezt az ellenállást súrlódásnak nevezzük. Hogyha ez a súrlódás, 
(húzó ellenállás) sík terepen történik, akkor annak nagysága elsősorban 
a rönk súlyától függ. De befolyásolja még ezt az ellenállást a vontatandó 
rönk felülete, alakja, víztartalma, nyersesége és a talaj is, amelyen a 
rönköt vontatni akarjuk. Ezeket a tényezőket súrlódási együtthatókna,k ne-

A szerfa közelítése 
O E T H P í l 



vezzük. Ha a rönköt nyugvó helyzetéből akarjuk elmozdítani, akkor 
ahhoz nagyobb ellenállást kell legyőznünk, mint ha azt mozgásban akarjuk 
tartani. A nyugalmi helyzet súrlódási ellenállása mindig nagyobb, sokszor 
mégegyszer olyan nagy, mint a mozgásban levő rönk súrlódási ellen
állása. 

Ha a rönköt nem sík talajon, hanem lejtőn lefelé akarjuk vontatni, 
akkor a vonó-ellenállás csekélyebb lesz, mert a lejtőn a nehézségi erő a 
súrlódással szemben működik. Ha a lejtszög olyan nagy, hogy a nehéz
ségi erő a súrlódást legyőzi, akkor a rönk magától megindul. Ezt a hajlás
szöget a nyugalom hajlásszögének is nevezzük, amely mindig nagyobb, 
mint a mozgásban levő rönk súrlódási szöge. Ha a rönköt emelkedőn fel
felé akarjuk vontatni, a vonóellenállás nagyobb lesz, mert a súrlódáson 
kívül még az emelkedőn fellépő nehézségi erőt is le kell küzdenünk. 
Minél nagyobb az emelkedés szöge, annál nagyobb lesz az ellenállás. 

A csúszó súrlódás nagy húzó ellenállást fejt ki. Ezzel szemben a gör
dülő súrlódás, amely akkor lép fel, hogy ha a rönköt nem földön vontat
juk, hanem azt kerekekre, kocsikra rakva húzatjuk, sokkal csekélyebb 
lesz. A gördülő súrlódás a kerékátmérő ellenállásából, — amelynek ál
landóan a talaj akadályait kell legyőznie, — és az úgynevezett tengely
csapsúrlódásból tevődik össze. Ez utóbbi tulajdonképpen nem más, mint 
a tengelynek csúszó súrlódása a tengelyperselyben, amit helyes kenéssel 
enyhíthetünk, a golyóscsapágyak alkalmazásával pedig csaknem nullára 
csökkenthetjük. 

A súrlódás és ezzel a húzó ellenállás is elsősorban a vontatandó fa 
súlyától függ. Ebből következik, hogy súlyosabb, ' kemény lombfafélék 
vontatásához nagyobb vonóerő szükséges, mint a lágylomb- és fenyőfa-fé
lékhez, továbbá, hogy a nyersfákat sokkal nehezebb vontatni, mint a szá
razakat. A vékonyabb fák nyers állapotban nehezebbek, mint a vasta
gabbak, mert azoknak több vizet tartalmazó szijácsuk van. Bizonyos szá
radási időn túl azonban a vékonyabb fák aránylag hamarabb vesztik el 
nedvességüket. 

A vonóerő tárgyalásánál az alábbi táblázatban foglalt átlagsúly-ada
tokkal számolhatunk. A táblázatban foglalt adatok egy" m 3 rönkfára v o 
natkoznak Trendelenburgs számításai alapján, kilogrammokban. 

Száraz Nyers Erdőn száradt állapotban 

Fafaj 
' löszt-, 
tart. 

% 
tllapotban 

V,Y.art. 
% féregben .' kéreg nélkül 

kg kg kg Víztart. 
/ o 

kg Víztart. 
/ o 

Tölgy 
vastag 
vékony 

90 
50 

490—560 
560—580 

960 
1000 

75 
75 i 

900 
910 

65 
60 860 50 

Bükk 
vastag 
vékony 

60 
40 

530—560 
560—580 

990 
1030 

80 
82 

930 
940 

70 
65 

— — 

Erdeifenyő 
vastag 
vékony 

50 
30 

380—410 
420—430 

730 
850 

82 
• 102 

660 
760 

65 
80 

560 
530 

40 
25 

A táblázatból azt is láthatjuk, hogy a kérgezett fák több nedvességet 
veszítenek és így könnyebbek lesznek, mint a kéregben fekvők és ezek 
vontatása a csökkent súly miatt könnyebb lesz. Sokat számít a fa kér
gezett vagy kérgezetlen volta, mert a kérgezett fa nemcsak hogy köny-



nyebb, de sima felülete miatt könnyebben húzható, súrlódási együtthatója 
csaknem 20—30%-kal kevesebb értéket vesz fel. Mindamellett a terep 
felszínének minősége a súrlódási együtthatóra természetesen igen nagy 
befolyással van. A legkisebb súrlódást okozza a jég és a hó, a nedves 
talaj mindig simább, mint a száraz. 

A súrlódási együtthatókat különféle fafajokra és talajféleségekre 
többen kiszámították. így G. R. Förster, J. Glatz, O. Faber, A. Doldt, F. 
Hafner és sokan mások, ezek közül Hafner táblázatát adom meg, aki 
Forster kutatásait kibővítve, a súrlódási együtthatókat fával kirakott 
vontatóutakra is kiszámította: a) sík talajon, b) emelkedőn felfelé vonta
tásnál és c) nyugvó helyzetből megindításra. 

Bükk 
kérgezetlenül 

E r d e i 
kérgezett 

f e n y ő 
kérgezetlen 

a b 0 a b o a b c 

A. Jíedves úton, nedves fa esetében 
1. Nedves agyag apró kövekkel, 

fű nélkül 0,49 0,55 0,72 0,49 0,54 0,74 0,68 0,79 0,88 
2. Bükk dorongút 0,27 0,29 0,56 0,28 0,28 0,59 0,39 0,45 0,65 

B. Száraz úton, száraz fa 
0,27 0,29 0,56 0,28 0,28 0,59 0,39 

3. Bükk dorongúton 0,39 0,41 0,61 0,41 0,45 0,63 0,56 0,64 . 0,75 

A fával kirakott utak alacsonyabb súrlódási együtthatói azt mutat
ják, hogy ez a körülmény nagyon megkönnyíti a vontatást. Ahol tehát 
nagyobb mennyiségű fát kell ugyanazon úton kisebb távolságra vontatni, 
ajánlatos az utat fával kirakni. Ilyen utakat készítenek a Szovjetunióban, 
Törökországban, s így nagy eredményeket érnek el, mert ezeken az uta
kon a közelítés 25—50%-kál gyorsabbá tehető. Ilyen utakon nemcsak 
állati erővel, hanem vontatókkal, mintegy 1 km távolságról történik von
tatás. Egy pár ló naponta ilyen úton 60 m 3 fát is vontathat. 

Amerikai kutatások alapján a súrlódási együtthatók nyugvó heyzetből 
megindítására, kérgezetlen fákra vonatkoztatva általában: 

száraz, homokos agyag úton 0,66 
száraz, homokos agyagúton 0,66 
nedves, homokos agyagúton 0,55 

Ezekből az adatokból láthatjuk, hogy a súrlódási ellenállás nedves 
úton jelentékenyen kisebb. Növényzet nélküli agyagos talaj Förster sze
rint ideális vontató út. Száraz vagy nedves hó még az előbbinél is ked
vezőbb, a vontató szánnak havon 0,035 a súrlódási együtthatója, ugyanez 
pedig jégen már 0,02-re csökken. Ezek a számok arra engednek követ
keztetni, hogy alkalmas időjárású napokon a közelítési munka lényegesen 
könnyebbé válhatik. A nedves idő lovakkal való közelítésre ideális lehet, 
ugyanezen időben a kerekes vontató csúszik és nem tudja teljes vonó
erejét kihasználni. 

Az eddigi megfigyelések és ebből leszűrt számok még korántsem ki
elégítők. Ebben az irányban még mindig folynak mérések és megfigye
lések. Azonban az eddigi táblázatokat máris jól felhasználhatjuk annak 
megállapítására, hogy milyen vonóerő szükséges egy meghatározott rönk 
vontatásához. Ezt az erőt megkapjuk, ha a rönk súlyát (m 3 szorozva faj
súly) a megfelelő súrlódási együtthatóval megszorozzuk. 

Például: egy 0,8 m 3 vastag, erdőn száradt, kérgezetlen bükk-rönknek 
nedves, agyagos úton való vontatásához milyen vonóerő szükséges? 
Trendelensburg adatai szerint a bükk fajsúlya 930 kg. A rönk súlya tehát 



930X0,8 = 744 kg. A súrlódási együttható 0,49; tehát a szükséges vonó
erő 744X0,49 = 379.2 kg. A későbbiekben látni fogjuk, hogy egy 700 kg 
súlyú nehéz ló másodpercenként 0,1 méteres sebeséggel 315 kg húzóerőt 
tud kifejteni. Két ló teljesítménye pedig (196%) = 617 kg, tehát 2 ló a 
rönköt könnyen elhúzza. 

Természetesen az így kiszámított eredmény csak az egyenes, sík ta
lajon való vontatáshoz szükséges vonóerőt adja meg, forduláshoz az így 
kiszámított vonóerőnél lényegesen nagyobbra van szükség. Ezt igyekez
zünk azzal kiküszöbölni, hogy a vontatandó rönkökét a kitermelésnél már 
eleve a szállítás irányába döntsük és rendezzük. 

A vontatásnál a teljesítés növelése érdekében tehát a rönk súlyának 
csökkentését kérgezéssel, a súrlódás csökkentését a talaj felszínének ke
zelésével, esetleg fával való kiképzésével, valamint a vontatásra legal
kalmasabb idő kihasználásával, végül a legkedvezőbb talajlejtés kikere
sését szem előtt tartva tudunk jó eredményt elérni. Sajnos ezek az adott
ságok nagyon korlátozottak. 

A súrlódási ellenállás csökkentését jól kiválasztott közelítési eljárások
kal és az ahhoz használt segédeszközökkel lehet elérni. A felfelé való 
közelítés nem jár előnnyel, jóllehet a súrlódás csekélyebb, de a felfelé 
mozgató erő sokkal nagyobb, mert a rönk súlyát kell legyőznie. 

A súrlódás nagyrésze a vontatandó rönk bütüjénél keletkezik. Minél 
lazább talaj, a rönk bütüje — ha annak pereme nincsen letompítva — 
jobban bevág a földbe, nagyobb lesz a súrlódási ellenállás, ami a talaj 
kimélyítésében, a rönk bütüje előtt felhamozott kivájt föld összetorlódásá
ban jelentkezik. 

Ezt a súrlódást némileg csökkenthetjük azáltal, hogy a rönköt véko
nyabb végével előre húzva vontatjuk, mert így kisebb a húzott rönk bü-
tüjének keresztmetszete, másrészt a húzatásnál kissé felemelkedik. Hát
ránya az ilyen vontatásnak, hogy ha szálfát vontatunk, akkor annak vé 
konyabb vége esetleg túl vékonyra van meghagyva, így a vontatás köz
ben, esetleg fordulásnál, a vontató lánc megkötése helyén eltörik, vagy el
fordul és balesetet okoz. Csökkenthetjük a súrlódást azáltal is, hogy a 
fa terpeszeit levágjuk, bütüjét körben lefaragjuk, letompítjuk. Ezzel 
részben csökkenthetjük a súrlódást, a talaj felkaparását és az újulat 
tönkretételét. A bütük élének tompítási munkáját megtakaríthatjuk von
tatószán vagy rönksapka akalmazásával. Ezek használatánál csak azok 
visszaszállításának üres fuvarja jelent többletmunkát, azonban ez a hát
rány megtérül a kíméletes közelítésben és a rönk épségében. A bütü élé
nek letompítása következtében előálló faveszteség elmarad, a bütü nem 
sárosodik össze, nem rojtosodik ki és a rajta feltüntetett jelzések olvas
hatók maradnak. 

Tovább csökkenthetjük a súrlódást, ha a rönköt részben vagy egész
ben kerekekre terhelve vontatjuk, amikor is a csúszó súrlódás a sokkal 
kedvezőbb gördülő súrlódásba megy át. Az eg3 r tengelyen való vonta
tásnál a rönk egyik vége — általában a vastagabbik — nyugszik a ten
gelyen, így a tehernek csak egyrésze csúszik a földön és a súrlódás annál 
kisebb, minél közelebb fekszik a rönk súlypontja a tengely alátámasz
tásához. Természetesen a rönk súlypontjának a tengely alátámasztása 
után kell lennie, nehogy a rönk elülső vége előre bukjék. Az ilyen terhelés 
újulat- és rönkkímélés szempontjából nem sokban különbözik a rönksap
kás közelítéstől. Itt is az üres vontatókerékpár visszaszállítása jelent ne
hézséget, azonkívül a rönknek a kerékpárra felterhelése több-kevesebb 



időt vesz igénybe. A rakodási idő minden vontató kocsira vonatkoztatva 
kevesebb, hogy ha a rönköt a kocsi után akasztjuk és nagyobb lesz akkor, 
ha a tengelyére helyezzük. Még kisebb a súrlódás hogy ha a rönköt két 
tengelyre rakjuk, akár úgy hogy a rönk hátsó rész is egy tengelyen 
nyugodjék, akár pedig a tengelyek alatt függesztjük fel. Utóbbi esetben 
a vontatás gördülő mozgatássá válik és a csúszó ellenállás helyett gördülő 
súrlódással van dolgunk, s ez annál kisebb lesz, minél nagyobb a kerék 
átmérője, minél szélesebb a keréktalp, minél könnyebben forog a kerék, 
minél jobban ki van képezve annak csapágya, esetleg golyós csapággyal 
van ellátva. Ilyen vontatási módnál a talajnak, az állománynak és a fának 
kímélése nagyobb, azonban a le- és felterhelés sok időt vesz igénybe. 

A közelítési módok helyes megválasztásával és az azoknál haszná
landó segédeszközökkel a súrlódási ellenállást tehát hathatósan a leg
kisebb mértékre csökkenthetjük. 

A súrlódási együtthatót vízszintes irányú vontatásnál Förster és 
Hafner 0,3—0,5-ben jelöli meg, vagyis a vonóerő mintegy fele vagy har
mada a vontatott súlynak. A vastalpas kereken vontatás ellenállási té
nyezői ez értéknek — a különböző minőségű utaknak megfelelően -— egy 
tized vagy még ennél kisebb értékét veszik fel. Még kisebb lesz ez az 
érték hogy ha golyóscsapágyas tengellyel; és még ennél is kisebb lesz, 
ha gumiabroncsú golyóscsapágyas tengellyel vontatunk. Mindezek alapján 
erdei talajon, mozgásban levő vasalt kerekű kocsinál 0,15—0,25, gurrii-
tömlőjű kocsinál pedig 0,06—0,12 értékkel számolhatunk. 

Partra felfelé húzásnál lényegesen csökkennek ezek a különbségek, 
mert a húzó ellenállást elsősorban a nehézségi erő és csak kis mértékben 
a súrlódás befolyásolja. Minél síkabb és egyenletesebb a pálya, annál 
inkább mutatkoznak különbségek az egyes kerékfajták között. Minél ho
mokosabb és szárazabb a talaj, annál inkább megmutatkoznak a gumiab
roncsú kerék előnyei. Hogy melyik módszert és segédeszközt használjuk 
a közelítéseknél, az nemcsak a rönk alakjától és súlyától, hanem messze
menően a közelítési távolságtól is függ. Minél rövidebb a távolság, annál 
költségesebb lesz a közelítés a hosszú rakodási idő miatt. Minden köze
lítési távolságnak megvan a kedvező helyezete az utazási és rakodási idő 
helyes arányát illetően, ami a közelítési mód és a használandó segédesz
közök megválasztásánál döntő kérdés. 

A vonóerőt illetően a közelítés történhet emberi, állati és gépi erő
vel. Az emberi erővel közelítésre sík terepen szűk határok között nyílik 
olyan alkalom, amely az állati vagy gépi erővel szemben versenyképes 
lenne, viszont hegyes vidékeken sok esetben más szállítási lehetőség 
nincs, mint hogy a fát emberi erővel közelítsük ki. Az emberi erővel való 
közelítés minden segédeszköz nélkül vagy segédeszközökkel történhet. 
Segédeszköz nélkül: egy vagy két ember vállra rakva tud tűzifát, vagy 
vékonyabb, könnyebb iparifát közelíteni. Az emberi erővel közelítésre 
szolgáló legegyszerűbb segédeszközök használatával csodálatraméltó ered
ményeket lehet elérni. A legfontosabb ilyen segédeszköz a capin. Ha a 
talaj elég kemény ahhoz, hogy a capin azon elegendő ellenállást találjon 
és elég dolgozó áll rendelkezésre, akkor a capin ügyes forgató mozgatá
sával vízszintes talajon a legnehezebb rönköket is el lehet mozgatni. Rö
videbb rönkök közelítését egy, esetleg két munkás a rönk egyik végén 
átkötött lánccal vagy hevederrel, amelynek másik vége a munkások vál
lára van erősítve, valamint fejsze segítségével, amelyet a vontató rönk 
bütüjébe akasztanak be, tudják jó eredménnyel elvégezni. Ha a talaj a 



közelítés irányában kissé lejt, természetesen sokkal nehezebb rönköket is 
lehet ilyen módszerrel közelíteni. Lejtős talajokon a" rönkök csúsztatási 
megindításához vagy akár sík talajokon kisebb súlyú rönkök összehordá
sához használhatjuk a közismert rönkfqgó ollót vagy az ahhoz hasonló 
Schüller-féle szerkezetet. Ennek egyik szára merev és csak a másik szára 
működik, mint olló. Kivitelezése hasonlít a rönkfordítóhoz, azzal a kü
lönbséggel, hogy annak nyele van, ennek viszont a merev szárán kereszt
ben van a fogója, s azt egy, esetleg két ember foghatja meg. 

A kézi erővel húzott rönkvontató kerékpárokat, amelyeket vasalt ke
rékkel, vagy gumiabroncsú kerekekkel is gyártanak, csak a legritkább 
esetben használjuk rönkközelítéshez, mert, az emberi vonóerő olyan cse
kély, hogy nem éri meg ilyen célra költséges vontató-eszközök gyártását 
és beállítását. Ezek szerkezete végeredményben csak kisebbített másai le
hetnek az állati vagy gépi vonóerő által vontatott különféle vontató-esz
közöknek, amelyekről a későbbiekben lesz szó. 

Külön meg kell azonban emlékezni a hegyes vidékeken használt kö 
zelítőszánokról, amelyekkel 9 m hosszúságig lehet rönköket kedvező lejt
viszonyok között hópályán közelíteni. Ez a közelítés nagy gyakorlatot 
igényel, veszélyes, és nagy testi erő is szükséges hozzá. A balesetelhárítási 
előírásokat itt még szigorúbban kell betartani. A szánokon — amelyeket 
egy-két ember vezet- — a terep- és a hóviszonyoknak megfelelően külön
féle fékberendezések vannak. A szánok 1,3-tól 3—4 m hosszig, s 0,50—-1,30 
m szélességben készülnek, súlyuk 20—25 kg. Ezért ezeknek sokszor 400 m 
szintkülönbségig üresen felhúzása nagy fáradságot igényel, így ehhez a 
munkához sok helyen lovakat vagy kutyákat állítanak be. A szánok nagy
sága szerinti terheléstől függően, ezek teljesítménye különböző lehet. Ha 
általában egy-egy szánra 1—2 m 3 anyagot tudnak felrakni, így például 
500 m-es közelítési távolságnál 8—25 m 3 faanyagot lehet naponkint le
közelíteni, s általában 5—9 km-es óránkénti sebességgel számolhatunk. 

A vontatás állati erővel már ősidők óta a leggyakoribb formája a fa 
közelítésének, történjék az a mi vidékünkön lovakkal, ökrökkel, biva
lyokkal, vagy akár India vagy Afrika vidékein elefántokkal. Sík vidéken, 
ahol a nehézségi erő nem segít a közelítésnél, nagyobb rönköket puszta 
emberi erővel nem tudunk mozgatni, hacsak ahhoz költséges mechanikai 
berendezéseket nem használunk. Erdeinkben vágásra kerülő fák rönkjei
nek olyan méretei vannak, hogy azok mozgatására az ember kényszerítve 
van állati vagy gépi erőt.igénybe venni. A Szovjetunióban vagy akár A m e 
rikában is, még ma is nagymértékben állati erővel történik a fának közelí
tése, annak ellenére, hogy ezek az államok a gépi erő alkalmazását ille
tően világviszonylatban első helyen állnak. 

Alapvető előnye az állati erőnek, hogy beszerzési költsége alacsony, 
hátránya azonban a kis teljesítmény. Az állati vonóerőt etetni, táplálni 
kell akkor is, ha nem dolgozik. Köbméterenként, számolva az állatokkal 
való vontatáshoz több ember szükséges, mint a gépesített vontatáshoz, 
azonkívül a vontatáshoz beállított állati erő élettartama a megerőltető 
munka következtében legfeljebb négy-öt év. A faanyag állati erővel von
tatásához elsősorban a lovak jöhetnek, számításba, kisebb mennyiségben 
ökrök, esetleg más állatok. Minden gyakorlat azt mutatja, hogy a ló fő
képpen a közelítésnél nem nélkülözhető és eddig a legmegbízhatóbb és 
leggazdaságosabb .,gépezetnek' -' tekinthető. Adódhatnak terepnehézségek, 
rendkívüli rönkméretek, amelyek a lovak teljesítőképességét felülmúlják 



és nehéz, hernyótalpas vontatók beállítását igénylik. A lovas-vontatás 
300 méter távolságig különösen előnyös és általában olcsóbb. 

Nem mindenfajta ló alkalmas egyformán a vontatás nehéz munkájára. 
Nyugodtság, magas húzóképesség azok a tulajdonságok, amelyek ennél a 
munkánál fontosak. Gyorsaság a fahúzatásnál nem szükséges, sőt ártalmas 
is lehet, mert megnehezíti a fuvaros részére a legkevésbé veszélytelen és 
kíméletes vontató útnak kiválasztását. A legalkalmasabb lófajta a hideg
vérű, mert az időjárás viszontagságának is legjobban ellenáll. A hidegvérű 
ló előnye, hogy nyugodt, eláll sokáig felügyelet nélkül is; a bogarak csí
pését is könnyebben elviseli, mint a melegvérű ló 

A lovak húzóereje kiváltképpen azok súlyától függ és az állat testé
ben levő ,,járógépezetnek''' az izmok segélyével való erőkifejtéséből áll. Ez 
a húzóerő általában a testsúly V s — 1 / e részének felel meg. Könnyű (300— 
•400 kg) lovaknál eszerint 60 kg, középnehéz lovaknál 75 kg, nehéz lovak
nál ezt az értéket 90 kg-nak vehetjük. A lovak gyorsaságát különböző já
ratoknál Bockelberq szerint: lépésben másodpercenként 0.6, lassú menet
ben 1—1,2, gyorsjáratnál 2 m-re tehetjük. A legalkalmasabb gyorsaságot 
igáslovaknál, 8 órai munkaidőnek megfelelően, másodpercenkint 1.1 m-ben 
vehetjük. 

Á húzóerő, a gyorsaság és a munkaidő azonban egymásnak szoros függ
vényei. Ha az ezek közötti összefüggést Maschek szerint a következőképpen 
jelöljük: Z-vel , egy középnehéz ló vonórejét (75 kg), v-vel a gyorsaságot 
(mp-ként 1,1 m) és t-vel a napi munkaidőt (8 óra), akkor a napi maximális 
teljesítmény: 

L max. = Z . v. t. = 2 376 000 mkg. 

A fenti tényezők változásai a teljesítményt nagyban befolyásol
ják. Maschek szerint, ha a gyorsaságot v ' = Va v-nek, a munkaidőt 
t' = V2 t-nek vesszük, akkor a húzóerő 

vagyis 
Z' = Z \ 3 - V ' - ^ 

v t v a g y i s 

Z' = 75 
3 _ ^ l _ Í / 2 1 j 

v t 

Ennek következménye az is, hogy rövidebb távolságon egy ló vonó
ereje a normálisnak kétszeresére is felemelkedhet. Sok mérés eredménye
képpen megállapíthatjuk, hogy egy hidegvérű, nehéz ló rövid távolságo
kon a legkisebb nehézséggel másodpercenként 200 kg vonóerőt is ki tud 
fejteni. Ezt meg is követelhetjük, mert az üresjáratok alkalmával a lónak 
alkalma van kipihennie magát. Hogy ha nehezebb feladatoknál több ló 
összefogva együtt dolgozik, akkor az ezáltal felemelhető vonóerő nem a 
lovak arányában emelkedik, hanem a növekvő dolgozó egységek a csök
kenő csoporthatásfok arányában, vagyis: 2 lovas fogat nem 200%, hanem 
csak 196%-a, 4 lovas fogat nem 400%, hanem csak 320%-a az egy lovas 
fogat teljesítményének. 

Lovakon kívül a számbajöhető állatok közül az ökrök használa
tosak még közelítéshez, nyugodt járásuk miatt, és némi előnyt is jelen
tenek a lovakkal szemben, mert szerszámuk ocsóbb, sárban — hasított 
körmük miatt — nem süllyednek le annyira. Hátrányuk lassúságuk, vala-



mint a fuvaros kereseténél az, hogy egyforma bérrel kell számolni akár 
lovakkal dolgoznak, óránként 12 HP-vel, akár ökrökkel óránkint 7 HP-
vel. 

Az állatok vonóerejével csak akkor érünk el megfelelő eredményt, ha 
azokat megfelelően tápláljuk, ápoljuk, vasaljuk és szerszámozzuk. Ezek a 
körülmények a rönkközelítésnél, ami mondhatjuk a legnehezebb munka, 
döntő fontosságúak. A háromszori etetés közül délben az időveszteség el
kerülésére gyorsabban emészthető, magasabb értékű takarmányt kell a 
lovaknak adni. A közelítési munkánál a lovak patakezelése, paikolása, a 
ló testéhez idomuló erős lószerszámok, egyéb felszerelések fontos körül
mények. Mindezekről külön tanulmányt lehetne írni. 

1. kép 

A fa állatokkal való közelítésének legegyszerűbb formája a húzatás. 
Ebben az esetben a földön fekvő törzset lánccal, vagy egyéb segédeszköz
zel, úgymint rönksapka, vontatószán, csúszkóval húzatjuk. A segédesz
közök nélküli húzatásnál a törzsnek vastagabb, vagy vékonyabb végére 
erősített lánc segítségével, főképpen sík terepen vontatjuk a rönköt. Jól
lehet a rövidre kötött rönk a húzáskor kissé felemelkedik és így a súrló
dás kisebb lesz, azonban a vonóállat erejét nagyon igénybe veszi, azon
kívül a baleseti veszély is nagyobb lehet, ezért jobb , ha a vontató láncot 
hosszabbra hagyjuk, úgy, hogy az legalább 1,5 m hosszú legyen. A vonta
táshoz használt láncnak a rönkre felerősítésénél az egyszerű lánckötésnél 
sokkal jobb az úgynevezett svéd vontató horog. Ez három darab szögvas
ból kiképzett kampóból áll: a kampók karikára vannak mozgathatóan fel
erősítve. A kampók közé a rönköt lánccal felerősítjük, s így mintegy von
tatósapkát képeznek, a csúszást megkönnyítik, húzatás közben mind erő
sebben kapcsolódnak a fába. A vontató horog súlya 15 kg. A vontató álla
tok kímélése érdekében ajánlatos egy rugós szerkezetet iktatni a lánc és 



a hámfa közé, s az a hirtelen megrántás esetében megkíméli az állatokat 
és a szerszámot is. 

A csúszás megkönnyítése, valamint a talaj. feltúrásának megakadá
lyozása érdekében ajánlatos a rönk bütüjének lekerekítése. Húzatásnál a 
kocsis mindig a lovak-mellett haladjon, soha a lánc vagy a rönk közelé
ben, láncszakadás vagy a rönkelhengeredés veszélye miatt. Különösen ve
szélyes a görbe rönk, mert a húzatás közben könnyen elfordul és a mel
lette haladó kocsis lábát eltörheti. 

Egy pár 400 kg húzóerejű nehéz ló másodpercenként 1 m-es sebes
séggel számolva, sík terepen 0,5 súrlódási együttható esetében száraz erdei 
talajon 0.9 m 3 lomb-, vagy 1,2 m 3 fenyőfarönköt tud elhúzni. 

2. kép 

Mint már említettem, a segédeszközökkel való húzatásnál a leg
nagyobb probléma azoknak üresjáratba való visszaállítása. Igaz, hogy ez 
sok időt és költséget igényel, azonban a legfontosabb erdőművelési célt 
szem előtt tartva ez a költség megtérül, hogy az újulatot megkíméljük, 
valamint a rönköket a sérülésektől megóvjuk, általában a közelítéssel oko
zott károkat csökkentsük. 

Néhány közelítési segédeszköz leírását az alábbiakban ismertetem. 
Az amerikai közelítő üst. Erős bádogból készült, oldalt kissé felhai-

lított serpenyő formájú vontató szerkezet. Legfeljebb 240—300 m távol
ságra használják, nehéz szerszám, amelyre — nagyobb méretre készítve 
— rövidebb rönkdarabok vagy tűzifa is egészen ráfektethető. 

Németországban használják a Tschaen-i rönkvontató szánt. Ez egy 
6 mm-es vasbádogból készült, 70 cm széles és 155 cm. hosszú, vályúszerű,, 
oldalt felhajlított szerkezet, amelyen elöl keresztben felül egy a vályúnál 
szélesebb gerenda van felerősítve. A rönk elejét a vályúra fektetjük, lánc
cal átkötjük, a láncot a gerendán átkötve akasztjuk a hámfára. Hátránya, 
hogy a gerenda húzatás közben könnyen elakadhat. 



A taunusi fűrésztelep pallódarabokból készült lemezes uszályt 
szerkesztett, amelyre a rönk végét lánccal felerősítjük. Húzatás közben az 
uszály eleje felemelkedik úgy. hogy az minden akadályon könnyen át
haladhat. A rönknek felerősítése, valamint a lecsúszás megakadályozása 
elmés szerkezettel van megoldva. A húzóláncon egy karika van, amelyre 
két darab lánc van erősítve, ezek végére egy-egy rönkbe könnyen be- és 
kiverhető kapocs van felerősítve. A húzólánc karikája a rönk bütüjének 
középirányba kerül. A húzólánccal a rönk végét körülkötjük, a kapcsos 
két láncdarab kétoldalt kerül a rönk oldalára és a lánckötés mögött ver
jük bele a rönkbe annak kapcsait. Ezzel hármas kötést kapunk és a rön
köt feszesen tudjuk az uszályon megtartani. 

3. kép 

A különböző rönksapkák közül említésre érdemes a rönksapka és 
rönkfogó kombinációjából készült úgynevezett fogós rönksapka, amit a 
Nageé Forstgerate üzem gyárt. Ez a rönksapka 30—60 cm átmérőjű rön
kök vontatására alkalmas. Súlya 11,5 kg. A fogós rönksapka egy közön
séges vontatófogóból áll, amelynek feje vasbádoggal van bevonva. Ezt a 
rönksapkát nem kell a vontatás közben a hámfáról lekapcsolni, az azon 
állandóan rajta maradhat. A rönk felkapcsolása nem vesz sok időt igénybe. 
Ára állítólag már rövid használat után amortizálódik. 

Nálunk, jóllehet rendelkezés van rá, mégsem használjuk a rönksap
kát. A közelítő pászták kijelölése és az azokon való húzatás sok esetben 
csak elméletben van meg, de ahol ezeken történik a húzatás, a rönk és 
a vonóerő kímélése szempontjából itt is ajánlatos lenne valamilyen rönk
sapkát használni, nem is beszélve arról, hogy a közelítő utak széléhez az 
újulaton keresztül kell a rönköket vonszolni. Ha a fának csúszó húzatá-
sáról a kocsizásba megyünk át, akkor a csúszó súrlódásból, a sokkal ked-



vezőbb gördülő súrlódás révén ugyanolyan vonóerővel nehezebb rönkö
ket, vagy ugyanolyan terhelést kevesebb vonóerővel tudunk továbbmoz
gatni. A húzatásnál a rönk csak a vonókötélre van felerősítve, a kocsizás-
nál a rönköt fel kell a járműre terhelni. Minél hosszabb ideig tart a fel
terhelés, annál hosszabbnak kell lenni a közelítő útnak, hogy a felterhelés 
többlet-ideje és ennek többletköltsége a hosszabb útnál kiegyenlítődjék. 
A rakodási idő megrövidítése szempontjából a húzatás egyik módja, ha a 
rönköt a súlypontjánál felemelve a közelítő kerékpár tengelyére rakjuk 
vagy a tengely alá akasztjuk. Ebben az esetben a rönk egyrésze a földön 
csúszik. Rövidebb rönkök szabadon lebeghetnek a közelítő kocsin anélkül, 
hogy bármely részük a földön vonszolódna, így az már rnint egytengelyes 
közelítő kocsi, mint valóságos kocsizó szállítóeszköz használható. Hosszabb 

4. kép 

rönköd szállításánál ezt a helyzetet úgy tudjuk elérni, hogy a közelítő ke
rékpár rúdjának végére erősített lánccal a rönköt a rúdhoz erősítjük. Ha 
a rönk súlypontja egybe esik az alátámasztási vagy felfüggesztési pont
tal, akkor a hosszabb rönk is anélkül szállítható, hogy egy része is a föl
dön húzódna. Hosszabb rönköknél ez a helyzet nehezen érhető el. Ebben 
az esetben két darab kerékpárra tegyük a rönköt, ami már a kéttengelyű, 
négykerekű közelítéshez vezet. 

A kétkerekű közelítő kerékpár szélesperemű, nagykerekekkel ellá
tott hajlított tengelyű szerkezet, amelyre rönkfogó olló van felszerelve. 
A kerékpárt a rönk fölé húzatjuk, a rudat hátrahajlítjuk, így a rönkfogó 
ollóval a rönköt a súlypontja körül átfogjuk. Ezután a rudat ismét előre
húzva a rönköt a földről felemeljük. A rúd végén levő lánccal a rönköt 
átkötjük és elszállítjuk. A kerékpár megrakása, de méginkább a lerakása 
nem veszélytelen, mert annak rúdja a leeresztés alkalmával a rönköt a 
magasba emeli. É körülmény és a nehéz megerőltetés miatt — minek 



következtében a rúd állandóan a magasba törekszik — a kerékpáron rönk
fogó helyett a hajlított tengely legmagasabb pontjára egy csavaros 
emelőt helyeztek, így a rönköt nem kell a rúd fel-, illetve lehajlításával 
felemelni vagy leereszteni. A rönk megerősítése és felhúzása a csavaros 
emelőre szerelt lánccal történik, a lánc két végét a rönk alatt átbújtatjuk 
és bekapcsoljuk az emelőbe. 

A közelítő kerékpárok nagyság szerint 9 m 3 teherbíróképességre 
készülnek Széles, kisebb, 10 cm-es kerékabroncsú kerékpárok lazább 
erdei talajon a kerékbesüllyedés miatt jobban használhatók. Ebből a szem
pontból a gumiabroncsú kerékpárok alkalmasabbak. 

A rönkvontató kerékpár a mi erdőgazdaságunknál sem vált be nagy 
súlya, a fuvarosok tanulatlansága, a rakodás nehézsége és veszélyessége 

5. kép 

miatt. Lejtős terepen még nehezebben használható, mert fékezni nem 
lehet, hacsak a rönköt nem úgy terheljük fel, hogy annak egyrésze a föl
dön csúszik. Ha nincs jó l terhelve, fordulóban könnyen fel is borul. 

Ezeket a hiányosságokat kiküszöbölve, a kerékpárok megépítésénél a 
kocsirudat a tengelyre nem merőlegesen, hanem kissé hegyes szögben erő
sítik fel, ezáltal az könnyebben felemelhető, sőt felemeléskor a hátrabukó 
tengely mint ellensúly működik és a rúd felemelését megkönnyíti. A rúd 
hegyére csúszópapucs van felszerelve, ez az üresjáratkor — anélkül, hogy 
a földbe fúródna — a földön könnyen csúszik. A rönkfogó ollót továbbra 
is meghagyták, ami igen nagy előnyt jelent; ez a rönkfogó azonban nincs 
rögzítve a tengelyre, hanem fogas emelővel van felerősítve, így a rönköt 
csak olyan magasra kell vele felemelni, amint azt a terepviszonyok meg
követelik, ezt ,a magasságot esetleg szállítás közben is változtatni lehet. 
Nagy előnye ennek az elrendezésnek, hogy a rönk mélyen fekszik; mert 
minél mélyebben van a kerékpár súlypontja, annál nagyobb a billenő szi
lárdsága. A kerékpárt azonkívül még fékkel is ellátják, amit a kocsikísérő 



oldalról egykézzel könnyen tud kezelni. Így lejtős terepen is megfelelő 
gyorsasággal lehet a kocsit leereszteni anélkül, hogy a rönk hátsó végét 
a fékezés miatt a földön kellene csúsztatni és így az újulatot rongálni. 

Az 1. kép Heuell által konstruált gumiabroncsú rönkvontató kerék
párt mutat be működés közben. Ilyen kerékpár kétféle nagyságban készül, 
1500 és 2000 kg-os teherbírással, a kocsi nyomtáva 130 cm. A közelítő ke
rékpároknak az üresjárattal kapcsolatos hátrányát ez a szerkezet sem ol
dotta meg, a fel- és lerakodási idő is még elég hosszú. A 2. kép szintén 
egy közelítő kerékpárt mutat be, amelyet Hofrichter szerkesztett. Ez két 
darab kerékpárból áll. azt szükség esetében — mint a 3. kép mutatja — 
külön is lehet használni. Egész szálfahosszak kiközelítéséhez ez a konst-

Elolnézet 

1, rajz 
rukció nagyon alkalmasnak látszik. Bajorországban Spengler szerkeszté
sében olyan közelítő kerékpárt készítettek (4. kép), amelyen a rönk nem 
a tengely alatt, hanem a tengelyen nyugszik. Ezzel a rönknek bizonyos 
felfekvést, valamint az alacsony kerekek esetében a lejtőn is nagy bil
lenő szilárdságot biztosítanak. Másik előnye ennek a kerékpárnak, hogy 
nagyobb rönköt is fel lehet rá terhelni anélkül, hogy a talajtól való sza
badmagasság korlátozva lenne. Hátránya, hogy a rönknek csak az eleje 
nyugszik a kocsin, a rönk hátsó része a földön csúszik és az, hogy a rön
köt a felrakásnál a kerék-magasságon át kell emelni. A kerékpár tengelye 
forgózsámolyosan van kiképezve, s ez a kocsi felfordulását a kanyarok
ban meggátolja. A kocsi szélessége 112 cm. A forgózsámoly két vége a 
kerekek fölé ér, szélén egy-egy négyszögletes lyuk van kiképezve, 
amelybe az egyik oldalon egy vasból készült kis rakonca, a másik oldalon 
egy kis rakodó csörlő helyezhető el. A rönköt sodronykötéllel fogjuk át, 
ennek egyik vége a csörlőhöz van erősítve, a másik vége pedig a csörlő 
dobjára csavarodik fel, miáltal a rönk gördülve felkerül a kocsi tenge
lyére. Egy ilyen közelítő kerékpár 2000 kg teherbírású, önsúlya pedig 
240 kg; gumiabroncsú kerekekkel van ellátva. Ha a rönköt nem akarjuk 



a földön vonszolni, akkor két ilyen közelítő kerékpárra rakjuk. A hátulsó 
kerékpár rúdja ebben az esetben nem előre, hanem hátrafelé áll. Hasonló 
kivitelű, ugyancsak bajor gyártmányú közelítő kerékpár az Ebner-féle; 
ez nem gumiabroncsú, hanem 14 cm széles vasalt kerékkel van ellátva. 
A kerékpár tengelye felett forgózsámoly van vályúsán kiképezve, két 
vége nem ér a kerekeken túl, hanem azokkal egyforma szélességben áll. 
Alacsonyabb, mint a Spengler-féle. A rönk, felrakása a kerékpárra egy
szerűen és ötletesen van megoldva. A rúdnak a tengely felőli végén egy 
erős. enyhén S-alakú vasnyelv van. Felrakásnál a kerékpárt hátfal a 
rönkhöz toljuk, hogy mindkét kerék érintse a rönköt. A kerékpár rúdját 
felemeljük úgy, hogy a nyelv a rönk alá kerüljön. Ha a kerékpárt a vonó 
állatokkal meghúzatjuk, akkor a nyelv a rönköt az egyik keréken ke
resztül átemeli és így a rönk a kerékpár tengelyére kerül. A rönk fel
rakásánál a forgózsámolyt rögzíteni kell. A rönk felerősítésére a kerék
pár lánccal van ellátva. A lerakásnál a' kerékpár forgózsámolyát ugyan
csak rögzítjük, majd a kerékpárt oldalt fordítjuk, miáltal a rönk az egyik 
kerék felett oldalt felfordul. Ebner szerint ez a kerékpár a gyakorlatban 
nagyon jól bevált, a fuvarosok nagyon megszerették. A kerékpár méretei: 
128 cm széles, a kerék átmérője 67 cm, hossza 174 cm, súlya 230 kg, te
herbírása 2500 kg. A kerékpárral két ló és két ember dolgozik, szükség 
esetén azonban egy ember is elegendő. A kerék 14 cm széles vasabronccsal 
van ellátva. A kekérpár előnye, hogy egyszerű, bármelyik falusi kovács 
és bognár műhelyében házilag elkészíthető. Zsámolya egészen alacsony, 
kissé a kerék fölé áll, éppen csak a kerék pereméig ér. így a zsámoly mé
lyedésében a rönk úgy helyezkedhetik el, hogy arról nem tud legurulni. 

Az 5. kép egy svájci gyár által készített rönkvontató kerékpárt mutat 
be; szerkezete hasonló a Spengler-féle kerékpárhoz, csak a tengelye ala
csonyabb, a rönk felrakása nem csörlővel, hanem lánccal történik. Kere
kei telegumiabroncsúak, golyóscsapággyal vannak ellátva. Az egész ke
rékpár vasból készült. 

Egy lóvontatású, egyszerű rönkvontató kerékpár a szovjet gyárt
mányú, mellékelt rajzen bemutatott szerkezet. A vontató szélessége 210 
cm, egyenes tengelyén 80 cm átmérőjű, 40 cm széles fából készült és 
megvasalt kerekei vannak. A tengelyre két 65 m m átmérőjű, derékszög
ben ívesen meghajlított vasrúd van kiképezve. Az első ív karikájába köt
jük a húzóláncot, a hátsó ívre egy rövid lánc van erősítve és azon egy 
rönkvonó horog a rönk felkapcsolásához. Amikor a hátsó ív a földön fek
szik, a rönköt a vonóhorogra erősítjük, majd az első ív karikájába akasz
tott láncnál fogva a kerékpárt lovakkal meghúzatjuk. A hátsó ív vízszin
tes helyzetbe kerülve a rönköt felemeli és így bütüjével nem szántja a 
földet és könnyen húzható. Hátránya, hogy amilyen könnyű a rönk fel
terhelése, olyannyira nehéz a vonóállatoknak az egész vontatás alatt a 
rönköt megfeszítve tartani. Ezen úgy lehetne segíteni, ha még egy hátsó 
tengelyt is erősítenénk a szerkezetre és a szállítás alatt a rönk azon nyu
godhatna. 

A kettős kerékpárok alkalmazásával jutunk el a kocsis közelítéséhez. 
Ha a közelítés kocsin történik, akkor a rakodási időt meghosszabbítottuk, 
ami természetesen többletköltséggel jár. Ezt a többletköltséget máshol 
kell megtakarítani, amit elsősorban hosszabb úton való alkalmazás esetén 
tudunk elérni. A kéttengelyű közelítést az előbbiekben ismertetett bár
melyik kerékpárral megoldhatjuk, ha a rönk mindkét végét egy-egy ke
rékpárra felrakjuk. 



Összefoglalva a különféle vontató módokat, eszközöket, sajnos nem 
kaphatunk megnyugtató képet arra, hogy kedvezőtlen időjárás esetében, 
sokszor térdigérő sárban, amikor az ember és állat egyformán szenved, 
melyik mód és eszköz az, amellyel a legkevesebb energiával és a leg
könnyebben tudjuk a rönköt közelíteni. Kedvező útviszonyok és jó idő
járás esetében a rönkvontató kerékpárok bármelyike hasznosan használ
ható és biztosan jól beválik. Ezt mutatják az egyes közelítő eszközökről 
készült fényképek is. Havas, jeges időben a rönkvontató szánok (csúszkók) 
jól beválnak és sáros úton ugyancsak ezeket használhatjuk, az újulatban 
azonban ezek nagy kárt okoznak. Rossz időben, sárban csak a gépek, von
tatók és traktorok segítenek. A nagy súrlódási ellenállás, amit vontatás
nál le kell győzni, csak nagyobb erővel tudjuk megoldani, vagyis több
lóerős gépekkel. Az állatokkal való húzatást, közelítést egyelőre még nem 
tudjuk kiküszöbölni, azzal még sokáig számolnunk kell. 

K. Gayer, L. Fabricius: Die Forstbenutzung. 
Herm. Fürst: Forst^Lexikon. 
H. Gláser: Das Rücken des Holzes. , 
Dr. Weber: Der Forstbetriebesdienst. 
F. Hafner: Die Praxis des neuzeitlichen Holzhransportes. 

A fenyőilonca (Evetria buoliana Sehifi.) és kártétele 

A. nem megfelelő termőhelyre telepített erdeifenyveseink egyik leg
gyakoribb kultúra-rontó kárcsítója az Evetria buoliana, fenyőilonca nevű 
lepke. Ez a sodrópillékhez (Tortricidae) tartozó kislepke felismerhető tég
lavörös elülső szárnyáról, amelyen ezüstös harántvonalak láthatók, hátulsó 
szárnya barnás-szürke, sárgás rajtokkal. A kifeszített szárny szélessége 
18—23 mm. 

Az elülső szárny színezete alapján két változatát különböztetjük meg: 
var. thurificana Led., amelyen az egész elülső szárny színe a középér ki
vételével világos. Ez a variáns a lepke elterjedési területének déli részén 
fordul elő. A másik variáns a var. pinicola Dbld., amelyen az elülső szárny 
színezete egészen sötét, jól látható ezüstös rajzolattal, vagy a szárny töve 
gyakran egyszínűén piros, ezüst rajzolatok nélkül, amely az ilonca elter
jedési területének északi részén otthonos. 

A lepke petéit, illetőleg a petézés módját csak nem régóta ismerjük. 
Gasow (1925) megfigyelései alapján a következőket tudjuk a peterakás 
módjáról A pete alakja kerekded, kissé megnyúlt, alsó oldala lapos, a 
felső pedig domború. A frissen rakott és a meg nem termékenyített peték 
színe világossárga, a - megtermékenyített peték barna színűek, teljesen 
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megegyeznek a következő évi rügyek és a tűhüvelyek színével. Hosszuk 
0,9—1,4 mm, szélessége 0,6—0,9 mm. 

A fiatal hernyó színe világosbarna, vöröses árnyalatokkal, feje fe
kete, nyakpajzsa és végbélfedője feketebarna. Hossza 2,2 mm. A fiatal 
hernyó minden szelvényét apró serteszálak fedik, amelyek a végbélfedőn 
különösen hosszúak. A kifejlett hernyó aránylag vastag, esetlen, zsírosan 
fénylő, 20—21 mm. A báb sárgásbarna, a potroh háti részén finom tüske
sorok láthatók. Az utolsó szelvényen a végbélnyílást hátulról körülfogó 
félköralakú töviskoszorút találunk. 

Elterjedési területe majdnem az egész paláarktikus táj, sőt újabban 
áthurcolták Észak-Amerikába is. Főgazdanövénye az erdeifenyő (Pinus 
silvestris), azután a feketefenyő (P. austriaca), a tengeri fenyő (P. pinas-
ter), a simafenyő (P. strobus) és a különféle Pinus-fajok. Leginkább a fia
tal, 6—12 éves növényeket részesíti előnyben, a 30 évnél idősebb, rudas
korú állományt már nem, vagy csak igen ritkán támadja meg. 

Generációja Európában egyéves, Bodenheimer szerint Palesztinában 
és a melegebb vidékeken évente kettős. 

Repülési ideje július. Kedvező időjárás esetén már június végén ís 
megjelenik. Rajzása sokszor átnyúlik augusztus elejére is. A lepkék leg
inkább alkonyatkor rajzanak, különösen erdeifenyő fiatalosokban nagy 
tömegben gyülekeznek és röpködnek össze-vissza. Nappal a fiatal rügyek 
védelme alatt pihennek s ilyenkor a lepke és a rügy színe annyira össze
olvad, hogy alig vehető észre. A lepke élettartama rövid. Bodenheimer 
szerint a hímek 3—4 napig, a nőstények 7—8 napig élnek (22 C° mellett). 
A peterakás módját is Gasow tisztázta. Szerinte petéit egyesével, egy
mástól kisebb-nagyobb távolságra rakja le, mégpedig a következő évi rü
gy ekre, a tűhüvelyekre vagy azok közvetlen közelébe, egész kivételes 
esetekben a tűkre. Nevelőszékrényben a nőstény fenyőilonca 80—90 petét 
rakott. 

A hernyócskák legnagyobb része még júliusban kikel. A kibúvási 
nyílás a pete oldalán van. Á petéből kikelt hernyók szövögetve vonulnak 
a legközelebbi rügyre, úgyhogy augusztus elején a kikelt hernyók a 
rügyek és a szomszédos tűhüvelyek között találhatók. A kikelési hely és 
a rügyek közötti teret finoman átszövik szövedékükkel. A hernyócska 
növekedése január végéig látszat szerint csak igen lassan történik. A 
hernyó kártételét csak tavasszal kezdi el. Bár ennek ellenére gyakran 
találtam már előző ősszel a hernyó által kirágott erdeifenyőrügyet. A 
rügyek megtámadását gyantafolyás kíséri, ez azonban nem mindig biztos 
meghatározási jel. A megtámadott rügyek többnyire megbarnulnak, szö
vedékkel vannak összefonva. Az őszi rágás legtöbbször a koszorúrügyek
ből indul ki. A csúcsrügyeket csak igen ritkán támadja meg. 

A hernyó fő növekedési periódusa tavaszra esik. A rágást akkor a 
fejlődő rügyekben végzi. Ezt a hajtás tövén kezdi meg, s azt itt vagy 
még egy darabon a hajtás beléig kirágja, vagy kívülről csatornaszerűen, 
gyanta és szövedékből álló fedél védelme alatt. A fejlődő hajtást legtöbb
ször oly mértékben sérti meg, hogy az elhal és elszárad. Nagyon gyakori 
az az eset, hogy az összes koszorúrügyek egymásután hasonló módon pusz
tulnak el, mert a hernyó az egyik rügyről a másikra megy át és pusztítja 
a rügyeket. A behatoló hernyó néha a farészig is berág; Baer (1909) több 
ízben megfigyelte, hogy a kifejlett hernyó rágáshelyét elhagyta, s a haj
tás közepében, vagy közepe felett újra befúrta magát. Ahol a hajtás a 



rágás következtében nem pusztul el, ott lehajlik, de tovább nő, természe
tesen meggörbített alakban (postakürt). 

A kifejlett hernyó az egyik májusi hajtás tövi részén június vagy 
júliusban bábozódik. Egészen kivételes esetben néha már május végén is 
megtalálhatjuk a bábot. A bábnyugalom kb. három hétig tart. A kirépülés 
előtt a báb kissé kitolódik. 

Az Evetria buoliana károsítása főleg a hajtások eltorzításából áll. 
Ennek a torzításnak különböző formáit különböztetjük meg. Az összes 
rügyek, illetőleg hajtások elpusztulnak és ennek következményeképpen a 
fenyő nagyszámú rövid hajtást fejleszt. A hajtások tűi erősen megnyúl
nak, úgyhogy az úgynevezett boszorkányseprű képződik. A boszorkány
seprű képződését a legtöbb szerző az egymás után megismétlődő károsítás 
következményének tartja. Nechleba (1926) szerint, ha az összes tavalyi 
rügyek elpusztultak, akkor a hajtás vége elhal, a hajtás legfelsőbb részé
ben annyi tartaléktápanyag gyülemlik össze, hogy erős túltápláltság kö
vetkeztében sok rövid hajtás keletkezik. A boszorkányseprű-képződés az 
Evetria buoliana által megtámadott erdeifenyő fiatalos leggyakoribb és 
legfeltűnőbb ismertetőjele. 

A károsítás másik ismertetőjegye, hogy a hernyó rágása által meg
gyengített hajtás júniusban lekonyul, lehajolva megfásodik és a hajtás 
postakürthöz hasonlóan (meggörbülve) ismét felfelé törekszik. Ezeket a 
görbüléseket a fa sohasem növi ki. úgyhogy már messziről feltűnnek. 
Bár, ahogy a fa vastagszik, évről évre kisebbek lesznek. A postakürtszerű 
görbületek különféle fokozatban jelentkeznek. Több hajtás is képezhet el-
görbüléseket, s így jönnek iétre a líra, vagy a kandeláber alakok. 

Az Evetria buolianát az elmondottak alapján a határozottan káros 
erdészeti rovarok közé kell sorolni, mégpedig — amint már említettem 
^— kultúra-rontó. Károsítás tekintetében nem mondhatjuk határozottan 
másodlagosnak, bár elsősorban a rossz növekedésű és a nem megfelelő 
termőhelyre telepített erdeifenyvesek károsító ja. A hernyó sötét színe és 
az a körülmény, hogy a növény felületén is elég gyakran mászkál, tehát 
nem él teljesen rejtett életet, arra enged következtetni, hogy átmenet az 
elsődleges és másodlagos károsítok között. 

A kártétel annál nagyobb, minél rosszabb az erdeifenyves talaja. Kü
lönösen sokat szenvednek a támadástól a nagykiterjedésű, magasfekvésű, 
6—12 éves, rossz talajra telepített erdeifenyő kultúrák: De nem kíméli a 
jó talajra telepített erdeit enyvest sem. 

Általában azt tapasztalhatjuk, hogy a légvonatos helyeket a fenyő
ilonca nem kedveli. BodenUeiw,er (1927) szerint a szélnek erősen kitett 
helyeket az Evetria buoliana elkerüli és az ilyen helyeken a fertőzése is 
sokkal gyengébb, mint szélvédett helyeken, völgykatlanokban stb. 

Epidemiologóiai vonalon is még keveset tudunk erről a károsítóról. 
Azt tudjuk, hogy a rossz talaj fokozza a fertőzés lehetőségét, de a gradá-
ció és a klíma közötti összefüggésről sajnos még semmit sem tudunk. 

A természetes ellenségeinek serege igen nagy. Csak megtámadott 
hajtást kell nevelőszekrénybe helyeznünk, hogy parazitáit megkaphassuk. 
Parazitái részben a fürkészdarazsak, részben a fürkészlegyek közé tartoz
nak. 

Leggyakoribb parazitái a következők: az Ichneumonidák közül leg
ismertebbek a Pristomerus vulnerator Pz., Cremastus. interruptor Grv., 
Pimpla sagax Htg., Buoliana Htg., examinator F., inquisitor Scop.,-*rufi-
collis Grv., turionellae L. Mint érdekességet megjegyzem, hogy a ienyő-



ilorrca élősködői közül a Pimpla-nemet 7 faj képviseli. További valódi 
fürkészdarázs élősködői még a tenyésztési kísérleteim szerint a követ
kezők: Glypta flavolineata Grv., Lissonota robusta Rtzb., Pezomachus 
agilis F. és instabilis Först. 

A gyilkos fürkészdarazsak közül megemlítem az alábbi fajokat: Or-
gilus obscurator Nes.-t, mint a leggyakoribb buoliana-élősködőt és a 
Chenolus sulcatus Jur.-t. A Chalcidiák közül az Entendon turionum Htg., 
Perilampus tristis Mayr, nevű fajokat tenyésztettem ki. 

A fürkészlegyek közül a Phryxe vulgáris Fali., a Leskia aurata Fali., 
az Actia pilipennis Fali. és a crassicornis Meig. érdemelnek említést. Leg
nagyobb jelentőségük az évente két nemzedékkel szaporodó két Sctia-
fajnak van, amelynek első nemzedéke a gyantagubacs-ilonca Evetria re-
sinella L. hernyójában él, a második nemzedéke pedig az Evetria buoliana-
ban fejlődik, valószínű, hogy ez a légy még. más Tortricida és Tiueida 
hernyóban is előfordul. 

A rablórovarok közül a Forficula auricularia L-t , a fülbemászót kell 
elsősorban megemlítenünk, amelyet gyakran megfigyeltem, amint Eve
tria hernyókat, illetőleg bábokat fogyasztott. Az említett fajokon kívül 
fontos szerep jut az erdő pókjainak is, mert gyakran található a pók
hálóba akadt és. kiszívott Evetria buoliana lepke. 

Amint a felsorolásból láthatjuk, az Evetria buoliá-nak aránylag 
sok természetes ellensége van, amelyeknek jelentősége nagy. de a káro
sító kártételét megakadályozni nem tudják. A természetes úton jött se
gítség mellett erdőgazdának is arra kell törekednie, hogy ezt az 
igen fontos erdészeti károsítót minél inkább háttérbe szorítsa. Éppen 
ezért rossz területre erdeifenyőt ültetni nem szabad. Ugyancsak kerülendő 
a mezőgazdaságilag kiélt és kizsarolt területeknek erdeifenyővel való be-
erdősítése is, mert amint láttuk, az ezeken a területeken álló fiatal erdei
fenyvest a rossz talaj teszi alkalmassá az Evetria buoliana fertőzésére. 
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Illés Nándor halálának 50. évfordulójára 
M A G Y A R P Á L 

a biológiai tudományok doktora 

A nagy emberekről szóló megemlékezések célja nemcsak a kegyelet 
lerovása s az érdem elismerése, hanem a példamutatás a jelen és a jövő 
számára, mert a nagy emberek életútja és munkássága tanulságos és 
buzdító. Tehetségük, tudásuk s emberi nagyságuk bámulatot és lelkese
dést ébreszt s ösztönzőleg hat. De mik azok az érdemek, kimagasló 
teljesítmények, amelyek Illés Nándor részére a mostani megemlékezést 
kiváltották, és a magyar erdészet történetében a halhatatlanságot bizto
sították? Mindenekelőtt hathatós közreműködése a magyar nyelvű erdé
szeti irodalom megalkotása, valamint a selmeci erdészeti akadémia meg-
magyarosítása terén. Azonfelül szívvel-lélekkel haladó szellemű, kiváló 
erdész és tudós volt. Egész életén át a gyakorlati erdészetnek volt lelkes 
tanítómestere. 

Működését szomorú idők előzték meg. Akkoriban magyar erdészetről 
alig beszélhettek. Az 1851-ben megalakult úgynevezett Magyar Erdész 
Egylet mindent elkövetett a magyar erdészetnek osztrák gyarmati érte
lemben vett kifejlesztésére, — szerencsére nem sok eredménnyel. Az in
tézmény ugyanis sokáig nem tudott népszerűvé válni s amikor végre 
mégis • azzá lett, már nemcsak nevében, de minden tekintetben magyar 
Országos Erdészeti Egyesület volt. Ekkor azonban már 1866-ot írtak. 

Az ötvenes és hatvanas években kevés magyar erdész volt az ország 
erdőgazdaságában, talán a kincstári birtokokat kivéve. De itt is jobban 
megbecsülték a külföldieket. A közfelfogás azt tartotta, hogy csak a cseh 
vagy német lehet jó erdész. 

Jellemző az akkori, sőt még jóval későbbi viszonyokra is, hogy a leg-
magyarabbnak mondott főurak birtokán, ha minden egyéb téren (birtok
igazgatás, kezelés stb.) magyar volt is a kizárólagosan használt nyelv, az 
erdészet nyelve csak német lehetett. Igaz, hogy akkor még „nem voltak 
erdészeti műszavaink, szakkönyveink, szóval semmink sem volt arra, 
hogy magyar nyelven erdészeti dolgokról írni, vagy azokat előadni képe
sek lehettünk volna".1 

Az 1862-ben megindult Erdészeti Lapokniik kitűzött célja a magyar 
erdészeti irodalom életrehívása és ápolása volt. Ennek már a II. évfolyama 
(1863.) 81. oldalán azt olvashatjuk, hogy a magyar műszótár német ré
szének összeállításához felhasználták a fiatal ,,IÚés Nándor beküldött mű
szó-gyűjteményét". Még ugyanebben az évben megjelenik első cikke is: 
A makk és gubics termő erdőkről. Ebben bátran sikraszállt a tölgykultusz 
mellett és az olyan tölgytelepítési mód ellen, amelyben erdeifenyő védő
állományt akarnak alkalmazni. 

Következő cikke (Erd. Lapok, 1864.) Valami az akácról és annak ve
téséről szól s itt először történik említés a magyar szakirodalomban az 
akácmag forrázásáról, sőt leírását is adja. Az azóta általánossá vált mód
szert tehát Illés Nándor ajánlja elsőnek. Egyébként édesapja előzőleg már 
éveken át sikerrel gyakorolta ezt az eljárást. Azután ír az erdő talajának 
mezőgazdasági használatáról, a mű- és szerszámfáról, a fa konzerválá
sáról, az erdő esztétikájáról. 

A minden szépért és jóért, de az erdő világának ezer szépségéért 
különösen rajongó lelke szólal meg Az erdő képe című cikksorozatában 

1 Illés N.: Emlékbeszéd Wagner Károly fölött. — Erd. Lapok. 1880. 700. old. 



(Erd. Lapok, 1868.). Minden sora nemcsak a földkerekség rendkívül vál
tozatos erdeiről beszél, de szerzőjének ritka természetszeretetéről s nagy 
tudásáról is. 

Érdeklődési köre szokatlanul sokoldalú s kiterjed az erdőgazdaság, 
az erdészeti tudományok csaknem minden ágára. Mindenütt talál valami 
újat, valami javítani valót, valamit, amiből a gyakorlati erdész tanulhat 
s azt mindig késedelem nélkül meg is írja. Egész tevékenységét a segíteni, 
a tanítani akarás jellemzi. Életcélja a magyar erdőgazdaságnak minden 
téren való emelése. Ezért folyton tanul, kutat és töpreng, hogy minél 
többet és hasznosabbat nyújtson a gyakorlatnak. Amikor ő maga mindent 
elkövet, hogy kartársai között a szaktudást terjessze, fájdalommal tölti 
el és felháborítja az azok részéről gyakran tapasztalt nemtörődömség. 
Ilyenkor kereken és keményen megmondja véleményét. 2 Már abban az 
időben (1870) hirdette az elmélet és gyakorlat összefogásának szükséges
ségét a fejlődés és haladás érdekében, mert ennek szolgálatára szentelte 
minden tehetségét és egész munkaerejét. 3 

Minthogy a magyar nyelvű erdészeti és természettudományi iro
dalomnak, mint tudjuk, akkor rakták le alapjait, rendkívül szükséges és 
hasznos munkát végeztek mindazok, akik magyar nyelven ismertették 
szaktársaink előtt a fejlettebb külföldi szakirodalom eredményeit. Ebből 
a munkából Illés Nándor szintén jelentékeny mértékben kivette részét, 
számos ilyen ismertető cikket írt. De tökéletesen tudatában volt annak 
is, hogy az idegenben született eredmények, módszerek nem ültethetők 
át s nem alkalmazhatók szolgai módon a mi sajátos viszonyaink között. 4 

Részben német források, részben saját hazai tapasztalatai alapján 
először ír magyarul behatóbban a tölgy tenyésztéséről. Ez a c ikke 5 szin
tén széleskörű tudást és éles szemű megfigyelőképességet árult el. Köz 
ben akciót indított annak megállapítására, hogy milyen tölgyfajok élnek 
hazánkban s mi azok elterjedési területe. 6 Ezzel megtette az első lépést 
hazánk erdészeti célú növény földrajzi felderítéséhez. < 

Elsőnek ismeri fel az akác kiemelkedő jelentőségét az Alföld fásítása 
terén s először ad róla szakszerű ismertetést, útmutatást a telepítés háló
zatára, időpontjára s figyelmeztet az időszakonkénti felnyesés szükséges
ségére és fontosságára. 7 

Kétségtelen, hogy Illés Nándor minden egyéb munkássága mellett, 
különösen az erdészeti szaknyelv megmagyarosítása terén szerzett érde-

2 „Végre nem hagyhatom megemlítés nélkül azt, hogy szaktársaink közül igen 
sokan szakbeli haladás tekintetében rendkívül indolensek." — „Talán azt vélik pálya
társaim, már nincs számukra az erdészet terén terra incognita 7 Én azt tartom: a jó 
erdész, mint a jó pap, holtig tanul; Pfeil azt mondja egy helyen: midőn erdőt te
nyészteni kezdettem, azt hivém, már mindent tudok, mennél tovább foglalkozám 
azonban az erdővel, annál inkább beláttam, hogy keveset tudok és igen sokat kell 
tanulnom." (Erd. Lapok, 1870. 176. old.) 

3 „Némelyek talán csak félvállról tekintenek működésünkre, mert ők már min
denen túl vannak; sajnálom őket: mindnyájunk kötelessége tanulni és tanítani és 
ez kölcsönösen esik. Csak akkor virágzik fel erdészetünk, ha elmélet és gyakorlat 
kezet fognak." (Erd. Lapok, 1870. 176. old.) 

4 „A németeknek alaposabban ikimerített erdészeti munkáik vannak, de az ő ta
pasztalataik nem alkalmazhatók nálunk minden esetben. Használjuk fel az ő vív
mányaikat, de fejlődjünk önmagunkból." (Erd. Lapok. 1870. 176. old.). 

„Más a magyar Alföld klímája, más az észak-német homokvidéké.' - — „Abból, 
hogy ott is homok, itt is homok, még nem következik az, hogy itt is az a fanem, 
ami ott." (Erd, Lapok, 1870. 317. old.) 

' A tölgy és annak tenyésztése. Erd. Lapok, 1870 175—187., 1871. 61—70. old. 
e Hazánk tölgyflajai. Erd. Lapok, 1870. 110—119. old. 



meket. Már 1863-ban nagy kedvvel kezdett hozzá s egész pályafutása 
alatt örömmel foglalkozott vele. Már 1873-ban ajánlotta a következő 
szavak általános elfogadását és használatát: felújul, felújulás, felújít, fel
újítás, felújító vágás; rudas (Stangenholz), vágható (haubar), bogsa 
(román szó), máglya (Scheiterhaufen); előkészítő vágás (Dunkelschlag), 
vetővágás, taroló vágás; gereb (Rechenkanal) stb. Szóban és írásban 
állandóan szőnyegen tartotta a kérdést. Mindenkor nagyon fontos mun
katerületének tekintette. 

E kialakulóban levő, a szakkifejezések terén még igen komoly nehéz
ségekkel küzdő nyelven írta meg Illés Nándor úttörő munkáját, Erdőte
nyésztéstanát,8 a magyar erdészeti irodalom első erdőműveléstanát. Ebben 
teljes egészében az erdészeti tudományok akkori színvonalán állva, olyan 
szabatos és közérthető nyelven tárgyalta az erdőművelést, hogy azt még 
a nem szakember is minden különösebb nehézség nélkül megérthette. 
Nagy jelentőségű, nélkülözhetetlen és feltétlenül hiányt pótló munka volt 
mind a gyakorlati szakemberek, mind a tanuló ifjúság számára. Ez a 
könyv egymaga megörökítette volna Illés Nándor nevét mind a magyar 
erdészeti szakirodalom, mind pedig az erdészeti felsőoktatás történetében. 

Majd 1885-ben jelenik meg A futóhomok megkötése, befásítása és 
használata9 című, 40 arannyal jutalmazott alapvető munkája. Ez a magyar 
erdészet, az Alföldfásítás egyik legsajátosabb feladatának megoldását fe j 
tegeti s ma már megállapíthatjuk, hogy a munka komoly lépésekkel vitte 
előre az ügyet s nagy segítség volt a gyakorlati homokfásítóknak. 

Már előbb (1873), Fekete Lajossal együtt írta meg a Közerdész című, 
szintén pályadíjnyertes könyvet; majd Havas Józseffel, Vadas Jenővel, és 
Horváth Gézával közösen Az akácpajzstetű kérdése Magyarországon című 
füzetet (1896). 

Számos vadászati tárgyú írása közül, — mert ilyenek is voltak —, ki
emelkedik a Vadőr című könyve. 

Az Erdészeti Lapokban mintegy 270 különféle írása jelent meg Min
dig a kor színvonalán igyekezett maradni. Az ügy érdekében nem riadt 
vissza az élesebb vitatkozástól sem. — Népszerűségére jellemző, hogy írói 
működésének 25. évfordulóját szaktársai 1888. december 15-én külön meg
ünnepelték. 

Bár szívvel-lélekkel erdész, mégsem mondható ..soviniszta" erdésznek. 
Mindig fel tud emelkedni a magasabb nemzetgazdasági szemlélet szint
jére, amikor az erdőgazdaság érdeke nem azonos a közérdekkel. ,,A közjó 
mindenek előtt!" volt jelszava. 1 0 

Az erdészet érdekeit igyekszik mindig összeegyeztetni a nép érdekei
vel. Szociális gondolkodású, melegszívű ember s azt szeretné, hogy a nép 
is szeresse az erdészt, mint jótevőjét, barátját. 1 1 Minden tőle telhetőt meg-

7 Az akác értéke és jövője hazánkban. — Erd. Lapok, 1870. 316—322. old. 
E Kiadta az Országos Erdészeti Egyesület. XIV. és 341 1., Budán, 1871. A magy. 

kir. államnyomdából. — 2. kiad. 1879. 
9 Kiadta az Országos Erdészeti Egyesület. 88. 1., Budapest, 1885. 
1 0 Az erdőtalajok mezőgazdászaid célokra való használatáról. — Erd: Lapok, 1866. 

467—471. old. 
3 1 , , . . . én pedig kimutatom, hogy a fűnyerés által az uradalom mezőgazdasága, 

vagy a szegény parasztnép ezerekre menő hasznot élvezett s a közvagyonosodást 
előmozdította: s én büszke vagyok rá, mert tisztelve, szeretve látom őt, s az erdész 
szürke öltönyét örvendve süvegeli meg a nép, mert jótevőjét, barátját ismeri benne." 
(Erd. Lapok, 1870. 59. old.) 



tett ezen a téren, különösen nyugalomba vonulása után. Ekkor csaknem 
egész munkaerejét a közügyek szolgálatába állította s a szegények és ár
vák gyámjaként fáradozott, hogy- minél több segítséget tudjon adni a rá
szorultaknak. Mindez nemes lélekre vall! 

Illés Nándor 1836 május 15-én született P. Királyfián, Hont megyé
ben, erdész szülőktől. A középiskolát Selmecbányán és Rozsnyón végezte. 
Erdészeti akadémiai tanulmányait 1860-ban fejezte be Selmecbányán, az 
államvizsgát pedig 1864-ben tette le. 

Gyakorlati szolgálatát a Coburg-féle erdőbirtokon kezdte meg. Még 
oklevelének megszerzése előtt beáll a magyar szakirodalmat kezdemé
nyező és istápoló Erdészeti Lapok munkatársainak kicsiny táborába. 
Wagner Károly hamar felfedezi őt s javaslatára 1868-ban segédtanárként 
(2 forint napidíjjal) meghívást kap az erdészeti akadémiára. Itt öt éven 
át tanítja a növénytant, erdőtenyésztéstant, iparműtant és a vadászattant. 
Minthogy' ezeket a tárgyakat Illés Nándor elsőként adta elő magyarul, 
rendkívül nehéz és úttörő munkát kellett kifejtenie a másik négy nagy 
úttörő: Wagner Károly. Lázár Jakab, Fekete Lajos és Szécsi Zsigmond 
társaságában. 1 2 Ugyancsak selmeci működésének nem kis érdeme, hogy az 
erdészeti növénytan sikeres oktatásához nélkülözhetetlen s addig elhanya
golt botanikuskert ügyét felkarolta és szakszerű betelepítését minden erő
vel szorgalmazta. 

1870-ben botanikai tanulmányainak folytatására Heidelbergbe kap 
kiküldetést. 

Jóllehet meg volt benne a tanításra irányuló állandó törekvés és a 
tanári pálya iránti lelkesedés, — öt év után mégis megvált Selmectől 
s a Nyírségben, Károlyi György birtokán vállalt erdőmesteri állást. Erre 
indította őt a segédtanári állás silány javadalmazása és az előmenetelre 
való kilátás hiánya. A birtokos halála után, 1879-ben, az Eszterházy her
cegi uradalomba kerül erdőfelügyelőnek. Innen azonban alig egy év 
múltán a szakirodalom terén állandóan és igen eredményesen működő 
Illés Nándort, az államerdészet akkori vezetősége visszahívja a budapesti 
kir. erdőfelügyelői állásba. A következő évben, 1881-ben, a földművelés
ügyi minisztérium erdőfelügyelői osztályának élére kerül. Itt dolgozott 
1891-ben bekövetkezett nyugalombavonulásáig. Ebben az időszakban írta 
meg a futóhomok megkötéséről szóló, maradandó értékű és kiváló mun
káját. Erre az időre esik az erdőőri szakiskolák megszervezésében való 
részvétele, valamint az országszerte fellépett akácpajzstetűről szóló tanul
mányainak megjelenése. 

Természetesen a nyugalombavonulás Illés Nándor részére nem jelen
tette a minden további munkáról való lemondást. Most társadalmi téren 
keresett és talált foglalkozást. Erre szakmai téren némi lehetőséget ad 
neki az Országos Erdészeti Egyesület választmányi tagsága és az erdé
szeti államvizsgáló bizottságban viselt tisztsége. Ez azonban nem elégít
hette ki s ezen felül állandó megtelepedési helyén, Losoncon meleg szere
tettel és munkakészséggel igyekezett szolgálni á város közügyeit. Így lett 

1 2 Az erdészeti akadémiának erről a megmagyarosításáról keserűen írja 1873-ban: 
„Volt valaki a hazában, ki nem sürgette volna a selmeci akadémia megmagyarosí-
tását? És midőn az öt év előtt egy csapással megmagyarosíttatott: volt-e valaki, aki 
azt érdemül rótta vclna fel? Pedig nekünk, kiknek ezt ki kellett vinnünk nyomról
nyomra, kell-e megküzdenünk minden szóval, minden kifejezéssel. Mi volt jutal
munk: rengeteg hallgatás, vagy tanítványaink részéről gyakori güny, kétely, gáncs." 
[Erd. Lapok, 1873. 438. old.) 



fokozatosan városi tanácstag, takarékpénztári igazgatósági tag, iskolaszéki 
e lnök és az árvák és szegények gyámja . 

A szakirodalom és a közügyek terén kifejtett munkássága elkíséri őt 
a sírig. Utolsó n a g y o b b munkája, a Vadőr , az erdőőri szakiskolák számára 
írt t ankönyve, halála évében je lenik meg. A Bács megye i Palánkán halt 
meg 1907. május 2-án. * 

Tisztelettel és hódolattal emlékezünk Illés Nándorra, a nagy tanítóra, 
kinek é le tműve és szelleme ma is tanít. Tanítja a múlt, a haladó hagyo
m á n y o k megbecsülését , az újra, a jobbra irányuló fáradhatatlan törekvést, 
a soha n e m lankadó ügybuzgalmat s nern utolsó sorban a szak- és ember 
szeretetet. 

E G Y E S Ü L E T I H Í R E K 

A z egyesület elnöksége április 9-én 
ülést tartott; ezen első ízben résztvett dr. 
Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtárs, 
az OEF. vezetője is. Napirend első pont
jaként Kutasy Viktor ismertette az egye
sület eddigi munkáját és irányelvi javas
latokat adott a soromkövetkező felada
tokra. Beszámolójában elmondotta, hogy 
az egyesület vezetőségének minden igye
kezete az év elején arra irányult, hogy a 
vidéki csoportokkal ismét felvegye a kap
csolatot és a tagságot lehetőleg együtt 
tudja tartani. Nagy hiányt jelentet, hogy 
A Z ERDŐ az I. negyedévben n e m jelen
hetett meg, így a vidéki tagsággal össze
kötő legfontosabb kapocs nem volt meg. 
A z egyesület a vidéki csoportok részére 
irányelveket adott az I. félévi munkater
vük elkészítéséhez s ennek eredménye
ként a vidéki csoportok 73 előadást és 
különböző más rendezvényt szerveztek. A 
vidéki csoportok szakmai továbbképzésé
re a különböző budapesti szervektől eddig 
22 előadó jelentkezett, így remélhető, 
hogy a múltban bevált és igen hasznos 
akciót a jövőben fokozni lehet. 

A z egyesület egyik legfontosabb felada
ta volt a központi szervezetet életrekel
teni, munkatervüket kidolgozni és így a 
központi céltudatos munkát ténylegesen 
megkezdeni. A z elnökségi ülés feladata, 
hogy a köziponti bizotságok és szakcsopor
tok kiegészítésére javaslatot tegyen, illet
ve határozzon. 

Bejelentette a főtitkár, hogy A Z ERDŐ 
ismét megkapja a lapengedélyt visszame
nőleg január 1-től. így meg van a lehető
ség arra, hogy az előfizetők folyamatosan 
megkapják az elmaradt lappéldányokat 
is. Köszönetet mondott dr. Balassa Gyula 
miniszterhelyettes elvtársnak, aki a lap
engedély kieszközlésével a megjelenést le
hetővé tette. 

A főtitkári beszámolót követő vita so
rán az elnökség a szervezési bizottság 
vezetőjének Bakkay László, az oktatási 
bizottság vezetőjének Szűcs Ferenc, az 
erdőművelési szakcsoport titkárának Hol-
darrvpf Gyula tagtársakat választotta 
meg. Továbbá elfogadta az elnökségi ülés 
azt a javaslatot is, hogy Riedl Gyula és 
Abonyi István tagtársaikat bízzák meg az 
erdészeti értelmiség bérezésére vonatkozó 
tervezet kidolgozásával, egyben megbízta 
Sáli Emil tagtársat, hogy a műszaki tu
dományos és műszaki oktató muinka foko
zott elismerése és ösztönzése érdekében 
kiírandó díjak, pályázatokra vonatkozó 
erdészeti javaslatok összeállítására bizott
ságot szervezzen. Bejelentette a főtitkár, 
hogy az Egyesületnek a Technika Házá
ban (volt Tőzsdepalota) való elhelyezésére 
vonatkozó tárgyalások folyamatban van
nak. 

Keresztesi Béla elvtárs, A Z ERDŐ 
szerkesztőbizottságának vezetője beszá
molt arról, hogy A Z ERDŐ terjesztését 
most az eegyesület saját kezébe vette és 



a lapelőfizetés a tagdíjjal együtt történik 
a II. negyedévtől kezdve. így minden 
egyesületi tag lapelőfizető és az egyesü
leti tagok, vialarnint az egyesület között 
a kapcsolat szorosabbá válik. Közölte, 
hogy az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
támogatásával sikerült elérni, hogyí .az 
egyesület tagjai havi 5,— Ft tagsági díj 
fejében megkapják „ A Z ERDÖ"-t ás. Ezt 
a kedvezményt az Egyesület az áprilisi 
lapszámtól tudja tagjai részére biztosíta
ni. A lap kiadásában elmaradt példányo
kat a nyomdai nehézségek ellenére foko
zatosan pótolni fogják, áprilisban meg
kapják az első 2 számot és, azt követően 
— a lehetőséghez mérten — a kiadó úgy 
igyekszik az összes lappéldányt eljuttatni 
a tagokhoz, hogy a nyár folyamán már 
minden elmaradt példány a kezükbe ke
rüljön. A cél az, hogy a jövőben az Egye
sület ne csak a terjesztést, hanem a lap 
kiadását is ellássa. A szerkesztőbizottság
ban levő megürült helyekre dr. Balassa 
Gyula elvtársat, továbbá Haracsi Lajos és 
Szőnyi László tagtársakat javasolta fel
kenni. 

A z elnökségi ülés befejezéseként dr. 
Balassa Gyula elvtárs elmondotta, hogy 
szívesen, örömmel jött az egyesületbe és 
minden erejével azon lesz, hogy az egye
sületet segítse, támogassa és előmozdítsa 
azoknak a feladatoknak és céloknak a 
megvalósítását, amelyeket az egyesület az 
erdőgazdálkodás fejlesztése érdekéten ki
tűzött. * 

Az Országos Erdészeti Főgazgatcság a 
agyar Agrártudományi Egyesülettel és az 
erdészeti egyesülettel karöltve április 
7-én a Fák Hete kezdőnapján fásítási ün
nepséget rendezett a Földművelésügyi 
Minisztérium Kultúrtermében. Dr. Balas
sa Gyula miniszterhelyettes elvtárs az 
OEF. vezetőjének megnyitója után dr: 
Fekete Zoltán egyetemi tanár tartott nagy 
érdeklődéssel kísért előadást a fásítás je

lentőségéről. Ezután dr. Balassa Gyula 
elvtárs emlékjelvényeket és pénzjutalmat 
adott át azoknak a pestmegyei fásítási 
felelősöknek és úttörő szervezeteknek, 
amelyek az 1955/56. évi fásítási idényben 
legjobb eredménnyel fásítottak. A jutal
mak kiosztása után Surányi Ibolya elő
ad óművésznő verseket mondott, végül be
mutatták a Fásítások ápolása, védelme, a 
Lombok alatt és a legutóbb elkészült Er
dők és emberek című erdészeti tárgyú 
filmeket. * 

A kecskeméti csoport tagjai a Fák He
téében 31 községben, 2 városban, 6 ter
melőszövetkezetben, 4 üzemben és 3 gép
állomáson rendeztek fásítási ünnepsége
ket. Valamennyi islkola résztvett a fásítási 
ünnepségeken, amelyeken szavalatokkal, 
ének- és zeneszámokkal, valamint film-
előadásokkal gazdagították az idei Fák 
Hete műsorát. Az ünnepségek megrende
zésében a csoportot a tanácsok, az iskolák 
pedagógusai, a TTIT., valamint a Magyar 
Agrártudományi Egyesület helyi csoport
ja messzemenően támogatták. A z alapos 
előkészítés eredményeként az egyes ün
nepségeknek legalább 200—200 résztvevő
je volt. Kiskunfélegyházán, továbbá Al -
pár és Kerekesegyháza községekben volt 
legnagyobb az érdeklődés. Az ünnepsége
ken az úttörők és a tanuló ifjúság meg
fogadta, hogy az elültetett fákat védeni 
és ápolni fogják. * 

A sárvári csoportnál nagy sikerrel mu
tatták be az Erdők és emberek című új 
erdészeti tárgyú filmet, amelynek nagy-
részét a csoport területén vették fel. 

* 
A z erdőfeltárási szakcsoport áprilisban 

az erdőgazdasági rakodók kialakításának 
és üzemeltetésének kérdését tárgyalta. Az 
ülés előadója: Fritzsch Antal főmérnök 
volt. 
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