
kénti növedék általánosnak tekinthető. A gyors növekedési viszonyok külö
nösen az állományok életének első felében szembetűnőek, így várhatóan rövid 
— 30, esetleg 25 éves — vágásfordulóra számítunk. 

A hansági talajok vízháztartása ugyan megfelel a nyárasoknak, de továbbra 
is fennállnak a lápi talaj kedvezőtlen adottságai, így ártéri méretekről nem be
szélhetünk. Megfigyelésem, hogy a nyárasok, ha nem IÍS annyira létszükségletük, 
mint ahogy az éger számára volt, rendkívül meghálálják a nyári öntözést. És 
ebben, a napjainkban ki nem használt nagy fatömegnevelési lehetőség rejlik. 
Becslésem szerint 20—25% növedéktöbblettel számolhatunk. Tovább kell tehát 
lépnünk, koncentrálnunk kell a munkánkat, a legmodernebb és hatékonyabb 
eszközökkel kell mielőbb az egyre szaporodó fát ikitermelnünk, elszállítanunk, 
és átadni az erdőt éltető, oxigén-dús öntözővíznek úgy, ahogy azt nemrégiben 
az égererdőkkel tettük. A hansági műszaki fejlesztés, fahasználat, erdőművelés 
összehangoltan ezt az utat választotta (3. ábra). 

Akik valamikor csónakon, vagy jobb esetben gyalog az égererdőben jártak, 
ha majd egyszer autóstúrán, vagy autóbusszal erre járnak, ne keressék az 
égerfát és feketególyát, mert helyükön zöld aranyat termő nyárasok állnak és 
az erdők csendjét, nyugalmát végleg megszüntető, dübörgő gépek népes csa
ládja zajong. Mi pedig kissé fájó szívvel, de a fejlődés törvényeinek alávetve 
magunkat, munkálkodunk e mindenkor nehéz, de szép feladaton. 

Az erdeifenyvesek tisztításának racionalizálása 
S O M O G Y I J Ó Z S E F 

Erdészkerületemnek majdnem 10%-a, 80 ha, tisztítási korhatáron aluli erdei
fenyő fiatalos. Évente 15—20 ha vár tisztításra, de végrehajtása évről évre ne
hezedik. Ennek okát főleg a bérezésben látom. Más vállalatoknál és erdészetün
kön belül is más munkánál j o b b a kereseti lehetőség. 

Fenyőtisztításaink korszerűtlenek, nincsenek gépesítve. A tisztítások korsze
rűsítésére főleg a nehézségek késztetik az embert, ö t -hat évvel ezelőtt még 
50 Ft-os napi kereset mellett is volt, akivel a tisztítást végeztessük. Ezzel szem
ben ma 80—100 Ft a munkások igénye. Ilyen összeget nem tudunk biztosítani 
a hagyományos munka alapján. í gy a jó l begyakorlott dolgozóinkból sajnos csak 
azok maradtak meg, akik csökkent munkaképességük miatt más vállalatoknál 
nem tudtak elhelyezkedni. Tehát ez is nehezíti a jobb és nagyobb teljesítmény 
elérését. 

Az ipari, az állami gazdasági és a tsz dolgozók keresetét a tisztításokban 
nem tudjuk biztosítani mindaddig, amíg korszerűtlenek a tisztítások. 

Főként a nagy munkát igénylő fenyőtisztításokban tartanám sürgősnek az új , 
korszerű technológia alkalmazását. Ez elősegítené a bérezés javítását is. 

Kerületemben a fenyőerdősítések többségét 120 X 80 cm-es hálózatban ül
tettük. Tisztítási korra ezek áthatolhatatlan sűrűséggé válnak. Alsó 3—4 ág-
örveik összefonódnak. A tisztítást végző dolgozó csak négykézláb vagy térdelve 
tudja a törzseket megközelíteni és a felnyesést elvégezni. Itt minden egyes fát 
fel kell nyesni, még azokat is, amelyeket el akarunk távolítani. A kivágott egye
dek és a nyesési anyag kihúzása körülményes. Ezt megkönnyítik a feltáró 
pászták és ösvények, de ez még mindig kevés ahhoz, hogy arányban álljanak 
vagy megközelítsék munkáink területén elért nagy fejlődést. 

Dr. Sólymos 'Rezső az erdeifenyő tisztítások racionalizálása érdekében több
féle hálózati kísérletet végez Guthon. Ezek, véleményem szerint, megalapoz
zák a jövő fenyőerdősítéseinek korszerű tisztítását is. Nagy lehetőséget biz-



tosít vidékenként és géptípusonként a megfelelő erdősítési hálózat megválasz
tásában. Mindezek csak évek múltával adnak eligazítást a nevelési munkák le
egyszerűsítéséhez. 

A régi hálózatú fenyőtisztításra vonatkozóan ismét csak Sólymos kísérleteit 
keU említenem. Ilyen kísérletek szintén folynak kerületemben, 11 és 17 éves 
erdeifenyő fiatalosban. A különböző kísérletek kivitelezésében részt vettem. 
Ezekből kiindulva helyi ismereteim alkalmazásával egy 1,25 ha területű par
cellán 11 éves 110 X 80 cm-es hálózatú erdeifenyő erdősítésben a következő 
formában végeztem a tisztítási munkákat: 

50 m-enként 2 m széles pasztát vágtunk és minden negyedik sort válogatás 
nélkül kitermeltünk. Így lehetőség adódott a terület teljes [feltárására. A z 1. 
és 3. sorokban levő javafa egyedeket felnyestük (kb. 2000—2500 db törzset 
hektáronként) különösebb akadály nélkül. 

Elgondolásom az, hogy a következő tisztítás alkalmával, 4—6 év múlva, a 
három megmaradt sorból a középsőt kitermeljük. Esetenként — ha szükséges — 
a kellő záródás érdekében hagyunk meg egyedeket. A z első tisztítás folyamán 
két sorban visszamaradt, még fel nem nyesett törzseket is eltávolítjuk. Az első 
tisztításkor felnyesett törzseket magasabbra nyessük. Ily módon egy-egy tisz
tításban 50%-kal csökkentenénk az élőmunka hagyományos szükségletét. De 
még hátra van a munkálatoknak másik, igen nehéz része: a nagy tömegű zöld 
gailyfa eltüntetése, kihúzása és elszállítása. Ahol nagyobb fenyőerdő van egy 
tömbben, ott 1—2 km-re is kell vinni a tisztítási anyagot, míg az elégetési 
helyre nem érkezünk. Költsége legalább háromszorosa az egyéb munkálatok 
bérösszegének. Ennek a nehéz munkának könnyítésére javasolnám a követ 
kezőket. 

A vastag faanyagot helyben kinyesetném és csak azt közelíteném ki. A v é 
kony zöld gallyat pedig a kivágott sorok helyére, tömören végigrakatnám. A 
zöld petrence-sorokat szúfertőzés ellen háti permetezőgéppel fertőtleníteném. 
Első évben kétszeri, és a következő évben — gondolom — egyszeri permetezés 
is elegendő. A z ilyen vékony anyag, amely a talaj felszínéhez van tömörítve, 
két év alatt megroskad és bomlásnak indul. 

Tűzvédelem szempontjából a nyiladékok és az 50 m-enként levő pászták 
tisztántartása véleményem szerint elegendő. 

A z említett területet szakvezetőimen kívül egy tapasztalatcsere alkalmával 
a Debreceni Erdőfelügyelőségből többen is megtekintették. Véleményük sokszor 
ellentmondásos volt. Főként a sorok kivágásával nem értettek egyet, az ezzel 
járó egyéb veszélyeket emlegették. 

Én már a korábbi évtizedekben is tisztítattam és gyakorlati tapasztalatom 
alapján mertem mindezeket egy kis területen elvégezni. 

Az idén januárban elvégzett tisztításomban a sorkivágásból eredő záródás-
bontás 80%-ban bezárult. Véleményem szerint két év elég lesz ahhoz, hogy 
teljesen bezáruljon. Nem fejlődnek zászlós koronák, a törzsek növekedése is 
megmarad centrikus formájában. Hónyomás és egyéb veszély sem fenyegeti. 
Ezt a megoldást ritkább állományban nem alkalmaznám, de mégis sok lehe
tőséget kínál a megfelelő módszer kialakítására, több fölösleges munka kiikta
tásával. 

Nagyon fontos szerepe lenne a fenyőtisztítások gépesítésének. Gondolok itt 
egy kisméretű, spirál távmeghajtású körfűrészre, amit egy ember a hátára 
felvehetne, amellyel a szűk helyen is biztonságosan tudna dolgozni. Vékonyabb 
fák tőtől eltávolítását és a nyesését tudná vele végezni. Földről állva 2 m 
magasság eléréséig alkalmazható lenne. Valószínű, hogy már vannak ilyen m o 
torfűrészek a gyakorlati életben is, csak mi még nem ismerjük azokat. 


