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A FAGAZDÁLKODÁS MEGÚJULÁSÁÉRT 
A z Országos Erdészeti Egyesület elnöksége és választmánya indítványozza: 

legyen 1983 a fagazdaságban az innováció éve! Nem a divatnak hódolunk, ha
nem szigorú gazdasági realitások sürgetik, hogy ágazatunk az eddiginél tevé
kenyebben csatlakozzon az egész magyar népgazdaság megújítását célzó nagy
szabású társadalmi erőfeszítésekhez. 

Üj hajtóerők szükségesek 

A nyocvanas évtized elejére felhalmozódott gazdasági problémák a fagazda
ságban* is olyan helyzetet teremtettek, amelyek megoldása az innováció szé
les körű kibontakozását igényli. A világgazdasági válság elmélyülésével össze
függésben megnehezültek az értékesítési lehetőségek, kiéleződött a piaci kon-
kurrencia. Országunknak fontos és folyamatos feladata a népgazdaság egyen
súlyának javítása. Ezzel összefüggésben mérséklődött a beruházások mérté
ke és üteme. A műszaki fejlesztés a korábban tervezettnél lassúbb és egyes 
területeken munkaerőgondok is vannak. Mindez azt jelenti, hogy az ágazat 
fejlődésének korábbi tényezői mellett elengedhetetlen a további fejlődést le
hetővé tevő új hajtóerők mozgásba hozása. 

A fejlődőképesség fenntartása a gazdálkodás gyors reagálóképességét felté
telezi a világban végbemenő változásokra. A piachoz való folyamatos alkal
mazkodás megköveteli a termelési szerkezet korszerűsítését, a termékek mi
nőségének növelését, a termelési költségek csökkentését. A piaci pozíciók meg
tartására, az árveszteségek elkerülésére csak minőségi előnyök esetén lehet 
számítani. Ez újult erővel veti fel a versenyképesség növelésének igényét mind 
a minőség, mind az önköltség szempontjából. Gazdasági sikerekre csak az a 
vállalat számíthat, amely korszerű módon, hatékonyan állít elő versenyképes 
termékeket. A megújulásra képtelen vállalatok nem tudnak alkalmazkodni a 
megnövekedett gazdasági követelményekhez és rövid időn belül kilátástalan 
helyzetbe kerülhetnék. Szakmánkban is egyre többen ismerik fel, hogy a vál
lalatok versenyképességének fenntartása hosszú távon csak folyamatos inno
vációval lehetséges. 

Az innováció: általános megújulás 

A z innováció: újítás, általános értelemben felfogott megújulás. A gazdaság
ban értelmezett innováció a termékek és termelési eljárások olyan minőségi 
fejlesztését jelenti, amely gazdasági haszonnal járó újdonságok létrehozását 
eredményezi. A z innováció új termék, technika, technológia és ezekkel kap
csolatos ismeretek létrejöttének és bevezetésének folyamata. Ez a folyamat 
egyidejűleg hatja át a kutatás, a fejlesztés, a termelés és az értékesítés szfé
ráit. A z innovációt a piaci hatások váltják ki és a fejlesztési folyamat végül a 
piaci realizálásban nyer értelmet. A z innovációs tevékenységek említett soroza
ta (a kutatás, fejlesztés, termelés, értékesítés) innovációs láncot alkot. A z in
nováció napjainkban a gazdasági fejlődés kísérője, a piaci verseny nélkülözhe
tetlen velejárója és követelménye. 

Korunk gazdasági kihívása ágazatunktól is megköveteli, hogy széleskörűen 
és mélyrehatóan megújítsuk a termelést, a gazdálkodás mechanizmusát, az 
irányítási viszonyokat, szemlélet- és szokásrendszerünket. 



A z innovációs folyamait lényegében az ötlettől a megvalósulásig a keletkezés 
és a befejezés közötti teljes folyamatot átfogja. A műszaki-gazdasági innováció 
ugyanakkor egyre növekvő mértékben a piac által motivált vállalati tevékeny
ség, amely csak akkor bontakozik ki, ha a vállalatnak ebből kézzelfogható elő
nye származik. A piaci viszonyok feltárásának és alakításának a gazdasági 
innovációban kitüntetett szerepe van. Mivel az innovációs folyamat kiinduló-
és végpontja a piac, a vállalatok versenyképes fejlődésének ezért az egyik 
legelső feltétele a marketing funkció jelenléte a szervezetben és az irányításban. 

A kutatás és a fejlesztés kapcsolódása 

A termelés nem nélkülözheti a legújabb tudományos és műszaki vívmányo
kon alapuló fejlesztést. A tapasztalat azt mutatja, hogy átütő gazdasági sike
reket azok a vállalatok értek el, ahol egységes folyamatban szerveződött a ku
tatás-fejlesztés-termelés-értékesítés, azaz, ahol hiánytalanul kialakult az in
novációs lánc. Ágazatunk sajátosságainál fogva azonban a kutatás a vállala
toktól szervezetileg elkülönült központi intézetekben folyik. Ez a tény különö
sen fontossá teszi a kutatóintézetek és a vállalatok szoros együttműködését. 
Kívánatos volna, hogy a kutatóintézetek minél nagyobb arányban végezzenek 
közvetlen gazdasági célú kutatást és fejlesztést, amivel hozzájárulhatnak a vál
lalatoknál folyó gazdasági innovációhoz. A közvetlen gazdasági célú kutatások 
gyakorlati megvalósításának előmozdítására a kutatóintézetek és a vállalatok 
között hatásos együttműködési formákat és közös érdekeltségi viszonyokat 
kell teremteni. 

A vállalati innováció hatékonysága rendkívül érzékeny a vállalaton belüli 
összehangolt fejlesztési munkára. A z innováció kibontakozására ott lehet szá
mítani, ahol létezik a szervezetben fejlesztő apparátus, kapcsolatai és működé
si viszonyai célszerűen vannak alakítva, ennek megfelelően figyelemmel tudja 
kísérni a belső folyamatokat és a külső tényezőket. A vállalati fejlesztés szer
vezeti bázisát alkalmassá kell tenni arra, hogy kezdeményezője és szervezője 
legyen a vállalat innovációs tevékenységének. 

A vállalati fejlesztő munka megerősítése érdekében alapvető jelentőségű e 
tevékenység vállalaton belüli megbecsülésének növelése, az „úttörő" munkát 
végző szakemberek anyagi és erkölcsi elismerésének emelése. A fejlesztésben 
dolgozók a vállalat jövendő arculatát formálják. Munkájuk intellektuális tar
talmának és gazdasági jelentőségének a kereseti viszonyokban is tükröződni 
kell. 

Megnőtt az alkotó vezetés jelentősége 

A z innovációs folyamat kibontakozása és elmélyítése szempontjából megha
tározó szerepe van annak a közegnek, amelyben az innováció végbemegy. A 
gazdásági megújulást erőteljesen ösztönzi az a körülmény, hogy a felső szintű 
politikai és gazdaságirányítási szervek határozóttan törekszenek az innovációs 
környezet általános javítására. Szükség van azonban arra is, hogy a vállalat a 
maga belső környezetét is megújulásra mozgósítsa. A tapasztalát szerint a vál
lalat vezetési színvonala és a szervezet innovációs képessége szoros összefüg
gésben van egymással. A korszerű vezetés maga is alkotó abban az értelemben, 
hogy olyan irányítási viszonyoklat teremt, amelyek elősegítik az újításokat. 
A z alkotó vezető aktivitása főként az innovációs folyamatra irányul. 

A műszaki újítások mellett léteznek sajátosan vezetői újítások, amelyek a 
vezetés folyamatára, elveire, módszereire vonatkoznak. Ezek az újítások a 



vállalat céljaival, a tervezéssel, működéssel, szervezéssel kapcsolatosak. A veze
tői innovációk közvetett, módon segítik elő a műszaki fejlődést. A vezetők fel
adata az innováció irányításával kapcsolatban sokrétű. Meg kell keresni a 
fejlődést előmozdítani képes munkatársakat; ki kell alakítani az innovációs 
szervezetet. Biztosítani kell az új ismeretek beáramlását, kijelölni az útkeresés 
irányait. Irányítani' és buzdítani kell az újdonságok szervezett keresését. Biz
tosítani a szükséges anyagi eszközöket, megújhodásra mozgósító ösztönzőket 
kell létrehozni. El kell hárítani a haladás útjába álló akadályokat és értékelni 
a, javaslatokat, elhatározni az újítások bevezetését. 

A z alkotó vezető újító aktivitásra serkenti beosztottait. Ha a vezető azonosul 
a fejlesztő munkát végző beosztottaival, megsokszorozza munkatársai alkotó 
fantáziáját és munkakedvét. A vezető részvétele és tevékeny támogatása az 
innováció sikerének elengedhetetlen feltétele. Ha viszont a vezető passzív kí
vülállóként, érdeklődés nélkül tekint a fejlesztésre, megbénítja munkatársai 
erre irányuló törekvéseit is. 

A műszaki-gazdasági innováció elemi kényszere akkor érte el ágazatunkat, 
amikor a termelési eszközlök bővítésének forrásai beszűkültek. A viszonylagos 
eszközhiány közepette megnő a meglevő erőforrások kihasználásának, az em- \ 
beri tudásnak és szakértelemnek a jelentősége. A z erdőgazdálkodás megújításá
nak hatalmas feladatát túlnyomóan saját pénzforrásokra alapozva kell végre
hajtanunk. Ebben a helyzetben elengedhetetlen a szellemi erőforrásokra való 
fokozott támaszkodás. A z emberi alkotóerővel való racionális gazdálkodás a 
mindennapok fejlesztő munkájában előrehaladásunk nagy tartaléka. 

A z innováció álljon az egyesületi munka homlokterében 

A z Országos Erdészeti Egyesület 1982-ben a fátermesz'tés helyzetének feltá
rását és feladatainak meghatározását állította munkájának középpontjába. 
A szakmai közvélemény nagy érdeklődéssel fordult a fatermesztés problémái 
felé. A kibontakozott nagyszabású dialógus sok kérdést tisztázott, hozzájárult 
a tennivalók meghatározásához és gyakorlati cselekvésre mozgósított széles 
szakmai rétegeket. A munkát 1983-ban is tovább kívánjuk folytatni. 

Hasonló mozgalom kibontakozását várjuk 1983*<ban az innováció terén is. 
Természetesen az innovációs tevékenység sem kampánymunka. Mint ahogy az 
erdőművelés fejlesztésének minden feladatát sem oldhattuk meg egy év alatt, 
ugyanúgy lehetetlenség az erdőgazdálkodás általános megújulását várni 1983-
tól. Reméljük viszont, hogy az innováció jegyében olyan széles körű erőfeszí
tések bontakoznak ki, olyan szunnyadó erők jönnek mozgásba, amelyek len
dületet adnak az egész erdőgazdálkodás fejlődésének. 

A z új jelszó nem oltja ki a régi érvényét. A z erdőművelés innováicóját to
vább kell folytatni, immár egy szélesen értelmezett ágazati megújulás keretei 
között. 

A z egyesület figyelmének középpontjában 1983-ban az innováció álljon! 
Munkánkat minden szinten az innováció jegyében szervezzük! Felkérjük az 
egyesület valamennyi tagját és szervezetét:, hogy csatlakozzanak felhívásunkhoz. 
Kívánatos, hogy az ágazatban végbemenő innovációs folyamat társadalmi úton, 
az egyesület részéről lendületes támogatást kapjon. 

A jelszó váljék cselekvési programmá! A szakosztályok és az egyesület helyi 
csoportjainak jövő évi munkatervében az innováció kapjon jelentőségének, 
megfelelő központi szerepet. A szakosztályok vizsgálják meg szakterületük ku
tatási-fejlesztési viszonyait, elemezzék a tapasztalatokat, dolgozzanak ki javas
latokat az innováció meggyorsítása céljából. Hasonlóan a helyi .csoportok is fog-



lalkozzanak behatóan a vállalatoknál folyó fejlesztési munkával, tárják fel a 
fejlődést akadályozó tényezőket és egyesületi eszközökkel segítsék a vállalatnál 
az innovációs tevékenység kibontakozását. 

A z egyesület szervei minden szinten tartsanak innovációs tartalmú rendez
vényeket. Szervezzenek előadás-óikat, vitafórumokat. A z élenjáró eredmények 
megismertetése céljából rendezzenek bemutatókat, szervezzenek tanulmány
utakat. A szaksajtó és a helyi üzemi lapok színvonalas publikációkkal, cikkso
rozatokkal, esetleg innovációs rovatok nyitásával segítsék a mozgalom elmé
lyülését. A z egyesület, mint a szakma átfogó társadalmi szervezete, legyen 
1983-ban az innovációs munka ösztönzője, pártfogója és tevékeny közreműkö
dője. 

DR. VÁRAD/ GÉZA 
MÁRTON JÓZSEF 

A közönséges fehér akácot széles körben alkalmazzák a SZU-ban az ország er-
dos-sztyepp körzeteinek erózió elleni erdősítéseinél. Viszonylagos szárazság- és sótű-
rése, mélyrehatoló gyökérrendszere, kiváló sarjadzóképessége folytán kiválóan alkal
mas a vízmosással közvetve, ÜL közvetlenül érintett talajok eredményes megköté
sére. Az ilymódon létrehozott akácosok azonban többnyire gyengébb minőségűek és 
kishozamúak. A törzsek nagyrésze erősen görbült, gyakori a villásodás és az elbö-
höncösödő korona. Mindezen kedvezőtlen adottságok kiküszöbölésére, az akáco
sok minőségi feljavítására a SZU-ban is a legjobb akácformák (változatok) popu
lációkból való kiválasztásának útját választják. 

A nagyüzemi termesztésbe is bevonható formák (változatok) közül a legnagyobb 
érdeklődés az árboc jellegű akácot kíséri. Kisebb-nagyobb csoportjai főként az Alsó-
Dnyeper vidékén találhatók. Ebben a tájegységben állítottak be a kutatók kísérleti 
területeket összehasonlító vizsgálatok céljából. A vizsgálati parcellákat homokta
lajokon álló, mageredetű, elegyetlen, 14—23 éves akácosokban tűzték ki. 

Az árboc jellegű akác ismert előnyös morfológiai bélyegei közül kiemelten vizs
gálták a törzsegyenességet. Öt minőségi osztályból álló értékelési rendszer alapján 
az árboc jellegű akáctörzsek abszolút többsége (91,4—95,1%) került a két legjobb 
osztályba. A z első osztályba (a fa teljes hosszában egyenes rostlefutás) a törzsek 
36,2—51,2%-a, a másodikba (a fa teljes hosszának 3/4 része egyenes rostlefutású) 
pedig 43,9—55,2%-a tartozott. Jelentéktelen számú (4.9—8,6%) törzs került a közepes 
kategóriába, ahol csak a törzsek alsó fele volt egyenes rostlefutású. Ugyanakkor a 
közönséges fehér akác egyedeinek 35,8—58,5%-a tartozott ebbe a minőségi osztály
ba. 

A két forma fájának fiziko-mechanikai vizsgálata során kitűnt, hogy az árboc 
jellegű forma fájának sűrűségre vonatkozó értéke 7,5%-kal, rostirányú nyomószilárd
sági mutatójának értéke 6,5%-kal, hajlítószilárdsági mutatójának értéke pedig 13,5%-
kal haladta meg a közönséges fehér akác ugyanezen értékeit. A növekedésmenetek 
összehasonlító vizsgálata pedig azt mutatta, hogy kedvező termőhelyi feltételek 
mellett az árboc jellegű formának valamennyi fejlődési szakaszban nagyobb a ma
gassági és átmérőnövekedése. 

Több kísérleti állomány vizsgálata eredményeképpen az árboc jellegű forma átlag
fáinak magassága 34,7%-kal, mellmagassági átmérője pedig 20,8%-kal haladta meg 
a közönséges fehér akác átlagfáinak értékeit. 

(Lesz. Hoz., 1982. 6. Re/.: dr. Rédei K.) 



A TERMÉSZETES FELÚJÍTÁS 
AZ ERDÉSZETVEZETÉS 
GYAKORLATÁBAN 

DR. PAPP TIVADAR 

Korunk száguldó tempója felgyorsította erdőgazdálkodásunk ha
gyományos iramát is. 

A megváltozott tempót a fahasználat és elsődleges faipar adott
ságainál fogva gyorsabban vette át mint az erdőművelés. Gondol
junk üt elsősorban a kitermelt fatömeg növekedésére mind a ne
velővágásokban, mind a véghasználatokban. Ez utóbbiak nem 
történtek minden esetben — ott, ahol lehetőség lett volna — a 
természetes felújítás szellemében. Az eltolódott arányok javítása, 
a feszültség feloldása sajnos szintén csak ott történhet meg, ahol 
ez az arány felbillent — a termelő erdészeteknél. 

A z erdészeten belül az ágazatok — fakitermelés, fafeldolgozás, e r ő m ű v e -
lés —• nagyságrendjét; tekintve nem véletlen, hogy á szakmai kívánalmak, 
amelyeket az erdőművelésben kell megvalósítani, sok esetben áldozatul esnek 
a menyiségi szemléletnek. A z is tény, hogy a külső szakmai gyakorlat helyen
kénti kényelme is okozója a természetes felújításban rejlő lehetőségek alacsony 
mérvű kihasználásának. Valljuk be őszintén — mennyivel könnyebb a szabá
lyozókat, üzemtervet bírálni, mint esetleg körülnézni az erdészeten belül és 
észrevenni, hogy pl. szórványmakktermés, amely után bontani lehet, szinte 
minden évben van, hogy a makktermések az elmúlt száz évben se voltak gya
koribbak, mint most, hogy jó csapatszellemmel tökéletesen lehet összehangolni a 
fahasználatot az erdőműveléssel. Ez utóbbi már — több más feladat mellett 
-— az erdészetvezető feladata. 

A z erdészeti gyakorlat talán legszebb, a mindennapi élet kiszámíthatatlansá
gával fűszerezett, sikert és kudarcot egyaránt nyújtó erdészetvezetői tevékeny
ségének egyik leggyorsabban mérhető.és látható eredménye a szakmailag jól 
előkészített, időben történt végvágás, majd az azt követő természetes újulat. 
Előre kívánom bocsájtaní, hogy a mai szakmai gyakorlat sem tud eltérni Róth 
Gyula professzor megállapításától:- „Természetes felújítás csak ott lehetséges, 
ahol megvan a módunk és lehetőségünk, hogy híven kövessük a természet út
mutatását. Ha közben kerékbe törjük a természetet, ne csodálkozzunk, ha 
megtagadja áldását." (EL 1929. V . 88.) 

Most nézzük meg, mi az a feltételrendszer, amellyel az erdészetvezető a fenti 
cél érdekében rendelkezik? Ez: 

— az üzemterv, 
— a gazdálkodási koncepció és végrehajtás, 
— a szakmai garnitúra, valamint 
— a műszaki felszerelés. 

Az üzemterv 

A z üzemtervek minősége igen éles viták kérdése napjainkban. Egy azonban 
tény, az üzemtervek a gazdálkodóval együtt, annak jóváhagyásával készülnek. 



Pécs 91 A erdőrészlet bontó vágás után 

Tehát az abban rejlő hibák is úgymond „közös munka" eredményei. Ha ez így 
van, akkor viszont a tervben leírtak jó végrehajtása az elsőrendű feladat. A 
M E F A G árpádtetői erdészeténél a következő sarokszámokkal találkozunk az 
1975—1985. közötti üzermtervi időszakra: 

előhasználat véghasználat 

10 évre 
1 évre 

Mesterséges 
felújítás ha 

292,4 
39,6% 

ha 
2614,6 

261.5 

m° 
76 968 
7 697 

ha 
655,3 
65,5 

természetes felújítás 
magról sarjról 

ha ha 
400,4 44,1 
54,3% 6,1% 

m J 

275 589 
27 559 

összes felújítás 
ha 

736,9 
70 

Már az üzemtervi előírás is igen magas természetes mag felújítást irányoz elő 
az országos átlaghoz viszonyítva. Ezt a felújítási korosztályok (81—100, 100—) 
eloszlása mutatja: 

81 —100 éves 100- - éves 
ha m 3 ha m 3 

K T T 413,6 . 160 170 213,2 93 441 
B 279,7 116 280 152,4 70,985 
össz. 1 044,8 389 458 494,5 206 890 

K T T % 39,5 41,1 43,1 45,1 
B % 26,7 29,8 30,8 34,3 
össz. 66.2 70,9 73.9 79,4 



A z adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az előíráson túlmenően a lehetőség 
is adott á természetszerű gazdálkodásra, hiszen a természetesen újítható (tölgy 
és bükk) fajok 66,2. illetve 73,9% területi aránnyal szerepelnek a véghaszná
latra előkészítő és véghasználati korosztályokban. 

Gazdálkodási koncepció és végrehajtás 

Alapjában véve a rövid és középtávú tervezés — fakitermelés, technológiák, 
erdőművelés stb. — és annak kivitelezése sorolandó ide. Erdészetünk gazdál
kodását a természetszerű, természetes felújításra alapozott erdőművelési és fa
használati ténykedés jellemzi. A koncepció kialakításának alapját a biológiai 
adottságok képezik. Álományaink 34,8%-a jó, 61,1%-a közepes, 4,1%-a gyenge 
fatermőképességű. A nevelővágások és bontások ennek figyelembevételével is 
történtek. A szakmailag jónak mondható bontóvágások mellett be kell számol
nom egy elgondolkodtató tényről: A Komló 50 A erdőrészletben 1978-ban vég
zett bontásunk,' amelynek eredménye 30%-os záródáscsokkenés, törvénysze
rűen a megmaradó kiváló minőségű kt. tölgyek fattyúhajtásosodásához vezet
tek. Közismert tény, hogy a végvágás előtt 3—5 évvel kialakult fattyúhajtások 
a fa műszaki tulajdonságát nem rontják, mivel csak a háncs szintjéig hatolnak. 
Gondot jelent viszont az MSZ 13.307—79 szerinti értékesítés, amely nem enged 
meg ilyen sok ággöcsöt. Felvetődik a kérdés: a szabvány szerint neveljünk-e, 
vagy ismerve a tökéletes műszaki állapotot vegyük figyelembe, amit a termé
szet produkál? 

A z üzemtervekben előírt véghasználatok az alábbi arányban kerültek végre
hajtására: 1976—1982. között 91,9 ha tarvágást és 404,1 ha felújítóvágást végez
tünk 18.5:81,5% arányban. A fenti felújítóvágásos gazdálkodás eredménye az 

Természetes felújítás végvágása a Pécs 91 A erdőrészletben 



erdőművelési ágazatban a következőkben alakult: a mesterséges erdősítés 
(I. kiv. + pótlás) ha-ban és az évi összes alávont terület %-ában: 

1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 

mesterséges I. kiv. 
+ pótlás: 45,0 47,1 27,7 28,4 18,7 22,5 17,8 

A z össz. alávont 
terület, 57,0 ha 
%-ában: 78,9 82,6 48,6 49,8 32,0 39,5 31,2 

A természetes felújítás aránya 21,1%-ról 68,8%-ra nőtt, amely ismerve az 
1982. évi műszaki átvételeket tovább javul, bár a makkterméseket figyelembe 
véve a 40—50%-os arány is kitűnőnek mondható. 

A szakmai garnitúra 

A szakmai elképzelések végrehajtása csak kellően felkészült, vagy felkészí
tett műszaki és fizikai állománnyal oldható meg. A vezetői munka legtöbb 
időt és energiát felemésztő területe a jelentkező személyi problémákon túl
menően az elérni kívánt célnak megfelelő garnitúra kialakítása. A szakmun
kásképző intézetekből kikerült fiatalembereknél a fizikai munka becsülése el
maradt az oktatás során, bár az is kétségtelen tény, hogy az egyik legnehe
zebb fizikai munkának, a fakitermelésnek az anyagi elismerése is alacsony. 
Könyebb munkával is több pénzt keresnek ugyanazok a fiatalok más ágaza
tokban. A középirányítók formálása erdészeti szinten megoldható feladat. En
nek alapvető előnye, hogy már a kialakult erdészeti szakmai koncepcióba ne
velődik be a fiatal erdész és a természetes felújítás, a bontások a mindennapi 
élet gyakorlatát jelentik számára. Kezdő szakemberek esetében egyenesen bűn
nek tartom a specializálást, mivel maga a munkakör nem olyan volumenű (ter
melés, szállítási, művelés), hogy átláthatatlan volna. Másrészt célszerű a teljes 
vertikum ismerete, mert az ütközőpontok már a kerületben elkezdődhetnek az 
erdőművelés és fahasználat között. Műszaki vezetői szinten természetesnek 
kell tartani a fahasználat és erdőművelés azonos érdekeltségét. 

A műszaki felszerelés 

A z A G R O K E R mezőgazdasági gépalkatrész forgalmazó osztályától nyert 
megdöbbentő adat szerint hazánk a KGST-országok közül a legtöbb alkatrészt 
használja fel (40%) az MTZ, LKT, ZETOR, T—100 gépkategóriákban (erdésze
ti és mezőgazdasági ágazat együtt), ennek ellenére a gépkihasználtság foka 60— 
70%. Ez jogosan adja a feladatot, hogy próbáljuk még megtanulni a gépek 
gazdaságos alkalmazását. 

Elért eredményeink ellenére sem nőttünk fel teljes egészében a fenti felada
tokhoz, sem szakmailag, sem műszakilag. Ezek alatt értem a kezelő személyzet 
szisztematikus kiválasztását, majd alkalmassági vizsgáját, az alapgép további 
kiszolgáló gépeinek beállítását, ha kell beszerzését, valamint a szerviz és javí
tó hálózatot. Ez a témakör csak látszólag áll távol a természetes felújítástól, 
viszont végrehajtása csak a technika révén valósulhat meg. 

A z erdészetünk állományában levő KSK—16 billenőánbócos kötéldaru hiva
tott elsősorban a természetes felújítás végvágásaiban közreműködni. A gép 
európai mércével is kitűnő 1750 m 3 /hó teljesítményt is elért, s ez az előbb em-



lített hiányosságok miatt nem átlagteljesítmény. Teüiát a szakmai elvek mel
lett alapvető feladat a kiszolgáló technika naprakészsége a gyakorlatban. 

Szándékosan hagytam ki a felsorolásból a vadgazdálkodást és egyik „ered
ményét" a vadkárt. Erről évek óta csak beszélünk és gáláns módon tesszük 
tönkre a világ egyetlen újratermelhető energiaforrását, a fát és az erdőt. Mi 
erdészek elért eredményeink alapján jogot nyerhetnénk arra, hogy egyaránt 
szeretve az erdőt és velejáróját, a vadat, érvényesíthessük szakmai elképzelé
seinket abban a tudatban, hogy jobban meg tudjuk ítélni, mit bír el az álta
lunk nevelt újulat és fiatalos, nem. sértve ez által vadászaink tevékenységét. 

VÉGHASZNÁLAT 
MATEMATIKAI OPTIMALIZÁLÁSA 

DR. BÁN ISTVÁN -

A fatermesztés (matematikai modellel történő optimalizálásának 
kicsi, de igen lényeges része a véghasználatok optimalizálása. 

A megoldás célja olyan döntéselőkészítő információk nyújtása, 
amelyek segítségével készített tervek az ország erdeinek bővített 
újratermelését és a népgazdasági, valamint az ágazati szákmai igé
nyek optimális kielégítését tartamosán segítik. 

A véghasználat tervezési gyakorlatában a tervező jelenleg a helyi adottsá
gok "alapján tervez és nem tudja figyelembe venni közvetlen és távoli környe
zetének jellemzőit. A z ország teljes erdőterületének adottságaira, lehetőségekre, 
ágazati elvárásokra, szakmai feltételekre és korlátokra, az ország valamennyi 
lényeges jelemzőjét magába foglaló tervezés lehet csak tekintettel. A tervszá
mokat a tervező helyszíneléskor felülbírálhatja és az adott lehetőségeknek 
megfelelően korrigálhatja. A z előzetes véghasználati tervszámokat, az országos 
erdőállomány adatbázisra alapozott matematikai optimalizálási feladat meg
oldása adja. 

A z optimalizálás alapját a M É M Erdőrendezési Szolgálat erdőrészlet mély
ségű erdőállomány adatbázisa adja, kiegészítve azt a gazdálkodóikra és az ága
zatra vonatkozó információkkai, pl. a gazdálkodók maximális kapacitása, ága
zati elvárás alsó korlátja stb. A z adatbázis lehetővé teszi, hogy számítástech
nikai úton, speciális adatkezelő (IDS I I ) rendszerrel a modellezéshez szükséges 
adatok igen gyorsan lekérdezhetők legyenek. 

A z adatbázisból kiemelt és kiegészített állapotjellemzők az azonosítókhoz 
rendelve tartalmazzák a termőhely és az erdőállomány állapotjellemzőit, vala
mint az azokból számított kiegészítő jellemzőket. A z adatbázis és a további
akban ismertetett folyamatok az Erdészeti Információs és Irányítási Rendszer 
első és igen lényeges elemei. 

Előfeldolgozás 

A z erdőgazdálkodás hosszú távú tervezésének egyik lényeges kérdése a terv
számok vonatkozási egységének meghatározása. Abban egyetértenék a szaik-



emberek, hogy a tervszámok idő és fafaj specifikussága mellett a termőhelyi 
csoportosításra is szükség van,' a kérdés azonban az, hogy mi legyen a terve
zés csoportosításának alapja? 

A csoportosítás- ismérveinek, szempontjainak eldöntése céljából előzetes ma
tematikai és számítástechnikai vizsgálatokat végeztünk. A z első lényeges fel
adat az volt, hogy meghatározzuk a faállomány szerkezeti és termőhelyi j e l 
lemzők együttes hatását a fatérfogatra. E célból az üzemtervezéskor méréssel 
felvett K S T , K T T , CS mag és sarj 60%-nál nagyobb elegyarányú erdőrészletek 
összes fatérfogat m 3 /ha adatait hasonlítottuk össze az elsődleges cél, klíma, hid
rológia, genetikái talajtípus, termőréteg vastagsága, fizikai talajféleség, tenger
szintfeletti magasság, fekvés, átlagkor, átlagmagasság, átlagátmérő, záródás 
állapotjellemzőkkel. A z összefüggésvizsgálatot az ÁSzSz HWB gépén BMDP ÍR 
programcsomaggal végeztük. A z egyes fafajok feldolgozásait együttesen érté
kelve a fatérfogattal leginkább az átlagzáródás, átlagmagasság, hidrológiai ál
lapotjellemzők vannak kapcsolatban, de erőjsek a genetikai talajtípusok, ten
gerszintfeletti magasság, átlagátenérő, átlagkor, klíma, termőréteg vastagsága, 
elsődleges cél, fekvés jellemzőinek kapcsolatai is. Ez a megállapítás azt jelen
ti, hogy a tervezés termőhelyi vonatkozási egységeit ezen állapotjellemzők 
együttes figyelembevételével célszerű kialakítani. 

Lényeges kérdés azonban 'az is, hogy ezen állapotjellemzők mellett fontosak-e 
a talajkémiai és fizikai jellemzők, ill. azok közül melyekre figyeljünk? A kér
dés eldöntése céljából a zalai bükkösök alól a hagyományos termőhelyfeltá
rási mintavételi módszerrel a Zalaegerszegi Üzemtervezési Iroda mintát vett 
és azokból a M É M N A K laborjában az 1981-es vizsgálati technológiával meg-
határoztatták a főbb talajkémiái és fizikai jellemzőket: pH (KC1), kötöttség, 
össz-só, CaC0 3 , humusz, N 0 3 , N 0 2 , P2O5, K 2 0 , Mg, Zn, Cu, Mn, S 0 2 , hy, H 2 0 , 
talajszemcsék nagyság szerinti %-os megoszlását 25 mm-nél nagyobb 20 — » 05, 
05 — 02, 02 — 01, Ql — 005, 005 — 002, 002-nél kisebb alkotórészekre, y i és y 2 

Ezeket a független változókat hasonlítottuk össze az erdőrészlet fatermőképes-
ségével, mint egységes vonatkozású függő változóval. A különböző mélységből 
vett mintákra külön-külön és a kevert mintákra is elvégezve a féldolgozást, 
megállapítható, hogy a talajszemcsék %-os megoszlása és a hy vannak a fa-
termőképességgel leginkább kapcsolatban, de a többi jellemző is lényeges ösz-
szefüggést mutat. Ez a vizsgálat tehát bebizonyította, hogy a hagyományos 
termőhelyi és faállományszerkezeti jellemzők mellett a talajkémiai és fizikai 
jeUemzők és rendkívül lényegesek az erdőrészlet fatermőképessége és ezáltal a 
fatérfogat szempontjából. A tervezés kategorizálásánál ezen jellemzőket is f i 
gyelembe kellene vennünk, ez azonban az országos vizsgálatok feltételeinek j e 
lenlegi hiánya miatt most lehetetlen. 

A z előző két nagy vizsgálat alapján azonban felmerül annak lehetősége, hogy 
a kategorizálást ne a sokszámú rész-állapotjeHemzők alapján végezzük, hanem 
az azokra jel lemző valamennyit átfogó és régóta alkalmazott termőhelyi osztá
lyok alapján kategorizáljunk, s azt követően ellenőrizzük le, hogy az így kiala
kított osztályok, az elérni kívánt hosszú távú ágazati optimalizálási cél szem
pontjából biztosítják-e a kívánt pontosságot. Először azt kell tehát eldöntenünk, 
hogy a klasszikus fatermési osztály szoros kapcsolatban vkn-e az előző vizsgá
latok során talált jellemzőkkel. E célból megvizsgáltuk az előző vizsgálatok
nál a fatérfogat szempontjából lényeges jellemzők és a fatermési osztály közti 
kapcsolatra jel lemző correlation mátrix elemeit fafaj és eredet szerint, az elő^-
zőekben is használt adatok alapján. 



Adatrögzítés a MÉM ERSZ gépteremében (A címlapon középen vezérlő konzol, 
jobbra mágnesszalag-egységek, balra a sarokban mágneslemez-egységek, majd a 

számítógép központi egysége) 

A számításokat elvégezve a vizsgált fafajok mindegyikére megállapítható, 
hogy a fatenmési osztály igen szoros kapcsolatban van azokkal az állapot
jellemzőkkel, amelyek a fatérfogattal voltak szoros kapcsolatban. A fatermő-
képességgel kapcsolatban levő talajkémiai és fizikai jellemzők pedig a fater-
mőképesség definíciója miatt feltehető, hogy kapcsolatban vannak a fater-
mési osztállyal is. A fatermési osztály tehát a termőhelyet ágazati tervezési 
hibahatáron belül általánosan leíró állapotjellemző. A véghasználat optima
lizálási feladat vonatkozási egységének termőhelyi kategóriája célszerűen így 
a fatermési osztály. A továbbiakban ezért az ERIT féle I — V I . fatermési kate
góriát fogadtuk el az optimalizálás egyik alapegységeként. 

A faállományszerkezeti jellemzők között törvényszerűségeket feltáró vizs
gálatok és a szakmai megfontolások alapján az optimalizálási feladat további 
csoportosítási jellemzőjeként 24 fafaj, illetve eredetcsoportot alakítottunk ki. 

A hosszú távú tervezési gyakorlat szempontjait alapul véve az idő alap
egységének az 5 éves ciklusokat és ezen belül az éveket vettük számításba. 

A z optimalizálás egyik leglényegesebb jellemzője, hogy az egyes fafaj és 
termőhely csoportokon belül mekkora a vágásérettségi kor. A rendelkezésre 
álló szakmai segédletek (táblázatok) eltérő vágásérettségi kor javaslatai és az 
üzemtervezési gyakorlatban használt vágásérettségi korok miatt számításo
kat végeztünk a legnagyobb fatömeget adó kor meghatározására. A z üzem
tervezéskor törzsenkénti és körös mintavételi felvétellel meghatározott erdő
részletek fatermés és kor jellemzőit használtuk fel. A kor-fatermés függvé
nyének segítségével elvégzett, de valamennyi fafaj és termőhelyi csoportra 
ki nem terjedő vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az ERTI erdőnevelési 



modelltáblák vágásérettségi korait célszerű alkalmazni mind az üzemtervezési 
gyakorlatban, mind az optimalizálási modellben. 

A z egyes fafaj és fatermési csoportok fakitermelésének közel jövőbeni 
fakitermelési lehetőségét az érvényben levő üzemtervek érvényességi idejükön 
(10 éven) belül előírják. Valamennyi többi esetben vagy a fatermési táblák 
segítségével, vagy a már említett kor-fatermés függvények felhasználásá
val tudjuk megadni a fatermést. Meg kell tehát vizsgálni, hogy a fatermési 
táblák alkalmasak-e megengedhető hibahatáron belül az egyes besorolásra 
kerülő erdőrészletek fatermésének megadására? A vizsgálat 21 149 db erdőrész
let törzsenkénti vagy körös mintavétellel felvett fatermés jellemzőit hasonlí
totta össze ugyanezen erdőrészletek fatermési táblával meghatározott fater-
méseivel. A z összehasonlítást mind erdőrészletenként mind különböző fater
mési kor és záródás csoportonként elvégeztük. Megállapítható, hogy az erdő
részlet szintű összehasonlításnál jelentős eltérések tapasztalhatók, de az egyes 
fafajcsoportonkénti eltérések már jelentéktelenek. A z ágazati szintű optima
lizálási modell csoportjainak fakitermelési lehetőség előállításához tehát a fa
termési táblák alkalmasak. Azon esetekben pedig, ahol a fatermési táblánál 
még .pontosabb fakitermelési lehetőséget biztosítanak a kor-fatermési függvé
nyek, ott ezeket a függvényeket célszerű használni. 

Optimalizálás 

A véghasználat matematikai optimalizálása a fatermesztés optimalizálásának 
egyik lényeges folyamata. Alapjellemzőjét, mit alapváltozónak nevezünk, az 
előző feldolgozások alapján határoztuk meg. Alapváltozóként az optimalizálási 
időszak (30 év) éveiben fafaj csoportonkénti és termőhelyi kategóriánkénti 
véghasználati lehetőséget tekintjük, amit modelltechnikái meggondolásokból 
tovább bontunk. A z alapváltozó az erdőrészlet szintű adatokra mint elemi 
változókra épül, amit a modellrendszer az adatbázisra alapozva automatikusan 
kezel. 

A z optimalizálási modell céZja, hogy a fatermesztés optimalizálásának érvé
nyességi idejében (távlati tervek esetében 30 év) az ország erdőrészleteiből 
kitermelésre kerülő fatermés összege és értéke a lehető legnagyobb legyen 
űgy, hogy minden egyes változójára megadott szakmai feltételek (értékkihoza
tali, helyes vágásérettségi kor betartási, stb. feltételek) teljesüljenek. A z op
timalizálás eredménye pedig megadja az optimalizálás érvényességi idejében 
(jelenleg 30 év) a gazdálkodói egységenként 5 évenként kitermelhető véghasz
nálati fatömeget fafaj csoport és termőhelyi kategória különböző bontásaiban és 
összesítéseiben. 

A z erdészszakmai szempontokat az ún. feltételrendszerben fogalmazzuk meg, 
amelyek az alapváltozók értékeit szabályozzák. , A szakmai feltételrendszer 
főbb irányelvei a következők: 

—• el kell érni a termőhely kedvező kihasználását; 
— az egyes erdőrészleteket a vágásérettségi intervallum alatt ki kell ter

melni ; 
— fafacsoportonként és termőhelyi kategóriánként a véghasználati lehető

ség sem fatermésben, sem lehetőségben nem lépheti túl a természet adta 
lehetőségeket; 

—• a fatermés állandó javítására kell törekedni; 
—• érvényesíteni kell a népgazdasági érdekeket; 
— figyelembe kell venni a gazdálkodói érdekeket; 



— a modellt alkalmassá kell tenni arra, hogy 30 évnél hosszabb idősza
kot és egyéb értékcélokat is kezelni tudjon. 

A szöveges szakmai feltételeket matematikai formában megfogalmazva tesz-
szük lehetővé az alapváltozók szabályozását. A z optimalizáló matematikai 
modell matematikai úton keresi meg a legkedvezőbb megoldást 

— a matematikai formában átírt feltételrendszer által megszabott határokon 
belül, 

— figyelembe véve az ország minden erdőrészletének az adott optimalizálá
si termőhely — fafaj csoport —• vágásérettségi intervallum naptári év 
kategóriába eső véghasználati lehetőséget úgy, hogy 

— az érvényességi időn belül véghasználatra javasolt véghasználatok fa-
termésének összege a lehető legnagyobb legyen. 

A z optimalizálás által gazdálkodónként, naptári időszakonként, fafajcso
portonként, termőhelyi kategóriánként megadott véghasználati értékek utó
feldolgozása adja meg az erdőrészlet listát. A véghasználat matematikai op
timalizálása nem helyettesíti az ágazati tervezést és az üzemtervezést, hanem 
annak megbízható döntéselőkészítő anyagaként szolgál. 

A z optimalizálási feladat, mint látható, nagy terjedelmű országos ágazati 
adathalmaznak, bonyolult matematikai modellezését végzi; amelynek a szá
mítástechnikával szemben támasztott követelménye igen nagy. Ilyen feladat 
megoldására nagy kapacitású, adatbáziskezelő rendszerrel, a szükséges prog
ramcsomagokkal ellátott és programozási lehetőséget adó számítógép alkal
mas. A z előfeldolgozások egyrészét a M É M ERSZ R 20 számítógépén, míg az 
optimalizálás többi feladatát a K S H Á S Z S Z HwB gépén oldottuk és oldjuk 
meg. A z első ágazati szintű feladatot 1981. végére fejeztük be. Tapasztalatai 
alapján terjesztettük fel a M É M EFH-nak a megoldandó ágazati véghasználat 
optimalizálási feladatot, ennek kísérleti végrehajtását a főhatóság elrendelte. 

Gerencsér Miklós: Mezei műhelyek 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiadásában jelent meg egy érdekes és hasz
nos könyv, amely „mezei műhelyek" sorozatának értékeit és történetét foglalja 
csokorba. A kőszegi „Szőlő jöviseinek könyve", a Szélmolnár, Szántód, Hegyalja, 
L,£josmi7se, Kiskunság, Hortobágy, Mezőhegyes, Vajda hunyadvár és még számos 
mezőgazdasági nevezetesség leírása között az egyik fejezet címe: "dr. Fidelius mun
kássága". Nagyra értékelve valamennyi fejezetet, ez kelti fel az erdész, figyelmét 
talán a legjobban. Bizonyára felkelti azok érdeklődését is a következő néhány idé
zet, akik még nem olvasták: 

„Sopronba hívom az olvasót: kulturális nemzeti vagyonunk egyik kincses' taber-
nákulumába, az Erdészeti és Faipari Egyetem műemlék könyvtarába." A könyv
tár igazgatója: „Teljes nevén: dr. Fidelius Stefanus Hiller. Selmecbányái könyv
unikumok, Erdészeti és Faipari Egyetem, dr. Hiller István munkássága: mi közük 
lehet a különböző dolgoknak a mezei műhelyekhez? Az erdészet mezei műhely a 
javából. Ügy is mondhatnánk, hogy az erdők idősebb fivérei-nővérei a mezőknek". 

„ A fáról pedig egyenesen félek beszélni, annyira monumentális szereppel bír az 
emberiség sorsában a kezdetektől napjainkig. 
Mindehhez képest eléggé szerény kultusszal jutalmazzuk fáink felnevelőit, erdeink 
gondviselőit, akik ez idő szerint Sopronban készülnek fel, s onnan kelnek szárny
ra a lombosodó nemzeti vagyon gyarapításához... Örömmel állapítjuk meg a 
sélmeci könyvek fénykörében, hogy az erdészeti tudományokra tanító Sopron 
jól látja és mindnyájunkkal képes láttatni a — fától az erdőt." 

Dr. Sólymos Rezső 



TALAJTÍPUS TÉRKÉPEZÉS 
LÉGI FÉNYKÉPEKKEL 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN 

NÉMETH FERENC 

A szocialista gazdálkodás egyik alaptétele — a bővített újrater
melés — megkívánja a termőhely termőképességének ismeretét. 
Ezt nem lehet pillanatnyi termőképességet kifejező növény
zet adataival megadni. Számos egyéb tényező ismerete is szük
séges, amelyeknek meghatározásában jó segítség a légifénykép. 
A munkát könnyebbé, gyorsabbá, olcsóbbá és megbízhatóbbá teszi. 

A légifényképek alkalmazásával történő erdészeti termőhelytérképezést az 
Erdészeti Tudományos Intézet tudományos osztályvezetői — dr. Babos Imre 
és dr. Járó Zoltán — dolgozták ki az Állami Erdőrendezés Fotogrammetriai 
Csoport dolgozóinak közreműködésével [1]. Az: erdőrendezőség üzemterve
zői e módszer szerint dolgoztak 1971-től [2]. 

A termőhely potenciális termőképességének meghatározásában az első lé
pés a talajtípus körülhatárolása és térképi ábrázolása. Ez a tevékenység tere
pi munkával roppant fáradsággal jár, sok időt emészt fel, és mégsem nyugtat
ja meg a szakembert, hogy jól dolgozott, mert a terep minden négyzetméterét 
nem tudja megvizsgálni. A munkát meg lehet gyorsítani, könnyebbé lehet 
tenni és megbízhatóbb is lesz, ha légifényképeket használunk, amelyek a szí
nek, illetve színárnyalatok segítségével ábrázolják a földfelszín egyes részlete
it madártávlatból. A terepi felméréssel szemben előnyük, hogy lehetővé te
szik nagy területek áttekintését, a kölcsönös összefüggések feltárását. Ugyanak
kor a légifényképek alkalmasak arra, hogy a rajtuk látható részleteket térké
pezzük. 

A fekete-fehér légifényképen a fehértől a feketéig az árnyalatok hosszú sora 
fejezi ki az ábrázolt tartalmat. Ezeket a színárnyalatokat a fényérzékeny réteg 
szemcséinek különböző mértékű feketedése hozza létre sok tényező együttes 
hatásának eredményeként és sokszor félrevezető, mert nem abszolút jellem
ző érték. Ugyanaz a feketedési szint keletkezhet a mellékhatások eredménye
ként a legkülönbözőbb talajoknál, növénytársulásoknál. Különböző évszakok
ban készített két fényképen ugyanazon folt más színárnyalatú a víztartalom, 
a megvilágítási szög függvényében és így tovább. Ugyanaz a talajfolt a fény
kép különböző pontjain elhelyezkedve, vagy lejtőn, völgyben, tetőn feküdve, 
a fényviszonyok hatására teljesen más színárnyalatot mutat. Ez tehát önma
gában nem ad felvilágosítást az ábrázolt tereprész minőségére, de a talajfolt 
kiterjedése és határvonala felismerhető az egyes légifényképeken. Teljes biz
tonsággal történő elkülönítéséhez térhatású fényiképpár szükséges. 

A térhatású fényképpárok a terep szemlélését nagyon megkönnyítik, a dom
borzat apró részletei láthatóaikká válnak, a talajfoltok elhelyezkedése a lejtőn, 
völgyben vagy tetőn, a színárnyalatok alapján való elkülönítést kiegészíti és 
egyértelművé teszi. A lejtők meredeksége, hossza, továbbá a mikradomborzat, 
a buckák, a hátak elhelyezkedése alapján a hidrológiai viszonyokra következ-



tethetünk sikerrel. A nagy méretarányú térhatású fényképpárok nemcsak a 
domborzat formáit, hanem a talajt borító növényzet magasságkülönbségét is 
visszaadják, s ez további jó támpont a talajtípus térképezésben. Tavasszal, 
vagy ősszel készült elég nagy méretarányú felvételeken a szántás minősége — 
durva, nagy, vagy finom rögös — is látható, ami szintén nagy segítség. 

A talajtípus térképezés során két kérdést oldhatunk meg egyértelműen légi
fényképek alkalmazásával, mégpedig: 
— a mintavételi helyek gyors és pontos térképi ábrázolását, valamint 
— a vizsgálati hellyel jellemzett talaj típusfolt kiterjedésének és határának 

meghatározását, a határvonal térképezését. 
Mindkét eset két részből áll: 

— a fényképen először azonosítani kjell a mintavételi helyet, illetve a talaj-
fípusfolt határvonalát, 

— ezután a fényképen megjelölt helyet, vagy határvonalat műszerek segít
ségével a térképre lehet áttenni. 

A munkát mint látjuk, két, jól elkülöníthető munkaszakaszra lehet bontani, 
-.amelyek közül az elsőt fényiképolvasásban jártas talajtani szakembernek kell 

feltétlen elvégeznie, míg a másodikat kimondottan fotogrammetriai szakember 
is elkészítheti, mert a fényképen már megjelölt vonalak térképi ábrázolásáról 
van szó. A z első munkaszakaszt nagyon megkönnyíti, ha a fényképeket szte-
reoszkóppa! vizsgálják, előzetes minőjsítést végeznek, és az így előkészített 
fényképanyaggal járják be a terepet:. A z előzetes minősítés során célszerű a 
domborzati formiakat, mikrodomborzatot érték nélküli szintvonalakkal kife
jezni, melyeket egyszerűbb térikiértékelő műszerrel, ceruzával razolnak be a 
terepre kikerülő légifónykép másolatokra. 

A z előzetes minősítést célszerű talajtani szakemberrel elvégeztetni, akinek 
ehhez bizonyos fokú fotogrammetriai ismerettel kell rendelkeznie. 

Elképzelhető az a megoldás is, hogy a talaj típusofoltok térképi ábrázolása 
irodában, előre, fotointerpretációval történik. Ehhez olyan fotogrammetriai 
kiértékelésben jártas szakember szükséges, aki a talajtípus térképezés munká
jával tisztában van. Ilyenkor is szükséges a terepi mintavételi hely vizsgálata 
és a végleges térkép a terepi vizsgálat után készül el. Ebben az esetben a tere
pi munka részaránya lényegesen csökken. 

A z eddig tárgyaltaknak —- amelyeket az erdészeti termőhely térképezés során 
szerzett tapasztalatok alapján állítottam -össze — mezőgazdasági területen tör
ténő gyakorlati végrehajtásra is módunk nyílt 1971-ben. A M É M — O F T H Föld
nyilvántartási Főosztálya a M É M ÉEMI Térképészeti Osztályától megrendelt 
több község területén légifényképek segítségével történő kísérleti talajtípus 
térképezést a talajminősítési kísérleti programja keretében. Dr. Mike Zsuzsa 
végezte a műszeres munkát [3 és 4 ] . Tapasztalatainkat a következőkben lehet 
röviden összefoglalni. 

A fotóinterpretáció minősége, gyorsasága a légifényképek felvételi méret
arányától függ. Minél nagyobb, annál jobb minőség érhető el, viszont a mun
kaidő-szükséglet annál nagyobb lesz. Tapasztalatok szerint hazai képanyagok kö
zül az ilyen természetű munkához 1:10 000—1:15 000 méretarány közötti légi-
fényképek a legmegfelelőbbek. Ezekkel már jó minőség érhető el és még 
aránylag jól halad a munka. Kisebb méretarányú légifényképek ugyan nagyobb 
területet tartalmaznak, gyorsabb a munka, de elnagyoltabb eredményt adnak. 
Nagyobb képméretaránynál a munka lelassul és ezzel nincs arányban a cse
kély minőségnövekedés. 

A légifénykép színárnyalatai, ha együtt vizsgálják a mikrodornborzattal, fe l 
világosítást adnak a talajok fizikai tulajdonságainak változásairól. A lazább 



Légifénykép interpretálással készült talajtípus t é rkép 

I-'"'- '1 humuszos homok I I réti talaj 

kovarvanyos barna erdőtalajjal azonosítható foltok 

I M I I agyagbemosódásos rozsdabarna erdötalajjal azonosítható foltok 

szerkezetű talaj mindig világosabb árnyalatú, mint a tömött, agyagos. A hu
muszban szegény homokok és a szikesek is egészen világosak, míg a lápos és 
réti talajok sötétek. Ha a relatív tónusikülönibséget vizsgáljuk, akkor azok bizo
nyos fokú állandóságot mutatnak. 

Bár a légifénykép színárnyalatainak vizsgalata egyik legfontosabb eleme 
a légifénykép interpretációnak, vigyázni kell, csak rájuk támaszkodva köny-
nyen megtévesztenek. Sok esetben a homok, vagy az enyhén szikes talajok, de 
még az erodáltak is azonos árnyalatban jelentkezhetnek. Csak a domborzat, 
a táj alapos vizsgálatával lehet megállapítani, hogy a légifénykép mit ábrázol. 
Tehát szükség van arra, hogy a domborzatot, ennek kis mértékű változásait és 
a terület természeti adottságait is figyelembe vegyük, különben helytelenül 
értelmezhetjük a lógifényképen látható foltokat. 

A nyírkátai kísérleti területen két különböző időpontban (1966. május és 
1968. szeptember) készített légifényképeken folyt a munka. A két sorozat bi
zonyos mértékig fedte egymást. A z átfedett területen a kiértékelt talajfoltok 



Terep i fe lvétel le l készült genetikai talajtípus t é rkép 

1 humuszos homok I 1 réti talaj 

kovarvanyos barna erdota la j 

11111 agyagbemosódásos rozsdabarna erdőtalaj 

megegyeztek és jól csatlakoztak egymáshoz a térképen. A z a tény, hogy két 
év különbséggel ós más évszakban készült légifénykép-sorozat ugyanazokat a 
talajfoltokat mutatta, a kiéntékelhetőség tárgyilagosságát bizonyítja, vagyis 
azt, hogy a légifényképen látható" talajtípusok és változatok foltjai valóban lé
teznek a terepen. 

A z említett légifényképék számtalan vízjárta területet ábrázoltak, melyek 
az 1971. évi helyszíni ellenőrzés során alig látszottak a terepen, mivel az elő
ző esztendő minimális csapadéka következtében közel egy métert süllyedt a 
talajvízszint. Viszont a domborzat, a jellegzetes réti talajok, a vegetáció igazol
ta az interpretálás helyességét. A színárnyalatok alapján jó összefüggést l e 
hetett megállapítani az interpretációval készült térkép foltjai, valamint a hu
muszos homok, a kovárványos barna- és rozsdabarna erdőtalajok között. 

Ha a légifénykép a vegetációs időszakra készült, és a talajok nagyrésze me
zőgazdasági kultúrákkal fedett, akkor a terület domborzatának és vízrajzának 



vizsgálatával kell eldönteni, hogy melyik talajféleségről van szó. Ilyenkor a 
színárnyalatokra alig lehet támaszkodni, a mintavételi helyek, a domborzati 
és vízrajzi adottságok elemzése mellett el kell végezni a talajt borító növény
zet vizsgálatát. Vagyis a növényzet szerkezetéből, különösen annak magasságá
ból és sűrűségéből vonható le következtetés a talaj tulajdonságaira és minősé
gére. A magas és sűrű fejlett kultúrák, vagy a rétek, legelők fejlett vegetá
ciója — ami térhatású légifényképpár szemlélésével jó l látszik — kedvező tu
lajdonságokat, j ó termőképességet mutat, míg a környezetéhez viszonyítottan 
alacsony, ritkásan fejlődött növényzet talajhibára enged következtetni. Figyel
ni kell arra is, hogy nem növényi betegség, vagy rovarkár okozta-e a növény
zet fejletlenségét. 

A két térképrészlet Nyírkáta község területéről készült. A z első előzetes lé
gifénykép-interpretációval, míg a második csak terepi felméréssel. Mindkettő 
ugyanazt a területet ábrázolja. A légifénykép interpretációhoz használt alap
anyag méretaránya 1:12 000 körüli volt, pankromatikus érzékenységű fekete
fehér film. A kedvező méretarány, a térhatású szemlélés, az anyag jósága le 
hetővé tette, hogy a területet mozaikszerű részletességgel értékeljük. Habár 
az interpretáció során csupán két f ő típust — a homok és réti talajt — lehetett 
felismerni, a légifényképen láható átmeneti árnyalatokat mégis azonosítani 
lehetett az anyagbeniosodásos rozsdabarna- és a kovárványos barna erdőta
lajjal. 

Ha összehasonlítjuk az interpretált térképet a terepi felvétellel készült ge
netikai talajtérképpel, megállapítható, hogy a légifényképről készült térkép — » 
ha nem is ad egészen pontos meghatározást a talajtípusokra és változatokra, 
különösen azok kémiai, biológiai tulajdonságaira vonatkozóan, helyzeti pontos
ság és részletesség szempontjából mégis — messze felülmúlja a terepi felmé
réssel készült talajtérképeket. Megállapíthatjuk, hogy a légifényképekről ké
szült talajtípus térkép sokkal részletesebben és topográfiailag pontosabban 
tudja körülhatárolni a talajfoltokat, mint a terepi felméréssel készült gene
tikai talajtérképek még akkor is, ha a minőségi számadatokat és a típus meg
jelölését csak a mintavételi helyek vizsgálata után tudja adni. A légifénykép 
interpretációval készült térkép a talajtípus térképezés pontosságát feltétlenül 
növeli, és elősegíti a térképezés ellenőrzését. Részletességével alapot adhat a 
talajtani kutatás számos ágához is. 

Végezetül a légifénykép interpretálás időszükségletét érdemes meg vizsgáim. 
A z 1:12 000 méretarányú 23X23 cm nagyságú légifényképeknél egy képre jutó 
hasznos terület az átfedések miatt mintegy 200 ha. A munkánál térhatású 
képpárokkal célszerű dolgozni, ebben az esetben is azonos területtel lehet 
számolni. Egy nap alatt egy térhatású képpárt lehet feldolgozni. Ezen a mun
kán a fénykóppár sztereoszkóp alatt történő szemlélését, a talajfoltok elhatá
rolását, határvonaluk kijelölését, a képpárnak térMértékelő műszeren történő 
beállítását és a talajfoltok határvonalainak térképre való átvitelét értjük. Egy 
személy egy é v alatt mintegy 225 munkanapot dolgozik napi 200 ha teljesít
ményei, s ez évi 45 000 ha-t jelent. 

Irodalom: 1. Dr. Babos Imre és társai: Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés — Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1966; 2. Ferenc Németh: Site mapping in forestry by means fo photogram-
metry — F A O Training Centre on Forest Site Diagnosis. Hungary 1975. 3. Németh Ferenc: T e r -
mőhelyminősítés légifényképek felhasználásával — Szakvélemény M É M — O F T H részére, 1971; 
4. Dr. Mike Zsuzsa—Horváth Balázs: Légifényképek használata a földminősítésben. Geodézia és 
Kartográfia 24. évf. 1972. 



A FURNÉRIPAR 
FAANYAGBÁZISÁNAK HELYZETE 

SZABADHEGYI GYŐZŐ, 
DR. MOLNÁR SÁNDOR, BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
KENYERES PÁL 

A rendelkezésünkre álló faanyag fafaja, méretei és minőségi 
adottságai, és ebből adódó műszaki és esztétikai tulajdonságai 
határozzák meg elsősorban a faipari felhasználás irányát, de sok 
egyéb technológiai és gazdasági tényezőnek is jelentős a szerepe. 
Ezek együttes vizsgálata alapján elmondhatjuk, hogy a rendel
kezésre álló faanyagot akkor hasznosíthatjuk a leggazdaságosab
ban, ha a minőségileg megfelelő rönkökből furnért termelünk. 

A z elsődleges faipari termékek értékrangsiora — amely egyúttal világpiaci 
árarányokat is tükröz — a furnérral kezdődik, amit a rétegeitlemezt és a ha
gyományos bútorlap követ. Ennek ellenére a faanyag-hasznosítás főbb irányait 
az 1975-ös F A O statisztika úgy tükrözi, hogy a világon kitermelt összes nettó 
faanyagból csak 0,28% hasznosul furnér alapanyagként. A fejlett tőkés orszá
gokban ez az arány eléri a 0,46%-ot (a szocialista országokban 0,29%). Bár ha
zánkban 1981-ben 6,5 millió m 3 nettó föld feletti fatömegből furnér alapanyag
ként mintegy 32 ezer m 3 , tehát 0,49% került felhasználásra, ez az arány a fel
használási igények és a gazdaságosabb faanyag-hasznosítás érdekében mégis 
jelentősen növelhető. A bútor-, járműipar és belsőépítészet közül a bútoripari 
felhasználás a meghatározó, ennek részesedése a furnér felhasználók viszony
latában meghaladja a 90%^ot. 

A bútoripar 1960-as években tapasztalt dinamikus fejlődése által kiváltott 
igény és a kedvező jövedelmezőség a népgazdasági érdekkel társulva arra in
dította a hazai furnéripart, hogy növelje termelését. 

A furnértermelés fejlődése, jelenlegi helyzete 

A fumér-import jelentős mértékét a szükséges választékbővítés indokolja, 
hiszen a specifikált ^belföldi felhasználási igény nem mindig esik egybe a ter
melés adta lehetőségekkel. Ennek megfelelően az importot többnyire olyan 
fafajok furnérjai képezik, amelyekből a hazai gyártás technikai okokból, vagy 
a kis volumen miatt nem gazdaságos. A belföldi termelésből nyert, itthon eset
leg nem igényelt furnérmenyiséget pedig a nemzetközi kereskedelemben jól 
lehetne értékesíteni. 

A célok elérése érdekében a hazai furnérgyártás jellemző átalakuláson ment 
keresztül mind az alapanyagot, mind a gyártási módszert illetően. A műszaki 
fejlesztések eredményeképpen új, korszerű kapacitásokat hoztak létre (szegedi 
és hárosi Cremona gépsorok), amelyek azonban az 1983—90. években várható
an rendelkezésünkre álló furnér alapanyag teljes feldolgozására nem elegendők. 
Ha a furnérgyártásra az alkalmas fafajok éves kitermelt nettó fa-
tömegének 1%-át vesszük figyelembe, akkor mintegy 45 000 m 3 hazai furnér 
alapanyaggal számolhatunk. Jelenleg csak a tölgy és bükk esetében érjük el a 



Furnértermelés és import az 1950—1981. években 

Év Termelés 
millió m 2 Index Import 

millió m- Index 

1950 
1960 
1970 
1981 
1985* 

5,2 
8,4 

19,1 
21,9 
24,0 

100 
227 
261 
286 

0,2 
0,8 
2,0 
3,4 
3,0 

100 
250 
425 
375 

* M É M E F H fejlesztési koncepciója alapján. 

tervezhető 1% késelési rönlk arányt. Ezért a V I . ötéves tervben vizsgálat tár
gyává kell tenni újabb gépsor (6 millió m 2 /áv kapacitással) beállítását. A z idő
közben megszűnő korszerűtlen kapacitások mellett fel kell hívni a figyelmet 
a hazai termelésből jelentős mértékben részesülő szövetkezeti furnériparra 
(1981-ben a hazai termelés 19,2%-át adták). 

A furnértermelés és forgalmazás hazai helyzetének elemzésénél nem hagy
hatjuk figyelmen kívül azt a körülményt, hogy a bútoripar ma már a belső 
furnér borításokat és egyéb n e m látszó felületek furnérozását jelentős mérték
ben helyettesítette felületkezelt farostlemezekkel és forgácslapokkal. Ez azt 
eredményezte, hogy jelentős mennyiségű inikurrens rövid, keskeny furnér 
készlet keletkezett egyes vállalatoknál. Hogyan oldható meg e probléma? V é 
leményünk szerint a késelési rönkök felvásárlásánál a szabványon belül 
megkötéseket kell tenni a rönk vastagsági méretére vonatkozóan. Pl. a meg
engedett 30 cm helyett 40 cm legyen a csűcsátmérő, továbbá a tölgynél és 
egyéb értékes keménylombos fafajainknál fokozni kell a ,,boules"-ben történő 
termelést. Ez utóbbi lehetőséget biztosít a felhasználónak a kihozatal jelentős 
javítására. Feltétlenül fontos a ,,frontfurnér" mellett keletkező kisebb méretű 
furnérok felhasználásához a szélességi, esetleg a hosszúsági toldás technikai 
feltételeinek (pl. Kttper-élragasztóval) megteremtése is. 

A rendelkezésre álló faanyag 

Mennyiben biztosított a furnéripar minőségi nyersanyagigénye? A fafaj vá
lasztást a mindenkori divat, ízlés befolyásolja amellett, hogy a rendelkezésünk
re álló fatömeg, annak minősége és ára is döntő tényezők. 

A bútorstílusok Közép-Európában kb. 60 évenként váltják egymást. Így a 
divatos furnérfák alapján beszélhetünk tölgy, dió, mahagóni, cseresznye kor
szakokról. Jelenleg még a tölgy van túlsúlyban, de vannak már előjelek arra, 
hogy előbb-utóbb váltás következik be. A régi bútorok iránti kereslet Angliá
ból kiindulva újra a mahagóni fajok vörös színű fáit igényli. A z értékes tölgy
rönk világszerte hiánycikk. Kiváltására számos próbálkozás történt. 

Bár a divat a meghatározó és nehéz befolyásolni, valótlanok azok az előre
jelzések, hogy előbb-utóbb elfogy a megfelelő furnérfa és a fafumérok luxus
cikké válnak. A Föld erdőterülete 4,1 milliárd hektár (erdősültség 31%) min
den irtás ellenére még igen sok olyan fafajt tartalmaz jelentős fatömeggel, 
amelyek egy napon a furnéripar „slágerei" lehetnek, csak bátorság kell ahhoz, 
hogy kipróbálják őket. Sokszor csak az eltérő megnevezés tartja vissza a vá
sárlót, ami azért megtévesztő, mert lényegében nincs is olyan sok fafaj, mint 
amennyi új kereskedelmi fantázianévvel piacra kerül. Bár a fafajon belül van-



nak — a termőhely által meghatározott — minőségi és méretkülönbségek, 
mégis a fafajra jellemző alapvető felépítés mindig ugyanaz marad. Ennek során 
vigyázni kell azokkal a „tölgyekkel" amelyéknek botanikailag semmi közük 
nincs a Quercusokhoz csak valamely hasonlóság nyújtott alapot a fantáziadús 
elnevezéshez, pl. az ausztráliai tasmán tölgy esetében a valóságban három 
eukalyptusról van szó. 

Céltudatos tájékoztató munkával számos olyan hazai és import fát lehet a 
vásárlókkal megismertetni, amelyek sikerre számíthatnak. Először vizsgáljuk 
meg, milyen új import fák kipróbálása jöhetne számításba. Afrikából a ha
gyományos furnérfák a jövőben is beszerezhetők, legfeljebb máshonnan mint 
korábban. A z utóbbi 20 óv során a furnéripar számára felfedezett fák (afro-
mosia, kató, amuzokoue, pepe) mintájára még számos hasznosítható fafaj for
dul elő az afrikai őserdőkben, közöttük több tölgyhöz hasonló fehérfájú fafaj. 
Emellett újra meg kellene vizsgálni néhány „elfelejtett" afrikai fát, mint a 
bubinga, padouk és olasz tendre. Közép- és Dél-Amerika valaha nagyobb sze
repet játszott Európa furnérfa ellátásában. Jelenleg újabb törekvéseknek va
gyunk tanúi ezen a téren (franciáik részéről). Ez ideig még messze nem min
den közép- és dél-amerikai palisander fának vizsgálták meg alkalmasságát 
színfurnér gyártásra. A korall-palisanderek, vagy a dióhoz és paliszanderhez 
hasonló Cordia fajok az európai piacokon is előtérbe kerültek. (Pl. columbiai 
dió néven) 

Délkelet-Ázsia neves furnérfái legtöbbször a kitermelési és szállítási nehéz
ségek miatt nem jutnak ki a távoli hegyekből. Gyorsan növő mahagóni vagy 
ma-kore jellegű fajok nem, de több Afrikából ismert nemzetség megtalálható 
itt (különösen Burmában). Köztük több kiválóan alkalmas tölgy helyettesítésé
re. A z indiai, himalájai őserdőkben a mieinkkel rokon dió, juhar stb. fajok 
találhatók. Ceylonból a századforduló óta a kelet-indiai satint és a Kmbához 
hasonló Terminolía Romentosát mint diót helyettesítő fajokat importálnak 
Európába. Ausztrália és Japán nem jöhet számításba, Észak-Amerika pedig 
legfeljebb fenyővel szolgálhat (pl. Y,ellex pine) az eddigi európai hagyományos 
dió, tölgy és kőris szállítása mellett. 

A Szovjetunió jelenleg is igen jelentős mennyiségben gyárt színfurnért vörös 
fenyőből és ha figyelembe vesszük a szibériai vörösfenyőkészleteket ez is ko
moly lehetőségeket jelenthet. 

Hazai lehetőségek 

A színfurnér mint a fa alapanyag legmagasabb értékesülési formája hazánk
ban korlátozott faanyag forrásból táplálkozik. A felhasználói igény és gyakor
lat (sokszor konzervativizmus) találkozik a hiányos piackutatással és az új fa
fajok bevonásával szemben tapasztalható termelői ellenállással, idegenkedés
sel. 

Egy-egy fafaj furnéripari alkalmazását megelőző komplex technológiai
gazdasági vizsgálatok, kísérletek feltételei sem adottak. Kutatóhelyeink nem 
rendelkeznek a szükséges technikai felszereléssel. Elég itt utalni az évek óta 
szorgalmazott fenyő furnér termelésre. 
A rendelkezésre álló adatok szerint a hazai fakitermelés fafaj összetételének 
alakulása a 2. táblázat szerint várható. 

A kitermelt faanyag 1—2%-a (fafajtól függően) alkalmas késelési célra. En
nél fogva a kiválogatás — a szükséges szakértelem mellett — jelentős többlet
munkát is igényel. A mai rönlkárak éppen azért ösztönzik a késelési rönk el
különítését (pl. az I. o. tölgy fűrész rönknél 57%-kal magasabb a késelési rönk 



Faifaj 1980 
tény 1985 1990 

Tölgy 1150 1420 1500 
Bükk 564 670 680 
Akác 1982 1910 1730 
Cser 1266 1210 1230 
Gyertyán 374 540 570 
Egyéb kern. lombos 165 230 230 
Nyár 1197 1350 1500 
Egyéb lágy lombos 329 370 380 
Fenyő 534 600 680 

Bruttó fiatömeg 7561 8300 8500 
* O MFB (Bp. , 1980) „ A hazai favagyon maximális hasznosításának főbb feladatai a távlati 
terv időszakában" c. tanulmány alapján. 

ára). Sajnos a korábbi helytelen gyakorlat és a helyi szűkebb érdekek (pl. sa
ját fagyártrnány üzem alapanyag ellátása) még ma is károsan befolyásolják a 
késelési rönk termelését. 

A tervezett fakitermelés figyelembevételével hosszabb távon a hazai kése
lési rönkből gyártható furnérmennyiség a 3. táblázat szerint tervezhető. 

Ez a termelés sem mennyisében, sem összetételben nem fedezi a jelenlegi igé
nyeket sem (kb. 25 millió m 2 / é v ) . Tehát feltétlenül indokolt továbbra is bizo
nyos mennyiségű, a jelenleginél lényegesen szerényebb volumenű egzota rönk 
behozatala (3—4000 m 3 ) , illetve a választék bővítésére (1—1,5 millió m 2 ) ki
sebb mértékű furnér import. Elképzelhetőnek látszik az importot ellensúlyozó 
1—2 millió m 2 export megvalósítása is. 

A bútortermelés várható növekedését és a furnérral szemben támasztott mé
reti és minőségi igények változását figyelembe véve a nagyobb arányú egzota 
rönk- illetve furnérimport elkerülése csak úgy lehetséges, ha számos szerkezeti 
változtatás mellett (papír, ül. műanyagfurnér alkalmazása stb.) a hazai fa-
nyersanyagot maximálisan vesszük igénybe furnértermelésre és természetesen 
nem engedélyezünk késelési rönk exportot! Ennek keretében vizsgálat tárgyá
vá kell tennünk több olyan fafajt, amelyből jelenleg nem gyártunk színfur
nért. Közülük most csak egyet, az akácot említjük, amely különösen nemesít
ve (hidroterm-ikusan kezelve) mind esztétikai, mind műszáki tulajdonságúi 
alapján sikert arathat furnér alapanyagként. 

3. táblázat 
A hazai alapanyagból tervezhető furnérgyártás 

Fafaj millió m 2 

Tölgv 
Bükk 
Akác 
Egyéb kemény 
Nyái-
Egyéb lágy 
Dió 
Összesen: 

7,0 
4,5 
1,0 
2,5 
3,9 
0,7 
1,3 

20,9 

A hazai fakitermelés várható alakulása* 
(ezer m 3 ) 



Elgondolkoztató, hogy amíg az 1985-re várható 1420 ezer m 3 tölgy bruttó 
fatömegből kb. 15 000 m 3 hasznosítható furnértermelésre (illetve abból 7 mil
lió m 2 furnér gyártható) az 1910 ezer m 3 bruttó akác fatömeg furnéripari célra 
egyáltalán nem kerül felhasználásra. A z akác kedvezőtlen' tulajdonságai és a 
furnéripari feldolgozás technikai, technológiai követelményeinek ismeretében 
is azt kell mondanunk, hogy a jelenlegi helyzet nem kielégítő. A természetes 
akác színe a meghatározó bútoripari felhasználás, ízlés szempontjából kétség
telenül nem kedvező. Ennek megváltoztatására eredményes kísérletek alapján 
üzemszerűen alkalmazott eljárás (hidrotermikus kezelés) ismert fűrészáru v o 
natkozásában. A kezelést, ill. annak az akác faanyag tulajdonságaira gyakorolt 
hatását és a nemesített termék tulajdonságait számos szakirodalom tárgyalta. 
Hasonlóan kedvező színhatás érhető el különböző pácok alkalmazásával. 

A hidrotermikusan kezelt akác faanyag színfurnér céljára történő hasznosí
tásával a Faipari Kutató Intézet már 1964-ben foglalkozott a L I G N I M P E X Kül
kereskedelmi Vállalat megbízásából. A kísérleti eredmények alapján javaslatot 
tett természetes akác alapanyagból késelt furnérok utólagos hidrotermikus 
kezeléssel történő nemesítésére. Megítélésük szerint: „Vastagabb tömör fa 
esetén az anyagban levő belső feszültségek kiegyenlítése, a repedés, kártyá-
sodás elkerülése még alacsony hőfok, ill. nyomás alkalmazásával is rendkí
vül gondos, szakszerű munkát igényel, s az üzemi megvalósítás még további 
alapkutatás jellegű kísérleteket tenne szükségessé". E javaslat alapján, il letve 
az akácnemesítés időközben elért jelentős eredményeitől indíttatva kísérlete
ket végeztünk akác furnér prizmák hasítás előtti hidrotermikus kezelésére a 
D E F A G szegedi falemezgyárának korszerű autóklávjaiban. A kísérletsorozat 
pozitív eredménye alapján mintegy 12 ezer m 2 akác furnértermelése és bútor
ipari felhasználása valósult meg. A szerzett tapasztalatok reális alapot nyújt
hatnak éves szinten mintegy 2—3 000 m 3 akác rönk furnéripari felhasználá
sához. 

A z akác példája is jól mutatja, hogy fokozottabb figyelemmel, megfelelő ér
dekeltségi rendszer kialakításával további lehetőségek tárhatók fel a hazai fa-
vagyon furnéripari hasznosításában. 

Az értékes vastagra termelése a közép-európai fatermesztés legfontosabb célkitű
zése, amelynek érdekében fokozott mértékben kell szorgalmazni a fenyők felnye
sését amint ezt D. Schzlzke megállapítja a „Der Forst und Holzwirt" című 
szaklap 1982. 12. számában megjelent tanulmányában. A felnyesés, az ágtiszta 
törzs nevelés az erdészeti termelés értéknövelésének az egyik legfontosabb eszkö
ze. A Freiburgi Egyetem Erdőműveléstani Intézete körkérdést intézett az NSZK-
beli erdőgazdaságokhoz a lucfenyvesek felnyeséséről. A kérdésekre adott válaszok 
kiértékelése során a következőket állapították meg: 

— A zöld ágnyesés viszonylag ritka, főleg a gombafertőzéstől félnek. 
— ,"00—500 db ha a felnyesett fák száma. 
— A felnyesést optimális esetben akkor kezdik, amikor a faállomány a 6—8 m-es 

felsőmagasságot elérte és a 20 m-es felsőmagasság elérése után hagyják abba, 
amikor mintegy 10 m-es törzsmagasságig végzik el a száraz ágak eltávolítá
sát. Ez rendkívül értékes faállományokban lehet indokolt. 

Csak a jó termőhelyen álló faállományokban végeznek felnyesést. 
— A felnyesés költsége fm-ként 1 márka körül van. 
— Gazdaságos a nyesés akkor is. ha a faállomány élete fotyamán egyszer vég

zik el, mégpedig a földről elérhető magasságig. 

(Réf.: Dr. Sólymos R.) 



A HANSÁGI '1-214' 
ÁLLOMÁNYOK NEVELÉSE 
A FELÚJÍTÁSOK TÜKRÉBEN 

BALSAY ENDRE 

Az elmúlt évtizedekben a szaksajtóban sok szó esett a Hanság
ról, a léggyökeres lápi égeres eltűnéséről, a nyárkultúra megte
remtéséről. A Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság úttörő 
szerepet vállalt a szélsőséges termőhelyi adottságokkal rendelke
ző lápterületen az intenzív nyártermesztés meghonosításával. Ez a 
szerepkör magával hozta az önálló kezdeményezés szükségessé
gét, mivel mélyebb gyökerei vannak a tájon a tradicionális, ter
mészetszerű fatermesztési eljárásoknak. 

A hansági nyárprogram indításakor, a fekete, korai és óriás nyár alkotta ál
lományok esetében a magas törzsszámú nyárast képzeltük el. Ehhez, az ártéri és 
kis területű, 30—40 éves hansági korai nyárasok szolgáltak mintául. Meg 
voltunk győződve arról, hogy a sűrű ( 2 X 2 ; 3X1—1,5 m-es) nyáras rendelkezik 
•olyan induló törzsszámmal, amelyik a vad- és egyéb károkat leginkább elvi
seli, de egyúttal az ilyen indítás adja a legnagyobb összes fatömeget, így lehet 
minél előbb nagy fatömeghez jutni. Hasonlóan gondolkoztunk akkor is, ami
kor 1960-tól szinte átmenet nélkül a T—214' olasz nyár alkalmazását kezd
tük meg és a hálózatot csak óvatosan mertük 3,6—4,0X1,5—2,0 m-re növelni. 

A nyár fatermesztési modelltáblázatok megjelenésekor figyelemre méltónak 
tartottuk a hálózat bővítése és az összes fatömeg közötti összefüggés újszerű 
megvilágítását, de továbbra is kitartottunk a kis növőtér mellett. 

Eddig 6600 ha, főként 'I—214' olasz nyár alkotta nyárkomplexum jött lét
re a Hanságban, s ennek révén a kitermelhető fatömeg ugrásszerű növekedésé
vel kell számolni. Mindez biztató jövőt ígér, de egyben új, feszítő gondokat is 
felszínre hoz. Ezek a következők: 

— A z említett sűrű hálózatban ültetett nyárfiatalos tisztítása, amely munka 
elvégzése után 3,6—4X4 m-es hálózat alakul ki, rendkívül munkaerő 
igényes. A ráfordítás a növekvő kitermelési költségek miatt nem áll 
arányban a kapott, 15—20 m 3 hektáronkénti fa-tömeggel. 

— A gyakorlat igazolja, hogy a nyártermesztés eredményessége nagymérték
ben a törzsek nyesésétől, a jó alakú törzs nevelésétől függ. Az; ágmentes, 
jó minőségű fűrészrönk, a göcsmentes, géppel könnyen kérgezhető papír-
fa alapvető cél kell, hogy legyen, de tapasztaljuk, hogy a már láthatá
ron levő többcélú fakitermelő gépek is csak az intenzíven kezelt törzsek
kel tudnak megbirkózni. A nyesésnek azonban van egy másik fontos sze
repe is: a nyesett törzs töréstől mentes, kedvezőbb szilárdsági adottságok
kal rendelkezik és viszonylag magasabb véghasználati korral tervezhető. 

— Tapasztaljuk, hogy a 10 év után is sűrűn maradt állományokban a gyé 
rítések során kitermelt törzsek méreteiknél fogva, a vonszolás során 
nagy kéregnyúzási károkat okoznak. Ez a hántás nagy minőségi károk
hoz és az állomány idő előtti letermeléséhez vezethet. 



— A véghasználatok küszöbén egyre inkább előtérbe kerül a felújítás mi
kéntje. Nálunk eddig a teljes mélyforgatásos talajelőkészítési technológia 
adott jó eredményt. A parlagterületek felszántása és az égererdő léggyö
kerei nem jelentettek ellenállást, míg az 50—80 cm átmérőjű nyár tüs
kök már lehetetlenné teszik az eke munkáját. Tuskózással, a várható 
nagy nyárterületek véghasználatát követően csak igen kis mértékben 
tudunk megbirkózni, viszont a tuskózatlan területeken folytatott kísér
leti ültetéseink nem hoztak egységes, biztató eredményt. 

A felsorolt gondok vezettek oda, hogy az eddigi technológiánkat felülbírál
juk és kisebb élőmunka-energia ráfordítást igénylő technikának jobban meg
felelő állományokat alakítsunk ki. Eljárásunk a következő: 

— Továbbra is szükségesnek tartjuk a 3,6—4X2 m-es hálózat alkalmazását 
(1 200—1 300 db/ha) abból a célból, hogy a vadkár és egyéb károk kivé
désére és az optimális térbeli megoszlásban a véghasználati hálózat ki
alakítására elengedő törzs álljon rendelkezésre. 

— Miután 2—4 éves korban a megmaradás kérdése eldőlt, ekkor fejszé
vel, kis erőfeszítéssel eltávolítjuk a nem kívánatos egyedeket, beállítjuk a 
3,6—4X4 m-es hálózatot, a 600—650 db/ha töszámot. E munka helyessé
gét a fatermesztési modelltáblázat is: igazolja, amely szerint a 20 éves 
vágásforduló alatt így nagyobb összfatömeget kapunk, mintha az eddigi 
gyakorlat szerint megvárnánk a 15—20 nettó m 3 -t adó tisztítási fatöme-
get és az ahhoz kapcsolódó besűrűsödött állást. 

— A tőszám beállítása után egyértelművé válik, hogy mit kell nyesni: az 
eredeti tőszám felét, fele idő és munkabér ráfordítással. A nyesést 2—3 
menetben, kézi erővel elérhető, 4—5 m magasságig végezzük. 

— Amikor a nyárfiatalos eléri a 6—8 éves kort, elvégezzük az első fatöme-
get adó nevelővágást: Minden első sort kijelölünk véghasználatig meg
maradó sorrá, tehát itt érintetlen marad a 4 m-es tőtávolság. Minden 
második sorban viszont a tőtávolságot 8 m-re növeljük. így 400—450 
db/ha egyedszámot hagyunk a területen. Ebben a korban a nyárfiatalos 
egyedei rugalmas koronaképző hajlammal rendelkeznek, így minden le
hetőség adott a kivágásra szánt sor növőterénék betöltésére. Előfordul-

1. ábra. 11 éves ,1—214' 
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hat, hogy a jó termőhelyen álló fiatalosokban már az első belenyúlással 
eltávolítjuk az egész sort. Felmerülhet a kérdés, hogy miért ez az óvatos
ság, hiszen a modelltáblák szerint az I — I I I . fatermési osztályban már ki 
lehetne alakítani a véghasználati főszámot (320 db/ha). • Itt elsősorban 
biztonsági okokra utalnék, hiszen egy nyárasban a kedvezőtlen szélha
tásból eredő törésekre, a felázott talajon a törzsek kidőlésére mindig 
számítani kell (1. ábra). 

—: A 10—12 éves korban eltávolítjuk a második sor bennmaradt egyedeit, 
kivéve azokat, amelyek a visszamaradó sorban bekövetkezett törzshiány 
pótlására nélkülözhetetlenek. Ha egy mód van rá, akkor minden törzset' 
eltávolítunk. A megnyílt folyosókon a kitermelt fa a' tövek sérülése nél
kül kihúzható. 

— Eddigi elképzeléseink szerint az T—214' olasz nyárnál a 20 éves vágás
kort tartjuk helyesnek. Erre az időpontra már elkorhadnak a tuskók, a 
véghasználó technikának már szabad mozgása van. A z erdőművelő-fel
újítónak pedig egy 7—8 m széles,tuskómentes paszta áll rendelkezésre. 
Itt már el lehet indítani a T—200, vagy egyéb gép vontatta, 60—80 cm 
mélyen forgató ekét, zavartalan a munkavégzés. A leendő új fiatalos 
sorait az előző állomány sorai közé helyezzük, ahol ismét működhet a 
nagyteljesítményű ültetőgép, a tárcsázó ápológép, tehát az előző állomá- ' 
nyéval azonos technológia alkalmazható. A tuskót tartalmazó soron is 
mód van speciális ápoló eszköz alkalmazására (2. ábra). 

Ma már a leírt nevelési eljárásunk tudatosításán túl vagyunk; bátran al
kalmazzuk. Bátorságot meríthetünk egy véletlenből is, aminek eredete az 
„I—214", mint ismeretlen klón meghonosítása sarán alkalmazott módszerben 
gyökerezik. A z 1960-as évek elején biztonsági okokból váltakozó sorokban ül
tettük az óriás nyarat, korai nyarat az ,1—214' olasz nyárral. Időközben az 
előbbi két nyárfaj az olasz nyárétól eltérő, kisebb növekedési erélyéből adódó
an lemaradt, a károsítok melegágyává vált és a nevelővágások során eltávo
lítottuk, így alakult ki a 7,2—8X4—5 m-es hálózat, a teljes növőteret elfog
laló törzsekkel, a modelltáblázatoknak teljesen megfelelő törzsszámmal. Ezek-

2. ábra. A 7—8 méteres tuskóközökben a mélyforgatás könnyen kivitelezhető 



ben az állományokban már a véghasználati technika és a tuskózás nélküli 
részleges mélyforgatáson alapuló felújítás alkalmazásának zavartalan, zöld 
útja van. 

Beszámolómból következik, hogy az ÉRTI által készített modelltáblák v e 
zérelvét, a gyakorlati tapasztalataink alapján, helyi korrekciók figyelembe v é 
telével elfogadjuk. A tervező, kísérletező szakember mozgásszabadsága to-
vábra is adott, tehát egy nyáras erdőrészlet sorsát továbbra is, a jövőben is 
egyedileg kell elbírálni. Nem lehet azonban eltérni attól az általános szabály
tól, hogy a nyártermesztés a technológiai fegyelem betartására rendkívül ér
zékeny, a gépi technika alkalmazása a termesztés minden fázisában a jó ered
mény záloga és az első lépéstől az utolsóig ennek a útját kell egyengetni. 

RENDHAGYÓ KÖNYVISMERTETÉS 

A közelmúlban egyik osztrák kollegámtól egy könyvet kaptam ajándékba. 
A könyv címe: Erdei-vasutak Ausztriában. (Manfréd Hohn: Waldbahnen in 
Österreich. Verlag: Jozef Ottó Slezak. 1980. 264 Seite, 325 abb.). A könyv 
történeti ismertetése az osztrák erdei vasutaknak. Emléket állít a már ré
gebben megszüntetett üzemeknek is: „melyek gyakran úttalan vidéken épül
tek és néha hihetetlen szállítási teljesítménnyel járultak hozzá az osztrák 
népgazdaság újjáépítéséhez" írja az előszóban a szerző. Majd hozzáteszi: „ A z 
erdei-vasutak építésénél és üzembentartásánál kiváló erdészek tevékenyked
tek". E vasutak közül, mint turista látványosság, már csak a Lunz—Lungauni 
erdei vasút egy része működik. A könyv összesen 76 objektumot tárgyal. Kár, 
hogy összesítés nincsen a vonal-hosszakról. Igaz, ez nem lett volna könnyű 
munka, talán lehetetlen is, mert a szerző szerint egyes vonalakat csak a száj
hagyomány őrzött meg. Figyelemre méltó az ábra és fényképanyag, mely a 
könyv látványossága és fő értéke. 

Érdeklődéssel olvastam e könyvet, mert magam is több éven át mérnöke, 
majd üzemvezetője voltam egy erdei-vasútnak és pályafutásom alatt a sors 
többször is összehozott az erdei-vasút témakörével. E könyv ösztönzött arra, 
hogy a régi feljegyzéseim alapján, a teljességre való törekvés nélkül — néhány 
gondolatom leírjam. 

Bár az első kezdeményezésekben az osztrák erdei-vasútépítést nem előz
zük meg, de ennek a technika nyújtotta eszköznek erdei alkalmazásában nincs 
mit szégyenkeznünk. 1958-ban 679,9 km erdei-vasutat tartottunk nyilván, 
melyeknek az építési időpont szerinti megoszlása a következő: 

1875—1915 között épült 295,1 km azaz 43,4%, 
1916—1925 között épült 344,2 km azaz 50,6%, 
1926—1935 között nem épült semmi 
1936—1955 között épült 40,6 km azaz 6,0%. 

(Az 1932. évi Erdészeti Statisztikai Közleményekben 433,4 km vonalhosszat 
találunk és Fülöpp Zoltán kollega birtokomban levő sajátkezű feljegyzése 
szerint 1956. október 1-én, 609,5 km vonal létezett. A z eltérések fő oka az, 
hogy a számok egyrésze az üzemelő,^ más része az addig épült vonalakat tar
tartalmazza. A z adatok pontos feltárása még sok fáradságos munkát igényel.) 



E felsorolt- vasutak nyomtávolság' szerinti felosztása a következő vol t : 
495,6 km azaz 72,9% 760 mm nyomtávú; 
184,3 km azaz 27,1% 600 mm nyomtávú; 
hegyvidékre esett a vonalakból 54,2%, 
dombvidékre esett a vonalakból 34,9%, 
síkvidékre csupán 10,9% 

1948-ban 37 gőzmozdony, 12 gázolajüzemű mozdony működött és a vonalak 
30%-án lóvontatás volt. 

Az; erdei szállításban való részvételük a felszabadulás után 1970-ig bezá
rólag 200—250 ezer m 3 fa anyag között ingadozott, 10 km átlagos távolságon. 
Ez az összes erdészeti szállítási volumen 3—7%-a. Csúcsteljesítményt 1957— 
58 évben értek el a vasútüzemek; 278 ezer m : !-t szállítottak, átlagosan 11 
km-re. Ez az összes erdei szállítás 7,7%-a, mely a szállítási munka 12%-át 
teszi ki. 

Utolsó adatom 1975-ből származik, midőn az erdei-vasutaink csupán 161 
ezer m 3 fát" szállítottak, azaz a mennyiségi feladat 2%-át. A z átlagos távolság 
viszont 12,7 km-re növekedett. A z erdei-vasutak rentabilitását más népgazda
sági ágak részére végzett szállítások fedezték. így 1951-ben a tonna-teljesít
ménynek több mint fele idegen anyag, főképpen kő. 

Manapság az erdei-vasutakból csak 315 km vonalhossz létezik (Hajak Gyula 
adata) és ebből 11,4% 600 mm nyomtávolságú. A vontatást 52 Diesel moz
dony végzi, azaz ugyanannyi gépi egység mint 1948-ban. 383 teher- és 52 db 
személyszállító jármű üzemel. 1948-ban 1000 db teherkocsi létezett. Érdekes 
volna tudni a 37 db gőzmozdony további sorsát. (Néhány ezekből a nagycenki 
vasútmúzeumban található). A z erdei-vasutak visszaszorulásának okait az 
alábbiakban látom: 

— A z élőmunka költségeinek növekedése a pályafenntartási költségeket j e 
lentősen megnövelte. Sokhelyen munkaerőhiány jelentkezett. 

— A z erdei-vasút csekély emelkedőtűrése az erdészeti követelményekhez 
nem tudott igazodni. 

— A munkások, korszerű gépek felvonulása, helyszínre szállítása nem, vagy 
körülményesen lehetséges az erdei vonattal. 

— A többszöri átrakás költségei nagyok. 
A jelenleg működő vasutak fennmaradását egyes helyeken az útépítés nagy 

költségei — kő, kavicshiány — (pl. Csömödér, Lenti, Gemenc), más helyeken 
a turisztikai igények következtében növekvő személyszállítás teszi lehetővé. 
(Erdei vasutaink manapság közel évi egymillió utast szállítanak). 

Maga idejében az erdei-vasút történelmi jelentőségű szállítóeszköz volt, kü
lönösen a háború utáni gazdasági problémák idején. E vasút-üzemek keretében 
épültek ki az erdészeti gépesítés első bázisai, itt nevelkedtek az erdészeti tech
nika úttörő káderei, akik közül — akik még élünk — nem kis nosztalgiával 
gondolunk az erdei-vasútnál töltött felejthetetlen szolgálati éveinkre. 

A z osztrák erdei-vasutakról szóló könyv, mely e gondolatsor leírására kész
tetett, hézagpótló munka. Jó könyv, amelyet szeretettel lapozgathat minden 
erdei-vasutat kedvelő kolléga. Itt az utolsó pillanat, hogy mi is összegyűjtsük 
erdei-vasutaink méltó emlékét az utókor számára. 

Dr. Pankotai Gábor 



DR. KAPUSI IMRE 

A „NYÍRSÉGI " AKÁC 
KÖZTERMESZTÉSBE VONÁSA 

A z Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács az elmúlt években nyolc 
akácfajtát minősített. Kimondottan fatermesztési célra hetet: „Nyírségi", „Za
lai", „Jászkiséri", „Kiskunsági", „Pénzesdombi", „Császártöltési", „Appalachia". 
Méhlegelőjavítási, lletve díszfatermelési célra egyet: „Rózsaszín A C " . 

Most jutottunk el ahihoz a ponthoz, ahonnan az új fajták köztermesztésbe 
vonása nagy lendületet vehet.. Ma már rendelkezésre áll az üzemi elszaporí-
táshoz szükséges kiindulási alapanyag és az új fajták telepítését rendeletileg 
szabályozott minőségi felár is ösztönzi. 1982. április 1-el megalakult a Nagy
kunsági Akáctermelési Rendszer. A rendszer taggazdaságai az új fajták köz
termesztésbe vonását gyorsított menetben tervezik. 

Fajtaválaszték 

A z említett fajták alkalmazhatóságát illetően az egyes célkitűzések (fater-
mesztés, méhlegelőjavítás stb.) nem jelentenek kizárólagosságot. Egyes fajták 
(pl. „Zalai", „Kiskunsági", „Császártöltési") egyidejűleg alkalmasak faiermesz-
tésre és méhlegelő javításra is. A méhlegelőjavításra, illetve díszfa termelésre 
szelektált „Rózsaszín A C " fatermesztési' értéke hasonló a komersz akácéhoz, 
de méhészeti szempontból kiváló fajta. Egyes fajták inkább a nagyobb átmé
rőjű fűrészrönk termelésére, míg mások a kisebb átmérőjű, de egyenesebb 
rúdfa (oszlopfa) termelésére alkalmasabbak. Előbbiek közé sorolható a „Ny í r 
ségi", „Kiskunsági", „Jászkiséri", „Pénzesdombi", „Appalachia"; utóbbiak kö
z i a „Zalai" és „Császártöltési" akác. Tehát fatermesztési szempontból is ren
delkezünk úgynevezett kettős hasznosítású fajtákkal. 

Termőhely igény 

Termesztési kísérleteink is arra engednek következtetni hogy az új fajták 
elterjedése mindenek előtt az akáctermesztés hagyományos termőhelyein vár
ható. Mivel az új fajták a jelenleg szokásosnál intenzívebb művelést kívánnak, 
célszerű köztermesztésbe vonásukat a jobb termőhelyeken szorgalmazni, külö
nösen sarj akácosok átalakításakor, vagy új akácosok létesítésénél. 

A „Nyírségi" akác termesztéstechnológiai tulajdonságai 

Termesztési kísérleteinkben a „Nyírségi" akác van túlsúlyban, mivel ez idő 
szerint ebből áll rendelkezésre a legtöbb szaporítóanyag. Várható, hogy indu
láskor ezzel a fajtával találkozunk legtöbbször a gyakorlatban is. 

A „Nyírségi" akác erdőművelési (fatermesztés-technológiai) tulajdonságai 
közül a következőket feltétlenül figyelembe kell venni. Viszonylag korán fakad 
(a közönséges akáchoz képest 10—15 nappal hamarabb) és éves hajtásai későn 
(októberben) érnek be. Ezek a tulajdonságok hátrányosak annyiban, hogy a 



korai és kései fagyok károsításának valószínűsége megnövekszik. Területki
választáskor kerüljük a fagyveszélyes helyeket. Fagykárt követően a csúcs
hajtáson villás vagy csokros elágazásra számithatunk. Jó termőhelyeken az 
így feltörő oldalágak már egy é v alatt is túlságosan megerősödhetnek. Ezért 
fontos, hogy a fagykárt szenvedett törzseket lombfakadás után azonnal meg
nyessük. 

Még a másodszori átültetést is kiválóan bírja, de többször ismételt visszavá
gások vagy gyökércsonkolások hatására gyökfője bevakul. Ezért a két évesnél 
idősebb tövű csonkolt csemete iskolázás, vagy erdősítés céljára nem alkalmas. 

Vastagsági és magassági növekedése erőteljes, ágai egyenesek, a törzshöz 
képest hegyes szögben állnak. Rosszindulatú oldalágakat csak ritkán növeszt. 
A z ilyen ágak könnyen felismerhetők, mert erőteljes növekedésűek és törzstől 
elállóak (zászlósak). Ezeket a vastag és elálló oldalágakat feltétlenül le kell nyes_ 
ni, mert hamar megvastagodnak és gyakran lehasadnak (széltörés vagy ápoló
gépbe történő beakadás miatt). A vékony és rövid oldalágakat nem kell le
nyesni. 

Koronája jól fejlett, de vetülete viszonylag kicsi; alakja É—D irányban meg
nyúlt. A jobb területkihasználás érdekében ezért is célszerű enyhén téglalap 
alakú növőtérbe ültetni. A téglalap hosszabbik oldala É—D irányba nézzen. 

A gabonatermesztésben használatos gyomirtószerekre érzékeny, ezért er
dőtelepítést megelőző talajvizsgálatkor vegyszermaradvány vizsgálatot is vé 
geztessünk. Ha a mustár vagy saláta maggal végzett csiráztatási próba vegy
szer maradványra vagy felhalmozódásra utal, az erdősítést inkább halasszuk 
el egy évvel. 

Valószínűleg újdonsága miatt a vad is szívesen kóstolgatja, de a lecsípett 
hajtásokat többnyire nem eszi meg. Vadrágás után a fagykárhoz hasonló v i l 
lás, vagy csokros növésű oldalágakra számíthatunk. Ezért vadveszélyes helye
ken az erdősítését be kell keríteni. 

Erdősítés „Nyírségi" akáccal 

„Nyírségi" akáccal történő erdősítésre egyelőre csak a hagyományosan be
vált teljes talajelőkészítéses technológia alkalmazását javasoljuk. Felújításban: 
vágásterület letakarítása — tusfcózás — tuskók eltávolítása — mélyforgatás •— 
gyökértelenítés — talajfelszín elmunkálása — csemetehelyek kitűzése — stfo. 
Telepítésben: terület előkészítése — mélyforgatás — talajfelszín elmunkálása 
— csemetehelyek kitűzése — stb. Folyamatos gépi ültetés esetén csak a nyom
vonalakat kell kitűzni. 

Erdősítéshez egy-, vagy kétéves tővel rendelkező csemetéket használhatunk. 
A kétéves csemete előnyösébb, mert a visszavágást 'követő évben csaknem két
szer akkorát nő, mint az egyéves. Biztató erdősítési kísérleteink vannak gyökér
darabokkal is. 

A z ültetési tőszám mindenek előtt az erdősítés költségeit növeli, vagy csök
kenti (egy csemete ára több mint 3 Ft) , de állománynevelési szempontból is 
döntő lehet (pl. a fatermesztési modellek alkalmazhatósága szempontjából). 
Általában 2,5X1,25 m ültetési hálózatot javasolunk, a már említett elrende
zésben. Jó termőhelyeken még a 2,5X2 m-es hálózatban telepített állományok 
is kielégítő eredményt adnak. A hagyományosnál (2,5X1 m ) nagyobb hálózat 
az erdősítés átfutási idejét nem növeli. 

Csemetekertből a szaporítóanyag általában csonkított, vagy sérült szárral 
kerül ki, mivel kiemelés előtt, vagy után egyes munkákat csak ilyen áron le-



het elvégeztetni. Ezért is szükséges a csemeték ültetés utáni tőrevágása. Tőre
vágás után gyakori, hogy a csemete több szállal fakad, ezért még abban az év
ben (augusztusiban) egyszálra kell metszeni. 

Talajápoláskor a hagyományosan jól bevált sor- és sorközművelő eljárások 
alkalmazhatók, de a vegyszeres gyomirtást lehetőleg kerülni kell. Ha valami
lyen oknál fogva pótlásra kerülne sor, számítani lehet a pótlásként ültetett 
csemeték jelentős növekedésbeli lemaradásával. 

Szaporítóanyag-ellátás 

A z üzemi elszaporításhoz szükséges kiindulási alapanyagot az Erdészeti Tu
dományos Intézettől lehet beszerezni, ahol a fajtafenntartással foglalkoznak. 

A z induláskor kapott egyéves csemetét hagyományos módon eliskolázzuk 
és belőle kétéves, iskolázott csemetét nevelünk. A z üzemi elszaporítás tulajdon
képpen ezután kezdődik, mivel a továbbszaporításhoz szükséges gyökeret a 
kétéves, iskolázott csemete adja. 

Az elszaporítás vázlata : 

\ 
méretre vágott gyökér
darabok (dugványok), 

I 
" dugványozás, 

I 
egyéves gyökeres dugvány, 

I 
kiemelés, gyökércsonkolás, 

egyéves csonkolt gyökerű 
csemete, 

\ ' ' 

erdősítés. 

~* iskolázás, 
í 

kétéves csemete, 
\ 

kiemelés, gyökércsonkolás, 
í 

kétéves, csonkolt gyökerű 
csemete, 

A z elszaporítás technológiájának részletes leírása az ERTI-től beszerezhető. 
A tervezett beállási szint és a felfutási idő (maximum öt év, mert ennyi idő 

múlva az alapanyagot ki kell cserélni) ismereteben a kiinduláshoz szükséges 
alapanyag kiszámítható. A számításhoz figyelembe kell venni, hogy az iskolá
zás kihozatala átlagosan 80, a dugványozásé pedig 50%. Ezer db csonkolt g y ö 
kerű csemetéből kiindulva az ötödik év végén 18—20 000 kétéves és 35—40 000 
egyéves csemetére számíthatunk. Ezekről közel 300 000 dugvány termelhető, 
ha az egyéves csemeték gyökerét is figyelembe vesszük. ( A z egyéves cseme
téről átlagosan 2,5—3, a kétéves csemetéről 10—15 db gyökérdugvány ter
melhető.) j 

Elszaporítás közben (öt év alatt) háromszor nyílik lehetőség kisebb területű 
erdősítésre, mivel a kétéves csemetéket gyökércsonkolás után már végleges 



helyükre ültetjük. Kezdetben ezeket a lehetőségeket üzemi kísérletek beállí
tására célszerű felhasználni (pl. termőhelyi, fatenmési és állományszerkezeti 
összefüggések vizsgálata céljából). A kísérletek tervezésébe és értékelésébe az 
ERTI központ (Budapest) és annak Tiszántúli Kísérleti Állomása (Püspökla
dány) készséggel besegít. 

KÉT GYOMÍRTÓ SZER KÉT GYOMÍRTÓ SZER 
KÍSÉRLETI ALKALMAZÁSA 

DR. KOLONITS JÓZSEF 

A vegyszeres gyomirtásban két kísérleti célra engedélyezett, er~ 
dészetileg is jelentősnek ígérkező és hézagpótlónak számító ké
szítmény felhasználási lehetőségeit vizsgáltuk meg. Alkalmazá-

• suk jelentősége elsősorban q csemetekerti szaporító anyag terme
lésben van. A csemeték, valamint a nyár és fűzdugvány nevelé
ségben az eddigiek során használt gyomirtószereknél tartósabb, de 
egy vegetációs időszaknál nem hosszabb hatásúak. Ezzel lehetőség 
nyílik a triazinok helyettesítésére, valamint egyes vegyszerérzé
keny fafajok — mint pl. az akác, nyarak — gyomtalanítására is. 

A két gyomirtószert külön-külön kisparcellás és félüzemi viszonyok között 
vizsgáltuk. A z eddigiek során az alábbi eredményekről számolhatunk be. 

A z MG—02 50 EC — acetoklór — felhasználási területe 

(Kis. eng. sz.: M É M 38.436/1979.) 
Eredményesen használható fe l : a rügyben levő tölgy, cser, bükk, akác és 

egyéb lombfafajok, a lúc kétéves és ennél idősebb csemetéinek, illetve su-
hángjáinak, valamint a namesnyárak és füzek dugványozásának, a rügyek ki-
hajtása előtt, tavasszal való gyomtalanítására. Füvesedés esetén pedig a cse
meték rügyfakadása előtt, a füvek 2—4 leveles állapotában: 10—15 kg/ha Sys 
67 Omnidel hozzáadásával. Nem alkalmas viszont magvetések kezelésére, mert 
a csíranövényen erős stagnáló hatást vált ki. t 

Hatásosan irthatok a magról kelő egyéves gyomok. Hatása 2,5—3 hónapig 
érzékelhető. A gyomnövények közül az E W R C (Európai Gyomirtási Kutató 
Tanács) értékelési skála szerint megfelelő, jó és kitűnő eredménnyel irtatta a 
korán és sekélyen csírázó 

Anthemis arvensis L. 
Chenopodium album L. 
Erigeron canadensis A. 
Raphanus raphanistrum A. 
Setaria viridis L. 
Bromus tectorum N. 
Papaver rhoeas A. 
Echinochlaa Crus Galli A. 

parlagi pipitért. 
fehér libaparéjt, 
betyárkórót (Afálonnal kombinálva), 
r ep csény retke t, 
zöldmuhart, 
fedélrozsnokot, 
pipacsot, 
kakaslábfüvet, 



Digitaria sanquinalis A. ujjasmuhart (nem kielégítő), 
Amaranthus sp.-ek disznóparéj-féléket, 

Nem adott eredményt a mélyen gyökerező gyomok így a: 
Rorippa austriaca F. kányafű, 
Equisetum arvense A. zsurló esetében. . 

Hatástalan maradt a kihajtott gyomokra, ezért tiszta talajra kell kijuttatni. 
Fitotoxikus hatás csak a vetésekben a csíranövényeken volt észlelhető, egészen 
a szer lebomlásáig. 
Ajánlott dózisok a talaj szerkezetétől, humusztartalmától és a fafaj gyökér
mélységétől, az előforduló gyomoktól stb. függően 3—6 l/ha. 
Kombinációk összeálításával különböző egy és kétszikű gyomok távolítha
tók el: 

I. variáció csak magról kelő kétszikű gyomok esetén: 

MG—02 50 EC = 3—6 l/ha 
-j-Ajálon = 2,5—3 kg/ha (1%-nál nagyobb humusztartalmú 

talaj okon!) 
-\-Aresin = 1,0—2,0 kg,ha; 
+Aktikon PK = 1,0—1,4 kg/ha (egyes esetekben, vagy 

erdőtelepítésekben.) 
(vagy Hungazin DT = 2—3 kg/ha) 

Nyár-fűz dugványozásnál csak, Nitirán 35 EC = 10. 1/ha-ral kombinálható. 

Jí. variáció: (Ezt a kombinációt akkor alkalmazzuk, ha egyszikű tarackos füvek 
verődnek fel, szintén a fafajok csemetéinek rügyfakadása előtt.) 

MG—02 50 EC = 3—6 l/ha (a megfelelő kombinációban) és 
-i-Sys 67 Omnidel — 12 kg/ha hozzáadásával. 

Al i rox Antidótate — SH—202 80 EC.EPTC. = N , N-di-n. propil- S-etil tio-
karbomát. 

(Kis. eng. sz.: M É M 20.101/1978.) 

A mezőgazdaságban a kukoricatermesztésben fellépő veszélyes gyomnövé
nyek, fenyércirok, tarackos füvek stb. irtására, kísérleti céllal használják. Er
dészeti jelentősége ehhez hasonlóan a vetések előtti és az ugarokon, történő 
talaj fertőtlenítéssel végrehajtott gyomirtásban jelentkezik. A technológiai ja
vaslat alapján kisparcellán és félüzemi viszonyok között végeztük eddig az 
adaptálását. 

A gyomirtás így elvégezhető a vegyszerérzékeny fafajok (pl. akác) vetése 
előtt. Emellett más fafajok vetése előtt is eredményesen alkalmazható. A z uga
rok gyomtalanítása, különösen a tarackos füvek esetében emelt dózissal old
ható meg. 

A dózisok ebben az esetben 50—100%-kal emelhetők, tekintettel arra, hogy 
vetésre három-négy hónap múltán, vagy csak a következő évben kerül sor. 

Közvetlen'vetés előtt javasolt iránydózisok és technológiák. A megfelelően 
előkészített, aprómorzsás, szikkadt talajfelszínre 400—500 l/ha vízben juttas
suk ki a készítményt az alábbi dózisokban: 

könnyű, laza talajon = 5-—6 l/ha, 
középkötött talajon = 6—7 l/ha, 
kötött'talajon = 7—7,5 l/ha. 

file://-/-Aresin


Permetezés után a szert azonnal 10 cm mélyre kell a talajba duplasoros tár
csával, vagy kombinátorral egyenletesen bedolgozni, majd simítózni. 

A készítmény miután hatását kifejtette, eltávozik a talajból. A z elgázoso-
dáshoz általában 7—14, de kötöttebb talajon esetleg 21 nap szükséges. Ezért 
vetés előtt a talajt bioteszttel (zsázsamagos csíráztatással) ellenőrizni kell, majd 
csak ezután kerülhet sor a vetésre. 

Kísérleti céllal ezzel a technológiával végezzük az akác magvetéseket, külö
nösen veszélyes gyomnövényzettel borított talajokon. A z eredmény eddig na
gyon jó, annál is inkább, mert az akác preemergens kezelésére hatékony- és 
perspektivikus szer nem áll rendelkezésre. 

A talajkezelés után, a vegyszermaradványtól mentes talajon az akác fejlődé
se és növekedése kifogástalan. 

A z Alirox — Antidoimte 80 EC jó l irtja a magról kelő egyszikű gyomokat, 
így a kakaslábfüvet, a muhar-féléket, a magról is szaporodó tarackos füveket, 
a mezőgazdaságban komoly gondot okozó fenyércirkot, valamint egyes magról 
kelő kétszikűeket.: disznóparéj, libaparéj, laboda stb. -féléket, A z ugarokon 
pedig az emelt dózis alkalmazása után a mélyen gyökerező gyomok kivételé
vel (zsurló, acat stb.) majdnem valamennyi gyom, még a tarackok rhizómái is 
elpusztulnak. Ellenállónak bizonyultak még a porcsin-félék is (kövérporcsin). 

A hatásspektrum kiszélesítésére kombinációk — a jelenlegi ismereteink mel
lett — csak ugarok gyomtalanításánál alkalmazhatók. A z ugarok kezelése után 
esetleg még kihajtott egyszikűeket 500 1/iha permetlében: 10—15 kg/ha Sys 67 
Omnidellel, vagy az egy- és kétszikű •gyomokat: 8—10 l/ha Glialkával távo
líthatjuk el. Ezzel viszonylag gyommentes talajt tudunk előkészíteni a követ
kező vetésekhez, illetve erdőtelepítésekhez. 

A z eddigi vizsgálatokat a káli és novajidrányi csemetekertben végeztük. 
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E kötet a magyar erdészetnek az utób
bi évtizedekben bekövetkezett fejlődését 
ismerteti, melynek alapja az 1954-ben 
kidolgozott és a kormány által elfoga
dott, természeti adottságainknak, gazda
sági lehetőségeinknek és szakmai felké
szültségünknek megfelelő gazdaságpoli
tikai koncepció volt. Ez a fejlesztés nem
zetközi viszonylatban is számon tartott 
eredményeket hozott. 

A könyvet azok írták, akik a magyar 
erdészet fejlesztését az elmúlt évtizedek
ben felelős beosztásokban irányították, 
írásaik átfogó képet adnak az erdészet
politikáról, az erdészet szervezetéről, a 
tervgazdálkodásról, a termőhelyekről, a 
termesztett fajokról, az erdők telepítésé
ről, felújításáról és neveléséről, az erdei 
üdülésről és a környezetvédelemről, a 
vadgazdákodásról és a vadászatról, az 
erdők egészségi állapotáról, a fakiterme
lésről, a gépesítésről, az erdei útépítésről, 
a munkaerő-gazdálkodásról, a fafeldol
gozásról és a fakereskedelemről, végül 
az erdészeti oktatásról és a kutatómun
káról. 

Nem csupán szakemberekhez szól, jog
gal tarthat számot mindazok érdeklődé
sére, akiknek szívügyük erdeink jelene 
és jövője. 



HOZZÁSZÓLÁSOK A NYÁRFATERMESZTÉSI VITÁHOZ 
i. 

Dr. Halupa Lajos: „Nemesnyár grafikus fatermesztési modellek és azok al
kalmazása" című, A Z BRDÖ 1981/6. számában közölt tanulmányálhoz ritkaság 
számba menő hozzászólás, megjegyzés, gondolat jelent meg A Z ERDŐ hasáb
jain. Mint A Z ERDŐ rendszeres olvasója, sőt tanulmányozója, feltűnt, hogy a 
szerzők között dr. Erdős László kivételével, nem találtam a gyakorlatban kint le_ 
vőt, az erdőgazdálkodással közvetlen kapcsolatot tartót. Ebből kifolyólag a cik
kekből is kitűnik a kizárólagos tudományos szemlélet, s hiányzik a gyakorlati 
igazolás. Megítélésem szerint a tudomány állásából csak az jelenti a szakmai 
fejlődést, amit a gyakorlat beigazol és meggyőződésből, nem utasítás alapján 
vesz át. Érdemes elgondolkozni azon, hogy a hozzászólók között miért nincs 
gyakorlati szakember? Ez sokat mondó tény! A témával kapcsolatban megje
lent minden cikk így vagy úgy, hivatkozik az állami gazdaságok nyárfater
mesztésére. A z állami gazdaságok nyárfatermesztését ^ bölcsőjétől ismervén kí
vánok a témához hozzászólni, és személyeskedés nélkül a cikkekben megjelent 
egy-két utalást, kijelentést a mi ismereteinknek megfelelően közölni. 

Dr. Halupa Lajos a kor és az átlagmagasság függvényében igen sok optimá
lisan meghatározható adatot vár a nemesnyár fatermesztési modellefctől, ame
lyek alkalmazása a gyakorlat számára nem is olyan egyszerű, mint amilyen
nek látszik, figyelembe véve az általa jelzett különböző korrekciók helyes al
kalmazását. Gál Jánosnak, a nomogramok szerkesztőjének „következtetések" 
címszava alatt közöltekkel egyetértek. 

Erdős László hozzászólásában mondanivalóját megalapozta azzal, hogy elöl
járóban ismertette az ország nemesnyár területnagyságát szektorbontásban és 
fatermőképesség megoszlásban. Kifejtett véleményét a mezőgazdasági szek
torban látható és tapasztalható tényadatokra alapozta a véghasználati kor 
megállapításával és az előhasználatok végzésével kapcsolatban. Erdős László 
nagyon jól tudja, hogy a 60%-ban I V — V I . fatermőképességi osztályba tarto
zó nyárasok egyik évről a másikra tönkre mehetnek, nem beszélve a 16—17°,o 
alkalmatlan területen levőkről. 

Dr. Márkus László megjegyzései között szerepel, hogy „ A nagyszámú kísér
leti területek stb." A nagyszámú kísérleti. területekkel kapcsolatban annyit 
kívánok megjegyezni, ha azok mindenütt úgy kerültek kijelölésre, mint a mi 
területünkön, akkor azok adatai az általános következtetésre nem nagyon al
kalmasak, mert a legjobb állományokban voltak. Tudomásom szerint Erdős 
László az állami gazdaságokban végzett előhasználatok és már megvalósult 
véghasználatok adatainak ismeretében, gyakorlati megalapozottsággal állította 
össze a témával kapcsolatos állításait. A 'különböző vágásfordulóknál „ A korai 
gyérítés alacsony árbevétele az eredményt kedvezőtlenül befolyásolja" mond
ja dr. Márkus László, mintha ezzel azt akarná állítani, hogy Erdős László a. 
korai gyérítések mellett tört volna lándzsát. Erről szó sincs, Ő az időben elvég
zendő gyérítések híve, mert ennek kedvező, értéknövelő hatásáról számtalan 
esetben meggyőződhetett a gyakorlatban. A tiszta jövedelem vágásfordulójá
nál az állandónak vehető erdőlétesítési költség állítását dr. Márkus László
nak a gyakorlat ebben az értelemben nem igazolja, mert az elmúlt 15—20 év 
alatt mintegy megháromszorozódott az. 

Dr. Tóth Béla azon gondolatával kapcsolatban, miszerint „ A nagy nyárfa
telepítési program kezdetén a termesztők még nem gondoltak arra, hogy a 
nyárfatermesztés egymást követő technológiai elemei szoros kapcsolatban áll
nak egymással, egyik a másikat feltételezi, illetve meghatározza" megemlíte-
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ném a Földművelésügyi Minisztérium Állami Gazdaságok Főigazgatósága N ö 
vénytermelési Főosztályának 34.500/1966. szám alatt kiadott „Nyártermesztési 
tájékoztató" című kiadványát. Ez a kiadvány, szerintem rendszerszemléletű
nek tekinthető még akkor is, ha az hivatalosan csak az állami gazdaságok er
dész-szakemberei részére készült. A z állami gazdaságok vezető erdész-szak
embereinek már olyan gyakorlata volt a nyárfatermesztésben, hogy képes volt 
a kollektíva (Szeghalmi Ferenc Á G F főmérnökének vezetésével Suba János, 
Gerencsér Gyula, Jarkovszky Alajos, dr. Kondor János) a legfőbb elvek ösz-
szeállítására. A z 1960. évek elején már közepes, 10 m 2 feletti hálózatban tele
pítettek, amikor az ERTI tudományos ülésszakán az 1X1 m-es hálózatról be
széltek. A jelzett 'kiadványt a cellulóznyár-telepítéseknél szerzett tapasztala
tok alapján kiegészítették. A jelzett kiadvány technológiai utasítást adott a 
csemetetermeléstől a véghasználatig terjedő feladatokra. A z előforduló rossz 
minőségű nyárasok nem azért rosszak, mert az utasítás volt rossz, hanem azért 
mert a kivitelezésnél eltértek az utasítás előírásaitól, és ahogy azt dr. Tóth 
Béla mondja^ ez valóban'gazdálkodási hiba. 

E megadott technológia alapján telepített nyárasokra mondta dr. Babos Im
re, elismert nyár szakemberünk 1968. nyarán a Devecseri ÁG-ban rendezett 
országos bemutató második, értékelő napján többek között a következőket: 
„Végtelenül sajnáltam volna, ha ez a két nap kiesik az életemből, mert igen 
sok nyártelepítést láttam, de ilyen szépen kivitelezettet, ilyen nagy, összefüg
gő területeket, melyek ilyen jó fejlődést mutatnak, soha." Ezen értékelés al
kalmával általam ismertetett telepítési technológiánkra (ha úgy tetszik rend
szerszemléletünkre) dr. Kopecky Ferenc azt válaszolta: „sajnos egyelőre job
bat én sem tudok". Abban az időben dr. Kopecky Ferenccel a nyárfa témában 
szoros kapcsolatot tartottam. 

Dr. Tóth Béla írja, hogy a vitában említett „ . . . a h á n y cm az átlagos mell-
magassági átmérő, annyi m 2 a fa növőtérigénye" tétel egzakt módon nem bizo
nyítható. Ezen — különböző egyenletekkel és függvényekkel valószítűsíthető — 
tétel bizonyítását szakembereink nélkülözték, de nem hiányolták. Egyébként, 
ami ma még nincs, az holnap már lehetséges, csak matematikus kérdése, de a 
tétel akkor sem lesz sem nagyobb, sem kisebb értékű. A gyakorlat számára így 
egyszerűségében is jól megfelelt. 

Mészáros Gyula által említett Devecseri Állami Gazdaság üzemi terve, me
lyet az Erdészeti Műszaki ós Szervezési Iroda készített 1973-ban, tartalmilag 
nem „jött be". Azzal, hogy miért nem jött be, Mészáros Gyula nem foglalko
zott, pedig érdemes lett volna. Egy-két gondolat erről: A Devecseri Állami 
Gazdaság 1966 őszén kezdte az akkor mezőgazdasági cellulóznyárnak nevezett 
telepítéseket. Ezek a telepítések úgy néztek ki, ahogy arról dr. Babos Imre 
nyilatkozott. A telepítések időpontjában a területeken készített szelvénygöd
rökben 1,3 m mélységben volt a talajvíz. A nyár számára ideális, az évi haj
tásnövekedés elérte a 3 m-t. A bányaművelés felfejlesztésének hatására a ta
lajvízszint elérhetetlen mélységre süllyedt. A hajtásnövekedés 0,4—0,8 m-re 
esett vissza. A jelzett terv készítésekor még az eredeti állapot állt fenn. Re 
mélem, e tény megmagyarázza a nem „jött be" kifejezést. Mészáros Gyula is, 
a vitatott fatermesztési modellt, jelenleg a legjobb tág hálózatú nyárfater
mesztési modellnek tartja (ezen én sem vitatkozom). Gondolom, ennek alap
ján készítették a Devecseri Á G . 1981—1990-ig érvényes üzemtervét. Sajnos 
a tényszámok alapján már mondhatom, hogy az erdőrészletekre előírt fatö-
meg nem jött, az üzemterv végszámára meg azt, hogy nem jön be, az eltérés 
20—25%. Ez nem csak erre az üzemtervre érvényes, mert igen sok helyen ez 
a tapasztalat, Henter Pál erdőmérnök kiskőrösi adatai is ezt igazolják. 



Mészáros Gyula Erdős László aggodalmának megszűnését látja a nyárállo
mányok jövőbeni, ötévenkénti üzemtervezéseben. Kétségtelen nagy lépés előre, 
amit mi már jóval korábban aktuálisnak tartottunk. A z aggodalom megszű
nésére kedvezően hat az említett „Erdőrendezési útmutató" 34, 216 pontja, 13/b 
melléklet, amely lehetővé teszi az üzemtervben megadott vágáskortól a gyor
san növő fafajok esetében a ± 5 évvel való indoklás nélküli eltérést. Ezt meg
erősíti a M É M Erdészeti Faipari Hivatal 62 925/1981. szám alatti, az Állami 
Gazdaságok Országos Központjához e témában intézett átirata is. E két ok
mány, nem csak Erdős László aggodalmát szüntetheti meg, de részletesebb 
magyarázat nélkül, véleménynyilvánítása az illetékeseknek, a dr. Halupa Lajos 
által ismertetett és az üzemtervezésnél alkalmazott „Nemesnyár grafikus fa-
termesztési modellek és az azok alkalmazása" című tanulmány gyakorlati 
alkalmazhatóságára vonatkozóan. A tanulmányban jelzett 15—20 éves vágás-
korbóli + 5 év engedmény elismerése feltételezi az Erdős László által jelzett 
20—30%-os időeltérést az álláspontokban, a véghasználati korra vonatkozóan. 

Dr. Tóth Béla gondolatai között szerepel, hogy „minden olyan esetben, ami
kor az adottságok az átmérőnek a fa értékosztályát növelő további vastago
dását ígérik, az optimális vágásérettségi kor a térfogat folyó- és átlagnövedék-
görbék metszéspontja után lesz." Ez a gondolatmenet az I — I I I . fatermőképes-
ségi osztályban, ahol az: átlagnövedék 18 m 3 feletti, egy adott éven belül valóban 
érvényes. A I V — V I . fatermőképességi osztályban azonban a folyó- és átlag-
növedék-görbék metszéspontja utáni növedékérték nem biztos, hogy fedezi az 
állomány minőségi romlásából és az egyes törzsek pusztulásából keletkező ér
tékveszteséget. Erdős László is jelezte, hogy ezekben a gyengébb állomá
nyokban a minőségromlás korán bekövetkezik. 

Ezen ismeretek és a mezőgazdasági cellulóznyárfa-termesztésről szóló 
1/1966. (I . 30.) F M — P M . együttes rendelet figyelembevételével Erdős László 
által javasolt gyérítési és véghasználati korokat a jelenleg meglevő állomá
nyokra alkalmasnak tartom. Nem vonom kétségbe, hogy a jövőt illetően, ha 
az I—II I . fatermőképességi osztályok területi részaránya eléri legalább az 
50%-ot, akkor a dr. Halupa Lajos tanulmányában leírtak általános alkalmazá
sának lehetősége is megnő, de ezzel párhuzamosan a nyárterület nagysága 
csökken. Kérdésem, hogy megéri-e ennek az útnak követése? 

A vitából számomra levonható következtetés, hogy a nemesnyár-termesztés
sel kapcsolatos törtéheti ismereteink gyarapodtak. A jövőt illetően nagyobb 
szükségét látom a tudomány és a gyakorlat együttműködésének, az anyag
gyűjtés és a publikálás terén egyaránt. 

Dr. Kondor János 

I I . 

Mint a Lajta-Hansági Állami Tangazdaság erdészeti szakembere 1962-től 
foglalkozom az intenzív nyárfatermesztéssel és A z Erdő-ben folyó szakmai v i 
tához néhány gondolattal kívánok kapcsolódni. 

Sokak előtt ismert, hogy az intenzív nyárfa termesztés az állami gazda
ságokban alakult ki az 1960-as évek elején. A z erre vonatkozó tapasztalatokat 
az Állami Gazdaságok Főigazgatóságán a 34.5001966. sz. alatt közreadott 
„Nyárfatermesztési tájékoztató"-ban Szeghalmi Ferenc foglalta össze, ami 
alapja lett később a mezőgazdasági cellulóznyár termesztési technológiának. 
Visszatekintve az elmúlt időkre megállapítható, hogy ez a termesztési eljá-



rás mind a felügyeleti, mind a tudományos oldalon számos ellenzőre talált. 
Ez a termesztési forma avagy rendszer szolgált alapul a Dr. Halupa Lajos ré
széről kidolgozott modellekhez, amelyek kísérleti munkáinál a Lajta-Hansági 
Állami Tangazdaságban közreműködtem. 

A modelleknek a gyakorlatban való alkalmazása azonban nem egyszerű, 
sok a korrekciós tényező. A modellek egzakt alapon adnak támpontokat az 
elő- és véghasználatok korára és a fatömegre, ez azonban nem mindig valós! 
Többek közt ezért merült fel a véghasználatok korának csökkentési igénye is. 
A nomogramok szerinti fatömeg a Hanságban is magasabb a valóságnál, így 
hibás alapokon nyugszik az erdőfenntartási járulék kivetése. A gazdálkodók 
kénytelenek megfellebbezni az irreálisan magas elvonásokat. A hibát abban 
látom, hogy a modellek alkalmazását kötelezően írták elő, a gyakorlat véle
ményének ismerete nélkül. Dr. Erdős Lászlónak a modellekre vonatkozó meg
állapításai a gyakorlati szakember megítélésén alapulnak. A modelleknek az 
előhasználatokkal kapcsolatos irányelvei merőben eltérnek az alkalmazott gya
korlattól és vitathatók. 

A z intehzív klónoknál (I—214, P. robusta) az állományok egészségi állapo
ta egy-két év alatt jelentősen romolhat (talajvízszintváltozás, csapadékhiány, 
gomba-, rovarkárosítás), amikor is azonnali kitermelés válik szükségessé. 

A nyártermesztési nomogramok kidolgozását jelentős eredménynek tartom. 
A gyakorlat részére azonban még tovább kell fejleszteni. Kívánatos volna eb
be a munkába a gyakorlatban dolgozók szélesebb körű bevonása. 

Sipos Árpád 

I I I . > 

Amennyire örvendetes, hogy egy ilyen ritkán tapasztalt vitának lehetünk 
tanúi, annyira különös — és tegyük hozzá könnyen tévútra vezető — lehet 
dr. Kondor János hozzászólása. A tudományos-technikai forradalom idején 
meglehetősen különös egyfelől a tudomány, másfelől a tudományos eredmé
nyeket nélkülözni nem képes, azokat realizáló gyakorlat képviselőinek a hoz
zászólásból kitetsző módon való szembeállítása. Könnyen veszélyes is lehet 
ez, mert akaratlanul is erősítheti a tudomány értékeinek a termelésfejlesz
tésben való szerepe tagadását. 

Esetünkben ugyanakkor vitatni lehet a szóbanforgó megjegyzés helytálló
ságát is. önként adódik a kérdéi|» mennyiben szükségszerű, hogy a központi 
vagy felsőbb szintű irányító szakembernél kevésbé gyakorlati kapcsolatú len
ne az a tudományos kutató, aki alkalmazott-fejlesztő kutatási körében egye
bek között, mintegy 400 ha-nyi, üzemi méretű nyárfatermesztési kísérlet ter
vezését, kivitelezését, kezelését maga végezte, i l letve irányította nemegyszer 
közvetlen munkavezetői, kerületvezető erdészi tennivalóként; aki több ezer 
ha-nyi nyártelepítéshez adott konkrét termőhelyi és termeléstechnológiai aján
lásokat, szaktanácsokat, s ezeknek gyakorlati helytállóságát az üzemi eredmé
nyek, gazdasági számítások kézzelfoghatóan igazolták? 

Mindezt nem önmagunk mentegetésére említjük, hanem csupán annak az 
állításnak a cáfolatául, miszerint a cikket állítólagosán uraló tudományos szem
lélet mögül hiányzik a gyakorlati igazolás. Éppen a korszerű nyárfatermesz
tés egyik sajátossága — nem csak Magyarországon, de határainkon túl is ál
talánosan — hogy a tudomány és a gyakorlat művelőinek a tevékenysége 
erőteljesen egymásba fonódik. Ügy véljük, ez egyébként is annyira magától-



értetődő szükségszerűség, hogy e fölött további vitát folytatni értelmetlen do
log lenne. Egy kérdésben mindemellett egyet kell értenünk a hozzászólóval: 
valóban mindannyian csak hiányolhatjuk, hogy az üzemekben dolgozó nyárfa
termesztő szakemberek mindeddig nem kapcsolódtak bele a vitába, nem ele
mezték tapasztalataikat. 

Vitatnunk kell azt az állítást, hogy az állami gazdaságok részére 1966-ban 
kiadott nyárfatermesztési tájékoztató már rendszer szemléletű lett volna, jól 
lehet igaz és legteljesebb elismerésre méltó tény, hogy az ebben lefektetett 
irányelvek az akkori ismereteknek megfelelően leginkább korszerű és meré
szen újszerű nyárfatermesztési technológia alkalmazására ösztönöztek. A mai 
értelemben vett rendszer szemléletű nyárfatermesztési technológiai rend ki
alakításához akkor még nem álltak rendelkezésre a kellő ismeretek. Ezek csak 
az 1960-as évek végére kezdtek körvonalazódni. 

Alapvetően téves utalás, hogy az ERTI részéről valaha is az 1X1 m-es nyár
ültetési hálózatot propagálták volna. A z állami gazdaságok által alkalmazott 
tágabb ültetési hálózatnak éppen a neves ERTI-kutató, dr. Kopecky Ferenc 
volt az egyik első — vagy talán legelső — magyarországi szószólója. A dr. 
Babos Imre irányításával 1962—1963-ban kialakított országos nyárfatermesz
tési kísérleti rendszernek is éppen az egyik lényeges célkitűzése volt, hogy a 
szűk nyárfaültetési hálózatot szembe állítsa a tágabbal (igaz, mai szemmel 
nézve még mindig nem elég tággal). 

A z V — V I . fatermőképességi csoportba tartozó nyárasokat az E R T I részéről 
már nagyon régóta gazdálkodási hibaként értékelhető rontott, gazdaságtalan 
nyárasoknak tekintjük. Ez a vélemény tükröződött a nyárasok 1973. évi fel
vételezése során alkalmazott, általunk javasolt értékelési módban is. Nem mu
laszthatjuk el megjegyezni mint a tudományos szemlélet gyakorlati igazolá
sának példáját, hogy a mezőgazdasági cellulóznyárasok telepítése kapcsán el
követett sok-sok termőhelyértékelési és telepítéstechnológiai műhibát minde
nekelőtt éppen ott és akkor sikerült jelentős mértékben korlátok közé szo
rítani, ahol és amikor a korszerű tudományos eredmények, ismeretek, egzakt 
gyakorlati tapasztalatok érvényre juthattak akár egyes nyárfatermesztési ku
tatók szaktanácsai, ajánlásai révén, akár ezeknek az ismereteknek, tapasztala
toknak az üzemi szakemberek részéről történt befogadása, gyakorlati alkal
mazása révén. Magától értetődő, hogy mindez kellő technológiai fegyelem nél
kül nem vezetett eredményre, de ez már valóban kizárólagosan üzemi kate
gória. 

Abban viszont teljes mértékben egyet kell érteni dr. Kondor Jánossal, hogy 
alapvető szükségesség a tudomány és a gyakorlat együttműködése, kölcsönös 
egymásra hatása minden téren. Ahol ez a nyárfatermesztésben megvalósult, 
ott eddig is többségükben jó eredmények születtek és csakis ez lehet a záloga 
a jövőbeli fejlődésnek. 

Dr. Tóth Béla 

I V . 

Nagy érdeklődéssel vártam dr. Kondor János hozzászólását, amire az állami 
gazdaságokban dolgozó néhány kolléga már korábban fel is hívta figyelme
met. Többszöri tanulmányozás után is azonban hiányérzetem maradt. Arra gon
doltam, hogy elsősorban dr. Kondor János, többévtizedes gyakorlati tapasz
talatait adja közre, tényekkel és adatokkal járul hozzá nemcsak a most folyó 
vitához, hanem legfőképpen a nyárfatermesztés jelenlegi gondjainak megol-



dásához. Ezt a várakozást nem elégítette ki a hozzászólás, és szomorú, hogy 
emellett vagy ehelyett a személyeskedés, esetenként a sértés is kicseng mon
datai mögött. 

Módszerként azt választotta, hogy a cikkből és az előző hozzászólásokból ki
emelte azokat a gondolatokat amelyekkel valamilyen ok miatt nem értett 
egyet, és legtöbb esetben anélkül, hogy' elutasításának okát bármivel alátá
masztotta volna, elvetette. Tette ezt néhány esetben anélkül, hogy meggyő
ződött volna arról, helyesen értelmezte-e az érintett szerző gondolatát. így 
hozzászólásának nagy részével nem is tudok azonosulni, kivéve a nyártermesz
tés általános helyzetére, a devecseri nyárasok jelenlegi állapotára, valamint a 
tudomány és a gyakorlat együttműködésének javítására vonatkozó megálla
pításokat. A válaszban ezek előrebocsájtása után csak néhány olyan felvetett 
kérdésre kívánok kitérni, ami hozzásegíthet a problémák jobb megértéséhez 
és a további tényekre és adatokra alapuló vitát a lényeges kérdések felé irá
nyítja. 

Dr. Kondor János felveti és kifogásolja, hogy a nemesnyár fatermesztési 
modellek alkalmazása a gyakorlati szakemberek számára a különböző kor
rekciós tényezők miatt nem is olyan egyszerű. A megfelelő felkészültségű kol
légák tudják, hogy a fatermési táblák alkalmazásakor korábban is valamilyen 
korrekciós tényezőt kellett alkalmazni, mivel az adatok egy feltételezett op
timális állapotú állományra vonatkoznak. 

A többi fatermési táblánál annak megítélése, hogy milyen mértékben tér el 
a vizsgált állomány a táblabeli optimálistól, a táblát alkalmazó — sok esetben 
szubjektív — véleményére van bízva. A z ültetvényszerű nyárasokban azonban 
az ültetési hálózat és a tényleges ha-kénti darabszám elég pontosan megálla
pítható, ezért ezek függvényeként a korrekciós tényezők a korábbiakhoz v i 
szonyítva pontosabban meghatározhatók. A mai, rohamosan fejlődő világban 
azonban természetes, hogy az új eljárások és módszerek alkalmazásához meg
felelően képzett szakemberekre is szükség van. A z új nyárfatermesztési mo-
dellektől a gyakorlat joggal várhatja, hogy az eddiginél jobb, pontosabb és 
több információt adjon. De ez csak akkor valósítható meg, ha a felhasználó 
is áldoz egy kis időt és figyelmet arra, hogy elsajátítsa a modell alkalmazá
sának módját, lehetőségeit és határait. Egyébként „A" nyár fatermesztési mo
dellek és alkalmazásuk" című, ERTI által kiadott ún. zöldfüzetben közre adott 
táblázatok és a leírt példák alapján a korrekciók meghatározása a téma iránt 
érdeklődő szakemberek számára könnyen elsajátítható és elvégezhető. 

Megjegyzés történt a kísérleti területek kijelölésével és adataival kapcso
latban is. A korábbiakban leírtak kiegészítéseként megjegyzem, hogy kísér
leti területet az általánosan elfogadott elvek szerint, a kísérlet céljára alkal
mas, azonos termőhelyű, megfelelően nevelt, nem készlethiányos állományban 
lehet kitűzni. így érthető, hogy miért nem létesítettünk nevelési kísérleteket 
olyan V. fatermési osztályú vagy gyengébb állományokban, ahol nincs szük
ség nevelővágásra, ha az ültetés közepes növőtérben történt. Talán nem kell 
indokolni, hogy miért nem végeztünk hosszúlejáratú fatermési vizsgálatokat 
olyan területeken sem, ahol a feleslegesen végzett nevelővágások következté
ben a törzsszám sok esetben az optimálisnak még a felét sem érte el. A z ál
talam létesített hálózati, nevelési és fatermési kísérletek mintegy 70%-a I I I — 
IV. fatermési osztályú. 

A témával kapcsolatos minden közlésben kitértem arra, hogy a nyár fater
mesztési modellek szerkesztéséhez felhasználtuk az 1973. évi országos nyár 
felvételben résztvett mind a 11 ERTI kutató által az egész ország területén 
végzett fatermési vizsgálatok adatait is. A z 'I—214' olasz nyár és az óriás 



nyár együttes fatermési felvételek fatermési osztályonkénti megoszlását az 1 
táblázat mutatja. 

1. táblázat 
Az ERTI 1973. évi nyár felvétele fatermési osztályonként 

Fajta Fatermési osztály összesen 

I . I I . I I I . IV . V . V I . 0 
1—214 db 28 68 83 61 45 47 52 374 

100 
432 
100 

7,5 18,2 22,2 16,3 12,0 9,9 13,9 
Ó N Y 

7,0 13,2 21,3 21,5 13,4 12,0 11,6 

A táblázat adatai igazolják, hogy a nyár fatermesztési modellek készítéséhez 
felhasznált fatermési adatok eloszlása megfelelt az országos átlagnak. 

A z adatok, amelyekre Erdős László hivatkozott, sajnos a fatermési vizsgá
latok szempontjából nem fogadhatók el. Ebben több olyan 20—30 ha-os vég
használati terület átlagadata van, amiben például 2—3 ha III . , 4—5 ha IV., és 
10;—12 ha V — V I . fatermési osztályú volt, sőt ezen kívül 2—3 ha üres, kipusz
tult terület is szerepelt az átlagszámításban. Ezenkívül a nevelővágásban ál
talunk ajánlott elvek be nem tartása miatt a véghasználati törzsszám lecsök
kent hektáronként 100—-150 darabra, az optimális 320 darabbal szemben. Ta
lán érthető, hogy jelentős eltérést kapnak ha az így nyert adatokat hasonlí
tották a fatermési modell adataihoz, mert ezek így egyik fatermési osztályra 
sem lehetnek jellemzőek. Más lett volna természetesen a helyzet, ha a már 
korábban említett nagy táblák eltérő fatermési osztályú területeinek adatait 
külön-külön hasonlították volna a modelltáblához. Mi is nagy örömmel fogad
nánk, ha az így rendszerezett adatokat felhasználhatnánk a fatermési model
lek további ellenőrzéséhez és javításához. 

Dr. Kondor Jánosnak, dr. Márkus László jövedelem-számításaival kapcsola
tos megjegyzése megítélésem szerint csak félreértésen alapulhat. Nem hiszem, 
hogy talán kételkedne abban, hogy a jövedelmezőséget csak egy azonos év 
költsége és árbevétele alapján lehet kiszámítani, dr. Márus László az ál
landó erdősítési költség alatt természetesen azt értette, hogy a 15 vagy 20 éves 
korban véghasznált állományok erdősítési költsége azonos, a korral viszont nő 
az árbevétel és a fajlagos fahasználati költség pedig csökken. 

A nyár fatermesztési modellek pontosságát, gyakorlati alkalmazhatóságát 
többszáz, törzsenként felvett kísérleti terület adataival hasonlítottuk össze. A 
szükséges korrekciók után a vizsgált esetek 80%-ánál az eltérés nem haladta 
meg a +10 i %-ot. Az, eltérés a többi területen sem volt ±20%-nál nagyobb. 

Henter Pál adatait ismerem, az irányításommal létesített kísérleti terület 
adataira hivatkozik. A z általuk számított tényleges fakészlet 92 m 3 ha-ként, 
míg a 2. típusú 'I—214' olasz nyár fatermesztési modell alapján az általuk 
végzett számítás szerint ez 113 m 3 ha-ként. Nem lenne ilyen különbség a két 
adat között, ha a korrekció meghatározása során nem feledkeztek volna meg 
arról, hogy a vizsgált állomány ültetési hálózata 4x5 m volt, míg a 2. típusú 
fatermesztési modellé 4x4 m, vagyis ennek figyelembevételével a 100%-os da
rabszám nem 500, hanem 600. A z ilyenformán helyesen végzett korrekcióval a 
fatermesztési modell alapján is 91 m 3 ha-kénti értéket kaptak volna. Talán 
érdemes lett volna ellenőrizni a hivatkozásra felhasznált adatot. Meggyőző
désem, hogy ha dr. Kondor János az adatok ellenőrzése mellett saját vizs
gálatokat is végzett volna, más lenne a véleménye. 



A z Erdőrendezési Szolgálat 1982-ben minden üzemtervezési iroda vélemé
nyét kikérte a nyár fatermesztési modellek használhatóságáról. Véleményük 
szerint a modellben előírt nevelővágások és véghasználatok időpontjai jók. A z 
óriás nyár esetében úgy látják, hogy a 10-es fatermési osztálytól felfelé a vég
használati kort a modellben előírt 20 évről 25 évre célszerű felemelni. 

Nagyon örülnék, annak, hogy ha az általam tett néhány kiegészítés segítené 
a témával kapcsolatos félreértések és félremagyarázások tisztázását. Továbbra 
is nagy örömmel fogadjuk a tényeken alapuló megjegyzéseket, javaslatokat és 
általában a színvonalas és jobbító szándékú szakmai vitát. 

Dr. Halupa Lajos 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

A népgazdaság fejlődésének döntő feltétele, hogy javuljon a termelés és a gaz
dálkodás hatékonysága. A kormány széles körű programot hagyott jóvá (1032/1982. 
[VII. 1.] MT sz. határozat) olyan műszaki-gazdasági feltételek és eszközök létrehozá
sára, amelyek révén a gazdaságosabb anyagfelhasználás, a fajlagos anyagmegtaka
rítást eredményező termékszerkezet-korszerűsítés, a gyártmányok és a technológi
ák korszerűsítése, a gazdasági munka középpontjába kerül. 

A program végrehajtását segíti a több minisztérium, országos hatáskörű szerv, 
az MTESZ és más társadalmi és tömegszervezetek által együttesen kiírt 

„ÉSSZERŰ ANYAGTAKARÉKOSSÁG MEGVALÓSÍTÁSA" 

c. pályázat. A pályázat részvételében nyilvános, jellegében titkos rendszerű. 

A pályaművek díjazása: 

I. díj 30 000 Ft (maximum 10 db) 

II. díj 25 000 Ft (maximum 15 db) 

III. díj 15 000 Ft (maximum 20 db) 

Ezen túlmenően a bevezetésre, hasznosításra érdemesnek ítélt pályaművek jutalma
zására összesen további 100 000 Ft áll rendelkezésre, amelyből pályázatonként 5000 
Ft fizethető. 

A pályázaton részt vehet minden belföldi természetes vagy jogi személy, alkotó 
kollektíva, amennyiben a pályázati kiírást, a részvételi feltételeket magára nézve 
kötelezően elismeri. 

A részletes pályázati kiírást az MTESZ Szakmai Koordinációs Titkárságán lehet 
átvenni, vagy postai úton igényelni (Budapest, V., Kossuth tér 6—8., II. em. 220 
szoba, 1055). 

A pályázatok beküldési (postára adási) határideje: 1983. június 15., 24.00 óra. 

A pályázatok eredményhirdetésére előreláthatóan 1983. október 31-ig kerül sor. 



Két kaliforniai fenyő exóta Magyarországon — egy kaliforniai szemével. A ka
liforniai egyetem ismert erdész-genetikus professzora, W. J. Libby, hosszabb tanul
mányi időt töltött Zágrábban az egyetem dendrológiai tanszékén. Itt tartózkodását 
többek között arra használta, hogy több európai országban tanulmányozza a mam-
mutfenyő és a gyantás cédrus termesztési lehetőségeit, Tapasztalatait nemrég meg
jelent cikkben foglalta össze, amelynek magyar vonatkozásai is vannak. 

A cikkben ismerteti a mammutfenyő előfordulásával kapcsolatban hozzáférhető 
adatokat. Skócia és Ausztria mellett Magyarországról ismeretes a legtöbb Sequoia 
példány (ez elsősorban Papp József adatgyűjtő munkájának köszönhető), emellett 
a legtöbb állományszerű telepítés Magyarországon található. Az Európában legna
gyobb példány 393 cm mellmagassági átmérővel és 41 m magassággal Spanyolor
szágban található, míg az iharosi példány 190 cm ill. 40 m-es adataival a hetedik he
lyen áll. 

Hazájában a mammutfenyőt „versenylónak" tekintik — jó körülmények között 
minden más fafajnál gyorsabban nő, de rossz helyen, gondatlan kezelés mellett tel
jesen csődöt mondhat. A gyantás cédrus az összehasonlításban inkább a" „szamár" 
szerepét tölti be, ha nem is nő túlságosan gyorsan, nehéz körülmények között is 
megbízható teljesítményt nyújt. 

Libby az első helyen, részletesen ismerteti magyarországi tapasztalatait. Négy 
exóta termesztési kísérletet látogatott meg Nyugat-Magyarországon. A mammutfenyő 
elegyetlen, elegyes telepítésben egyaránt megtalálható Budafán; Jeliben az exóták 
közül a legnagyobb fatömeget szolgáltatta 18 éves korban. A gyantás cédrusok 
fagykártól némileg szenvednek, de általában egészségesek. Ezt a fajt nem tartják 
figyelemre méltónak Magyarországon, de a fák alakja jó. Legjobb növekedésű pél
dányait a kámoni arborétumban találta. A hazai exóta telepítési kísérleteket pél
dátlanul jónak minősítette, és hasonló típusú kísérleteket szorgalmaz más európai or
szágokban is. 

(Ref.: Dr. Mátyás Csaba) 

A hozzá nem férhető és az optimális talajnedvesség mennyisége Ukrajna sötét
gesztenyebarna talajain tenyésző fehér akác faállományokban címmel jelent meg 
Szirjuk, A . A . tanulmánya. 

A fehér akác ültetési anyagának egyszerű előállítása, gyors növekedése és 
viszonylag hamar bekövetkező koronazáródása folytán széles körben 
terjedt el az ukrán sztyeppvidók védelmi rendeltetésű faállományaiban. Erdősítési 
aránya Ukrajna sötét-gesztenyebarna talajain — ez a talajtípus átmenet a csernoz-
jom és a szolóncsák-szolonyec talajtípusok között — eléri a 90%-ot. Az öntözet-
len területeken a mezővédő erdősávok elegyetlen fehér akác faállományainak növe
kedése korán megáll, 10 éves életkor körül fellép a csúcsszáradás, a faállományok 
kiritkulnak, öntözéses viszonyok között ezek az akácosok 22—25 m-es átlagos ma
gasságot és 50—60 éves vágásérettségi kort érnek el. 

A fentiekkel kapcsolatosan, a véderdők hatékonysága és termelékenysége növe
lése érdekében végzett kiterjedt talajnedvesség-meghatározási vizsgálatokat a ta
nulmány szerzője és több munkatársa. A vizsgálatba bevont öntözött akácosok er-
dős-sztyepp klímában, sötét-gesztenyebarna karbonátmaradványos kötött és közép
kötött talajokon tenyésznek. A körzet évi átlagos csapadékmennyisége 320—340 mm. 
E területeken a talajvíz 8—25 m mélységben található, s az esetek döntő többségé
ben elérhetetlen a fás növényzet számára. 

A vizsgálatok során nyert főbb megállapítások: 

— Az optimális talajnedvesség kihasználás a talaj 75—80%-os minimális vízbefo-
gadó-képességi értékénél van. 

— A kiszáradással szembeni ellenállás 1,34—1,36-os maximális higroszkópossági 
értékeknél kezdődik. Az elégtelen nedvességtartalom pedig 1,19—1,21-es ér
tékek között található. 

— A növekedés lelassulása az 1,73—1,78-as értékek alatt már észlelhető (75%-os 
minimális vízbefogadóképesség mellet). 

(Agrolesz, Kijev, 1982. 62. Ref.: Dr. Rédei K.) 



FIRBÁS NÁNDOR 

EGYETEMES ANYAGMOZGATÓ GÉP KÍSÉRLETI TAPASZTALATAI 

A 1981-es győri vándorgyűlésen az amerikai M O R B A R K cég egyik új gyárt
mányát, á „ M O R — B E L L — L O G G E R " rakodó-közelítőgépet mutatta be. A győri 
bemutató után a M É M Erdészeti és Faipari Hivatal szerződést kötött a Vértesi 
EFAG-gal , hogy a gépet üzemi kísérletnek vesse alá. A rakodó-közelítő gépet 
az aprítéktermelési munkarendszereken kívül az összes lehetséges fahasználati 
munkarendszerekben kellett üzemeltetni és megvizsgálni teljesítményét, gazda
ságossági hatékonyságát. A rakodó-közelítő gép 1981. novemberétől folyamato
san üzemel a különböző munkafolyamatpkban. 

A gép kiválóan alkalmas rakományképzésre, a vágásterületen szerteszét ta
lálható választékok összeszedésére, osztályozására. Már az eddigi vizsgálatok 
alapján is megállapítható, hogy sokrétűen és több munkarendszerben is fel
használható gazdaságosan. A z eddigi megoldásokhoz képest tetemes élőmunka 
megtakarítást, teljesítménynövekedést eredményez minden esetben, sőt újabb 
munkaszervezeti megoldások is lehetővé válnak beállításával. Ilyen például 
a következő aprítéktermeléses munkamódszer két változata. 

A ledöntött fa darabolása történhet tő mellett a vágástéren, vagy felkészí-



Teljesfás kitermelés munkaszervezeti sémája. 

tőhelyen. A z első esetben a vágástéren a koronákból a MO.R—BELL rakományt 
képez a markolás vonszolóknak, a választékokat pedig összeszedi és kupacolja 
80—100 m-en belül. A második esetben csörlős vonszolókkal történt közelítés 
után felkészítőhelyen megy végbe a leválasztás, osztályozás, sarangolás, majd 
újbóli rakományképzés a koronahányadokból. Innen a koronarészeket markolós 
vonszolók közelítik tovább az aprítógéphez. Ez utóbbi munkaszervezeti for
mát a sémarajz szemlélteti. 

A leválasztás mértékét, arányát állományoktól, piaci helyzettől és egyéb le
hetőségektől függően erdőrészletenként kell megállapítani. Érdekeltté kell ten
ni az erdészeteket, a dolgozókat, hogy minél több értékes részt válasszanak le 
a fatörzsről. Felkészítőhelyen történő apríték-termelés gépsorában dolgozók
nak fontos az apríték mennyisége. A rönk, oszlop, bányafa kitermelését is kí
vánatos súlyozottan értékelni. 

A MOR—BELL anyagmozgatógépet az aprítéktermelési munkarendszereken 
kívül még számos fahasználati munkarendszerben lehet előnyösen felhasznál
ni. Táblázatban mutatjuk be az alkalmazás lehetőségeit és a műveletben a 
várható napi teljesítmény m 3/műszak): 
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Vágásterület 110—130 55—65 — — — — 10—15 — 
Felkészítőhely — — 100—120 80—120 — 90—110 — — 
Közbenső rakodó — — 100—120 80—120 — 90—110 — — 
Felkészítő telep — 80—100 100—120 80—120 — — — 60—80 
Kisvasúti rakodó — 80—100 100—120 80—120 — — — 60—80 



Hosszúfa rakodása csak felterhelés esetében javasolható, mivel a választék 
két fogásra való felrakásához megfelelő terület kell. A leterhelésnél általában 
osztályozás is szükséges, ezt a MOR—BELL már nem tudja elvégezni. 

A géppel célszerűen lehet megoldani a fűrészüzemi rönkosztályozást. A vá
gásterületen, felsőrakodókon a szállításban gyakori a fennakadás a megfelelő 
választékok összeszedéséhez szükséges átállások miatt. Gazdaságosabb az al-
sórakodón koncentráltan jelentkező rönkök szétválogatása, osztályozása. 

A rakodó-közelítőgép hosszúfás munkarendszerben felsőrakodói osztályozás
ra is jól használható. A z általánosan bevált L K T - s munkacsapattal a jelen
legi felállásban 6—8 fő dolgozik általában egy közelítőgéppel. Ebből a létszám
ból 4—6 fő a munkapadon dolgozik a daraboláson, hasításon és máglyázáson. 
A MOR—BELL beállításával a munkapadról 2—3 főt ki lehetne küldeni a 
döntéshez. A több döntővel növekedne a napi kitermelt faanyag, így az L K T 
napi teljesítménye optimális (60—70 m 3 ) , s a nehéz fizikai munkát igénylő 
máglyázás, sarangolás végre gépesítve lenne. A rakodó kialakításánál azon
ban ilyenkor kétmunkapados felkészítést kell alkalmazni a zavartalan darabo
lás és máglyázás érdekében. A hosszúfás munkarendszerben két munkacsapat 
összevonásával és MOR—BELL beállításával egy L K T kiváltható lenne, s így 
növekedne a közelítőgépek teljesítménye, a nehéz fizikai munkát igénylő ra
kodás, máglyázás gépesítése pedig meg lenne oldva felsőrakodón is és a v i 
szonylagos munkaerő-csökkenés ellenére is lehetne tartani a termelési szintet. 

A rövidfás munkarendszerben csak néhány helyen használjuk, bár nevelő
vágásokban a lábon maradó fák érdekében, felújító vágásokban az újulat ér
dekében inkább ennek terjedése lenne kívánatos. Ebben a munkarendszerben a 
választékok előközelítése, koncentrálása okozta eddig a legnagyobb problé
mát, ez a feladat MOR—BELL alkalmazásával előnyösen megoldható. Kívána
tos lenne az ilyen munkarendszer értékvizsgálata, hiszen a teljesítmény nö
vekedésével és a visszamaradó állomány értéknövekedésével ez a munkafo
lyamat is szélesebb körű alkalmazást érdemelne. 

Felsőrakodón keskeny nyomtávú (76 cm) kisvasút pőre kocsijainak és a ra-
koncákkal ellátott trükkök felterhelésére és leterehelésére kiválóan alkalmas. 
A kisvasúti rakodón nem lehet az elszállításra váró nagyobb mennyiségű fa
anyagot közvetlenül a rámpára, vagy a sínek mellé helyezni. A 60—80 m-es 
körzetben elhelyezett faanyagot a napi választékigény szerint a rakodógép 
8—12 m 3/h teljesítménnyel és egy kisegítő munkással be tudja rakni. Itt ter
mészetesen szükséges, hogy a faanyagot a vasútipálya hossztengelyére merőle
gesen máglyázzák, sarangolják. 

Értesüléseink szerint a vizsgálatok kedvező eredménye esetén a gép gyár
tását megvásárolják és az előállítási költség így 800 ezer—1 millió forint között 
lenne. A jelenlegi magas beszerzési árral 619 Ft/üz.ó a kalkulált költség, ez ha
zai gyártás esetén 260 Ft/üz.ó-ra csökkenne. A gép széles körű alkalmazása 
előrelépést jelentene az egész erdőgazdálkodás számára. 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: Balsay Endre erdészetvezető, Kapuvár; 
dr. Bán István osztályvezető, ERSZ, Budapest; Firbás Nándor gépesítési műszaki ve
zető, Tatabánya; dr. Kapusi Imre ÉRTI kísérleti állomás igazgató, Püspökladány; 
Kenyeres Pál üzemvezetőn., Szeged; dr. Kolonits József tud. főmunkatárs, Mátrafü
red; Márton József MÉM EFH főmunkatársi Budapest; dr. Molnár Sándor egyetemi 
főtitkár, Sopron; Németh Ferenc osztályvezető, ERSZ, Budapest; dr. Papp Tivadar 
erdészetvezeitő, Árpádtető; dr. Pankotai Gábor ny. egyetemi tanár, Hegykő; Szabad
hegyi Győző egyetemi adjunktus, Sopron; dr. Varadi Géza MÉM EFH vezetőn., 
Budapest, 



F E L H Í V Á S 

1983-ban az erdészeti felsőoktatás és a faipari mérnökképzés megindulásának 175., 
illetve 25. évfordulója alkalmából emlékkönyvet tervezünk kiadni 

„Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián... I í . " 

* címmel. Emlékkönyvünk a következő tanulmányokat, kimutatásokat tartalmazza: A 
rektori előszó után az erdészeti felsőoktatásunk fejlődését a korszakok tükrében mu
tatjuk be. Ezt követően az „Alma Mater a reformok és a nagy változások időszaká
ban" címmel 1895—1919. közötti időszak történetét elevenítjük fel. Az erdő- és faipari 
mérnökképzés utolsó évtizedeinek története mellett a könyvben helyet adunk a föld
mérő üzemmérnök-képzés 1972. évi megindításának is. 

A könyv táblázatosan tartalmazza az 1969. óta végzett erdő- és faipari mérnökök, 
.faipari üzemmérnökök, földmérő- és földrendező üzemmérnökök, valamint a szakmér
nökök névsorát. Ugyanígy közöljük tiszteletbeli doktoraink, címzetes egyetemi taná
rainak, decenseink, műszaki doktoraink neveit. Megemlékezünk elhunyt oktatóinkról 
is. Emlékkönyvünk a történeti részt tekintve szervesen kapcsolódik a hasonló című, 
1969. évi kiadványhoz. A megjelenés tervezett időpontja 1983. augusztus. Előzetes kal
kuláció szerint a könyv ára 250,— Ft. 

Kérjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy előzetes igénybejelentéseiket 1983. március 31-ig 
szíveskedjenek a helyi csoportok titkárain keresztül, vagy egyénileg a következő cím
re megküldeni: 

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM Rektori Hivatala, 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. 

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET FAIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
ELNÖKSÉGE ELNÖKSÉGE 

Kérjük az Esztergomi Erdészeti Szakiskolában 1948-ban végzett 
hallgatók jelentkezését a 35 éves találkozó megszervezése érdekében. 

Cím: Sólymost Antal 

Dömöst, Kossuth út 110. 
2027 



A szociálpolitikai bizottság Budapesten ülést tartott. Heinczinger Béláné előadást 
tartott a Vértesi EFAG fiatal műszaki értelmiségi dolgozóinak helyzetéről, majd megvi
tatták dr. Csótónyi József MÉM EFH főelőadó és Barkóczy István előadása alapján 
az erdőművelés szociális problémáit. A vita után dr. Halupáné dr. Crósz Zsuzsa, 
a bizottság vezetője tájékoztatta a jelenlevőket az 1983. évi munkaprogramról. 

Az erdészettörténeti szakosztály budapesti ülésén meghallgatta dr. Gerevich 
László: „Cisztercita kolostor a középkori pilisi királyi erdőben", Nádai Gyula: „ A 
népi erdőgazdálkodás hagyományai a Bükk-hegységben", dr. Nagy Domokos Imre: 
„Inkey Pál, egyesületünk egykori elnökének élete és működése" c. előadásokat. Ezt 
követően dr. Csőre Pál szakosztályvezető értékelte az 1982. évi működést és tájé
koztatást adott a további tervekről. 

A műszaki fejlesztési bizottság Jablonkay Zoltán, elnökletével ülést tartott. Ezen 
Ipsits Lajos, az ERFATERV főosztályvezetője vitaindító előadást tartott az állóesz
közgazdálkodásról, majd megbeszélték az 1983. évi munkatervet. 

Az „Erdők a közjóért" szakosztály ülésén Mészöly Győző szakosztályvezető, érté
kelte az 1982. évi munkát, majd meghallgatták Hegedűsné Lővey Ilona diavetítés
sel egybekötött élménybeszámolóját Észak-Amerika nemzeti parkjairól. 

A helyi csoportok életből 

A budapesti MÉM-csoport „Mecseki 
délutánt"-t szervezett. Csanádi Béla, a 
Mecseki EFAG igazgatója ismertette az 
erdőgazdaság sokoldalú tevékenységét 
Nigriny Zoltán kiváló minőségű diaké
peinek kíséretében. Tóth Aladár, a pé
csi csoport titkára tájékoztatást adott az 
ottani egyesületi életről és ugyancsak 
mecseki diaképes sétát mutatott be. 

A budakeszi csoport taggyűlésén 
Waliczky Lászlóné, csoporttitkár érté
kelte az 1982. évi munkát és ismertette 
a következő évi munkatervet. Ezt kö
vetően Fekete Csaba fegyverműhely ve
zető „Vadászfegyver- és lőismeret" cí
men tartott előadást diaképekkel, áb
rákkal, fegyverekkel, lőszerekkel illuszt
rálva. 

A győri csoport a munkatervében há
rom különböző időpontra beállított elő
adást összevonva tárgyalta meg a fa-
termesztés, fanövedék fokozásának le
hetőségeit. Előadók voltak: dr: Bondor 

Antal MÉM EFH i öosztályvezető, dr. Tóth 
Béla ERTI állomásigazgató és dr. Sze-
merédy Miklós a Felsőtiszai EFAG osz
tályvezetője. A taggyűlésen Pechtol Ist
ván csoporttitkár beszámolt az 1982. évi 
munkáról, majd vita során alakították 
ki az 1983. évi munkatervet. 

A kecskeméti csoport nyugdíjas talál
kozóján a megjelentek először a nyár-
jasi erdészetben akác véghasználatot, 
állományátalakítást tekintettek meg, 
majd Lakitelek-Tőserdőn hosszabb erdei 
sétát tettek különféle korú állományok
ban. A tőserdei erdőgazdasági üdülőben 
Nagy Béla igazgatóhelyettes az erdő
gazdaság helyzetéről, Kovács Zsigmond 
VSZB titkár a szociális kérdésekről, 
Sípos Sándor csoporttitkár az egyesü
leti munkáról beszélt, megemlékezve az 
év alatt elhunyt öt tagtársról. A szak
mai programot követő baráti beszélge
tés során a nyugdíjasok részéről Ma
gyar András erdész mondott köszönetet 
a találkozó megrendezéséért. 



Üj tagfelvétel: 
Csontos István erdőmérnök, Kapuvár; Kuslics Fe

renc erdésztechnikus. Fertőendréd. 

Halálozás 
Ungor Lajos erdésztechnikus életének 43. évében tra
gikus körülmények között elhunyt. Az erdészeti tech
nikumot 1959-ben Szegeden végezte. Pályafutását a 
Békés megyei Állami Erdőgazdaságnál kezdte mint 
kerületvezető, majd fásító erdész. 1968-ban a gyulai 
erdőfelügyelőséghez került mint erdőfelügyelő. Beteg
sége miatt 1975-ben nyugállományba kényszerült. Az 
egyesületi munkában mindig örömmel vett részt. Szü
lőfalujában, Sarkadon kísérték utolsó útjára. 

A nagykanizsai csoport a baki erdészet 
területére tapasztalatcserét szervezett. 
Bemutatásra kerültek a rendelkezésre 
álló talajelőkészítő gépek. Értékelést 
Szabó Béla és Horváth Ernő tartott. 

A pécsi csoport erdész lövészversenyt 
szervezett négy előgyakorlat után. I. he
lyezést Csönge Károly (Árpádtető, 15 ta
lálat), Il-at Miklós Gábor (Vajszló, 14 
találat) és IH-at, Dékány Tamás (Kis-
vaszar, 13 találat) ért el. Lövészetvezető 
Tóth Aladár csoporttitkár volt. 

A szegedi csoport kétnapos tapaszta
latcsere látogatáson fogadta az eszéki 
erdőgazdaság küldöttségét. A vendégek 
tájékozódtak a Dél-Alföldi EFAG gaz
dálkodási körülményeiről. Az ásotthalmi 
és szegedi erdészet területén a fakiter
melés és anyagmozgatás gépesítését ta
nulmányozták. Rövid látogatást tettek a 
szegedi falemezüzemben is. 

A csoport vezetőségi ülésén Czene 
Barnabás titkár beszámolt a két ülés 
között végzett munkáról, majd a koráb
ban kiadott előadói címjegyzék alapján 
összeállították az 1983. évi előadás-ter
vet. 

A zalaegerszegi csoport tanulmányutat 
szervezett a Bakonyba. Megtekintették 
a zirci arborétumot, az ottani neveze
tességeket, Herend környékén út- és 
közterületi fásításokat tanulmányoztak, 
befejezésül megnézték a porcelán-mú
zeumot. 

Az MTESZ Vas megyei Szervezetének 
Végrehajtó Bizottsága ülést tartott a 
Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kom. 
binátnál és ezen tájékozódott a szombat-
neiyi csoportunK múmiájáról. Szele Fe
renc összekötő véleménye és a csoport 
beszámolója alapján megállapította, hogy 
ez a munka kiemelkedő helyet foglal 
el az erdészet életében és dicséretben 
részesítette a helyi csoportot. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 
Pécsett 

Tokody Mihály: „A kerületvezető és 
műszaki vezető kulcsszerepe a mun
kaszervezésben". 

Szegeden 
Gémesi József: ..Az erdőgazdálkodás, 
elsődleges faipar hosszútávú fejlesz
tése". 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ B I Z O T T S Á G A . Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora. Budapest; főmunkatárs: Jerome René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest; Bánszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Buda
pest; Botos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák Ist
ván, Tamási; dr. Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; 
Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidá
tusa, Budapest; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Budapest; 
dr. Káldy József, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Sopron; dr. Kecskés 
Sándor, a műszaki tudományok doktora. Budapest; Keszthelyi István, Budapest; Király Pál. 
Budapest: dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Budapest; dr. Kiss Rezső, 
Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Lenti; 
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Soós Károly, 
Kecskemét; Stádel Károly, Győr; dr. Szentkúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóth István, 
Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Budapest; Varga 

Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




