
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-
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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 
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Bükk 
vastag 
vékony 

60 
40 

530—560 
560—580 

990 
1030 

80 
82 

930 
940 

70 
65 
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Erdeifenyő 
vastag 
vékony 

50 
30 

380—410 
420—430 

730 
850 

82 
• 102 
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760 

65 
80 
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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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