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A technikai forradalom korában élünk. Az események gyorsan peregnek, szinte 
naponként új gép, szerkezet, módszer megjelenésének vagyunk tanúi. A technika 
egyre nehezebben tekinthető át. A ma emberének figyelmét inkább a technikai új
szerűségek ragadják meg, s egyre kevesebb idő jut a technika, a gépesítés általános 
összefüggéseinek, gazdasági kihatásainak vizsgálatára. Pedig a gépek és a géprend
szerek alkalmasságát sokszor ezek határozzák meg. 

Dimény Imre könyve ilyen vonatkozásban úttörő jellegű. Egy-két kivételtől elte
kintve hazai viszonyok között alig találni a gépesítés ökonómiai összefüggéseit tár
gyaló tanulmányokat. Nehéz lenne kutatni ennek okát. Talán az alapadatok rendsze-
rezhetősége, a törvényszerűségek összefoglalása ütközik az idők során újabb és újabb 
akadályokba. 

A gépesítés ökonómiája a mezőgazdaságban c. könyv egyik alapvető érdeme, hogy 
tisztázza és magyarázza a különféleképpen értett e téren használt fogalmakat. Vilá
gos különbséget tesz az ágazati és a funkcionális géprendszer között, megmagya
rázza a gépsor, a géplánc, gépcsoport, a gépfaj és gépfajta eltéréseit. Részletesen 
foglalkozik az ökonómia fogalmával, a műszaki fejlesztés tendenciáival, ezek közgaz
dasági összefüggéseivel is. 

A 235 oldalt felölelő mű egyébként két önálló, de egymáshoz szervesen kapcsolódó 
részből áll. Az első rész a fogalmakat, elveket és irányzatokat ismerteti, míg a má
sodik a mezőgazdasági géprendszerek vizsgálatával foglalkozik. Mindkét részt, de 
különösen a másodikat gazdag bizonyítóanyag támasztja alá, amely egyben a mező
gazdasági technika jelenlegi helyzetét és fejlesztési elképzeléseit is tükrözi. 

Az első részben nagy figyelmet érdemel a beruházás visszatérülésével, a jövedel
mezőség fokozásával foglalkozó fejezet. Számos megoldást közöl a munkatermelé
kenység szintjének, a termelékenység dinamikájának meghatározására. Nagyon ér
dekesek és tanulságosak az első rész illusztrációi is, akár az egyes országok mező
gazdasági mutatószámaira, akár az állóeszköz és a termelési érték összehasonlítására, 
vagy a termelékenységi mutatók elemzésére gondolunk. A közölt mutatók gazdagsága 
bizonyítja, hogy az ökonómiai értékelés módszerei jóval sokoldalúbbak, mint amilyet 
eddig a gyakorlat használt. 

A második rész a történelmi fejlődés rögzítése mellett kitér a traktorok térhódí
tására, az egyedi és az ágazati gépesítésre. Foglalkozik a komplex gépesítés fejlődési 
tendenciáival. Itt megállapítja, hogy a géprendszer a többi termelési tényező köl
csönhatásában fejlődik, de továbbra is megtartja a komplex gépesítés jellegét és a 
munkatermelékenység növelésének tendenciáját. 

Az ezt követő fejezetek tartalmazzák a géprendszereknek — ökonómiai kapcsola
tok alapján végzett •—• értékelését. A gépesítés fejlesztésének kilátásaival kapcsolat
ban tárgyalja a fejlett technológiák átvételét, a tudományos integráció megvalósulá
sát, az élőmunkaráfordítás abszolút mennyiségének csökkentését, a gazdaságok mé
reteinek növekedését, valamint a területi integrációt. Tanulságos a géprendszer és a 
technológia kapcsolatának elemzése. Megállapítja, hogy adott termelési körülmények
hez meghatározott paraméterekkel rendelkező géprendszerek tartoznak. Egy-egy adott 
géprendszer esetén a termesztéstechnológia megmerevedhet, így a géprendszerek op
timális alkalmazhatósága csak meghatározott szintű termelési körülmények között 
érvényes. 

A könyv tekintélyes része (cca 60 oldal) foglalkozik a konkrét géprendszerek is
mertetésével. A funkcionális géprendszerek (talajművelés, anyagmozgatás, útépítés, 
talaj erőpótlás, növényvédelem, öntözés, szárítás és tárolás) után áttekinti az ágazati 
géprendszereket (szántóföldi növénytermesztés, kertészeti növények termesztése, az 
állattartás géprendszere). Egy-egy ágazati géprendszeren belül részletes leírást és 
értékelést ad a különböző növények termesztésének géprendszereiről (pl. a kerté
szeti növényeken belül foglalkozik a konzervparadicsom, a vöröshagyma, a zöldbab, 
a fűszerpaprika, az uborka, a szőlő és a gyümölcs termesztésének technológiájával), 
így az anyag az általános tudnivalókon kívül igen sok konkrét, aktuális és korszerű 
ismeretet ad. 



A könyv befejező része foglalkozik a géprendszerek ágazati összefüggéseinek, s 
elemzésben való alkalmazásuk tanulmányozásával. Itt az ágazaton belüli géprend
szerek kapcsolatának és ökonómiai problémáinak elemzése érdemel különös figyel
met. A technológiák értékelését az egységnyi művelet végzéshez naponta szükséges 
traktor, munkagép és dolgozói létszám alapján javasolja. Az értékelést számos, igen 
érdekes nomogramos számítás illusztrálja. 

Felvetődik, mit nyújt a könyv az erdő- és a fafeldolgozó gazdaságok részére? A 
gépesítésnek nálunk mindössze két évtizedes múltja van. Eddigi gyakorlatunkban 
igen sok tapasztalatot vettünk át a mezőgazdaságtól, nemcsak a talajművelés, vagy 
az erőgépek üzemeltetése, de más területeken, így az anyagmozgtás szervezésében 
is. Az erdőgazdasági munkák gépesítésének ökonómiája nálunk majdnem érintetlen 
területnek számít. A könyv ezért részünkre is igen sok tanulsággal szolgálhat, mind 
a géprendszerek kialakítása és fejlesztése, mind ezek ökonómiai elemzése szempont
jából. Értékes segítsége lehet minden — gépesítéssel foglalkozó — szakembernek az 
erdőgazdasági munkák gépesítésének hatékonyabb fejlesztésében, a gépek gazdasá
gosabb és célszerűbb felhasználásában. 

Dr. Szepesi László 

A bioszféra megőrzése és felhasználása. A könyv Párizsban jelent meg (Utilisation 
et conservation de la biosphere, ezenkívül még angol nyelven: Use and conservation 
of the biosphere) az Egyesült Nemzetek Szervezetének kiadásában 1970 őszén. 

A kiadvány tartalmazza annak az UNESCO által szervezett kormányközi konfe
renciának áz anyagát, amelyet 1968. IX. 4—13. között Párizsban tartottak. 

A konferencián 63 állam 238 küldötte (közöttük több vezető erdészszakember) az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 2 kormányközi szerve, 11 nem kormányszerve és 
3 nagy alapítvány 88 küldötte vett részt. Hazánkat 5 fős küldöttség képviselte. 

Az értekezleten a következő több nagy előadást magában foglaló kérdéscsoportot 
tárgyalták meg: 

a jelenlegi tudmányos felfogást a bioszféráról 
az ember hatását a bioszférára; 
a talaj termékenységének megőrzését, amennyire az egyes tényezők hatnak a föld 

választott felhasználására; 
az édesvízkincs problémáit, a biológiai vízszükségletet a jelenben és a jövőben; 
az élő, nem óceáni vízkincs megőrzésének tudományos alapjait; 
a természetes vegetációt és módosulásait a föld ésszerű felhasználásának szem

pontjából: 
az állatvilág ökológiáját: állattenyésztés és az egyes vadállatfajokkal való gazdál

kodást a saját környezetükben; 
egyes régiók és természetes ökológiai rendszerük megőrzését és védelmét a ritka 

és fenyegetett fajoknak; 
a környezet elrontása (víz, levegő, talaj szennyezése és degradálása) által felvetett 

problémákat; 
az ember és ökológiai rendszerét: cél egy dinamikus és kölcsönös egyensúlyi helyzet 

kialakítása a környezettel, eleget téve a fizikai, a közgazdasági, a szociális és szel
lemi igényeknek. 

Az összefoglaló értékelő konferencián a magyar küldöttség tagjai a következő elő
adásokon vettek részt: 

tudományos koncepciók a bioszféráról; 
a talaj erőforrásai; 
a víz erőforrásai; 
a növényvilág erőforrásai; 
a kutatás problémái. 
A konferencia résztvevői a záróülésen az Egyesült Nemzetek Szervezetének és a 

kormányoknak ajánlásokat tettek a következő tárgykörök kidolgozására: 
1. Nemzetközi kutatási programot az ember és bioszférával kapcsolatos kérdések 

vizsgálatára. 
2. Az ökológiai rendszer vizsgálatára vonatkozó kutatásokra. 
3. Kutatási programot az ember ökonómiai problémáinak vizsgálatára. 
4. A természeti erőforrások leltározására és ellenőrzésére vonatkozóan kutatási 

programot. 



5. A kutatási programok metodikájára és koordinálására. 
6. A szennyeződések mérésére és ellenőrzésére szolgáló kutatásokra. 

.7. A genetikai források megőrzésére és felhasználására. 
8. A természeti erőforrások racionális felhasználására. 
9. A témával kapcsolatos kérdések oktatására az elemi és középiskolákban. 
10. Az ökológiai témák oktatására az egyetemi szintű intézményekben. 
11. A természeti erőforrások racionális felhasználásának, megőrzésének kérdéseivel 

foglalkozó kutatási központ létesítésére. 
12. A környezetkutatással kapcsolatos kérdések iskolán kívüli oktatására a fia

taloknak és á felnőtteknek. 
13. A környezetkutatási oktatás intézmények közötti koordinálása. 
14. Az erőforrások felhasználására vonatkozó tudományra és politikára. 
15. A természetes régióknak és a fenyegetett fajoknak megőrzésére. 
16. Több tudományágú kutatási központok szervezése a természeti erőforrások lel

tározására és értékelésére. 
17. Az Egyesült Nemzetek Szervezete hívjon össze konferenciát az ember és kör

nyezete kapcsolatáról. 
18. A bioszféra erőforrásaira vonatkozó alaptudományok és az erőforrások fel

használásához szükséges technikai segélynyújtásra. 
19. A fejlődő országok támogatására a természeti erőforrásaink megőrzése és fel

használása érdekében. 
20. Egy kormányok közötti tudományágakat összefoglaló program előkészítése. 
A záróközleményben a résztvevők kiemelték az egész témakör rendkívüli fontos

ságát és sürgősségét. Kiemelték továbbá az ebben a tárgykörben készülő összefogó 
nemzetgazdasági (regionális) komplex tervek készítésének szükségességét és ezeknek 
a terveknek nemzetközi koordinálását. Felhívja a konferencia a figyelmet arra, hogy 
a politikai határozatokat nemcsak gazdasági, hanem ökológiai tanulmányokkal is alá 
kell támasztani és aláhúzza az aktív kooperáció szükségességét. 

Erdészeti szempontból tanulmányozva a konferencia anyagát, megállapítható, hogy 
a legkülönbözőbb témájú előadásokban, mindenütt nagy súlyt kapott az erdő jelen
tősége mind az általános természeti egyensúly megőrzésében, mind a talajvédelmi 
kérdéseknél, továbbá az urbanizációs problémáknál, a parkerdők fontosságának ki-
hangsúlyozásában, mely kérdéshez szorosan kapcsolódott az erdőnek rendkívül aktív 
hatása a mentálhygiénia területén. Az egyik előadó pedig kiemelte az autóutak, autó
pályák fásításának szükségességét is. 

A viszonylag kevés adatból, melyekkel az előadók érveléseinek nagyobb nyoma
tékot adtak, két érdekes adatot tartok szükségesnek kiemelni. 

Svédország déli partjaira megfelelő időjárási körülmények között Angliából és 
Németországból meglehetősen nagy töménységű szennyezett levegő érkezik. 

A gépkocsik a jelenlegi nagy kompressziótűrési benzinek felhasználása miatt évente 
és darabonként 1 kg ólommal szennyezik a levegőt. Az ólom az állati és növényi 
szervezetekbe tartósan beépül s krónikus mérgezést okoz. (Az USA-ban már egyéb, 
nem káros kompressziótűrést okozó, kopásgátló, adalékanyagot kevernek az üzem
anyagba.) 

Az elhangzott értekezések és határozatok olyan jelentősek voltak, hogy vélemé
nyem szerint ezeknek minden, ezzel a tárgykörrel foglalkozó munka általános vezér
fonalának kell lenni. Csak így lehetséges, hogy a magyar erdészet is bekapcsolódjék 
ebbe a nagy és rendkívül fontos nemzeti és nemzetek közötti program munkájába. 

(Ref.: Ghimessy L.) 

A spessarti tölgyes-gazdálkodás. Régi mesék, újabban látott filmek (pl. A spessarti 
vendégfogadó), az Egyetemen — a régi Főiskolán — hallgatott, tiszteletet paran
csoló előadások, követésre megjelölt feladatok jutnak az eszünkbe, amikor Stirl ta
nulmányát olvassuk a hesseni Spessart tölgyes-gazdálkodásáról (Eichen aus dem 
hessischen Spessart), amely a Staatsanzeiger für das Land Hessen 1968. évi külön-
kiadványában jelent meg. Még e sorok írója is csak ebből a leírásból tudta meg, 
hogy a „Majna-négyszögben" fekvő Spessart az NSZK legnagyobb, zárt erdőterülete. 
200—590 m közötti középhegység, kedvelt kiránduló- és üdülőterülete a németek
nek. Kisebb részében Hessen, nagyobb hányadában Bajorország területén fekszik. 
Oceánikus, enyhe, középhegységi klímáját a Rajna—Majna lapályáról felhúzódó ned-



ves-meleg légtömegek is befolyásolják. Tarka-homokkő alapkőzetét változóan vastag 
lösztakaró borítja. Ily módon éghajlatilag és a talaj kialakulása szempontjából egy
aránt különleges, táji adottságok határozzák meg az erdők keletkezését, felépítését, 
fafaj összetételét, növekedését és természetesen a gazdálkodás módját is. 

A jégkorszakot követően a sarkvidéki fűz-nyír-rezgő nyár laza borítású növény
társulását lassanként a hárs, a gyertyán és a tölgy váltotta fel. Az utóbbinak kedve
zett az éghajlat, a tájalakulás, a kialakuló talaj. így vált a Spessart erdőségeiben 
uralkodóvá a kocsánytalan tölgy. Időszámításunk kezdetén jelentkezett a bükk, 
amely a nagyobb árnytűrése, alkalmazkodás következtében veszedelmes verseny
társsá nőtte ki magát a tájon. Egyedül az emberi beavatkozás, az erdők körül meg
telepedő és terjeszkedő települések változtattak a tölgy javára a helyzeten. A vadá
szat elengedhetetlenül igényelte a tögy makktermését. Egyre értékesebbé vált a 
tölgy vastagabb rönkje. Egyre nagyobb mennyiségben fogyasztották az üveghuták 
a bükk tűzifáját. Tervszerű erdőgazdálkodásra ennek dacára csak 1800 körül került 
sor. Napjainkban nagy a hiány a 150 évnél öregebb tölgyállományokban. 

Az eredményes tölgyes-gazdálkodást 3 tényező kedvező összejátszása biztosítja: a 
tölgynek kedvező klíma, a tápanyagban gazdag, mély termőrétegű, jó vízgazdálko
dású talaj és az évezredek során kialakult, tisztán megmaradt, termőhelyi válfajt, 
ökotípust képviselő tölgy, amely kiválasztódás útján egyenletes növekedésű, magas 
törzsszámú, egyenes növésű, ágtiszta, finom évgyűrűjű faállományokat épített fel. 
Egyedei 250—300 év alatt 60 cm-es törzsvastagságot érnek el, amelyből elsőrendű 
furnérrönköt termelnek. Érthető, hogy az idők során az értékes tölgyfa termesztése 
felé fordult az erdőbirtokosok figyelme. Folyamatosan megtartották, biztosították a 
tölgyesek területét, termőhelyét, sőt tervszerűen növelni igyekeztek azt. Szabályos, 
óvatos gyérítésekkel fokozták a tölgyesek értékét. Hosszabb időre széthúzták az 
idős állományok kitermelését, hogy lehetőséget nyújtsanak a mesterséges úton fel
újuló fiatalosok oltalmazott növekedésének is. A bükkösök, az erdei fenyvesek arra 
alkalmasnak ítélt termőhelyein is a tölgyes-gazdálkodásra tértek át. 

4—6 évenként jelentkeznek a szórványos makktermések, 10—12 évenként ismét
lődnek a bőségesek. Ilyenkor a tölgy, a bükk, az erdei fenyő fellazított koronái alatt 
széles pasztákban végzik el a makkvetéseket és kerítésekkel védik a vad károsítá
sától. Az újulat növekedésével, kímélésével 3 belevágással távolítják el az ernyőző 
állományt. A teljes felszabadítást a térdmagasságú fiatalosban végzik el. A vetése
ket kezdetben kapálják, gyomtalanítják, ilyenkor a vegyszeres védekezéshez is fo
lyamodnak. Kivágják a nem kívánatos nyír, fűz, erdei és vörös fenyő egyedeket, 
míg a tölgy törzsének árnyalásához szükséges bükköt az első 5 év alatt ültetéssel 
juttatják a tölgyek közé. Gyakran kellemetlenkedik a tölgy lisztharmat, ellene kén
tartalmú vegyszerekkel veszik fel a küzdelmet. Vegyszerekkel irtják a fiatal fács
kák kérgét rágcsáló egereket is. Ily módon biztosítják az egyenes növésű, ágtiszta, 
finom évgyűrűjű törzsek növekedését, amelynek a továbbiakban a sűrű fiatalosok 
kialakítása és fenntartása az elengedhetetlen feltétele. 30 éves kortól kezdve tisz
títják az állományokat, főként a böhöncöket távolítva el. Kivágják az egyéb, még 
meglevő fafajokat, sőt a kellemetlenkedő bükköket is. 50 éves kortól kezdődnek a 
gyérítések, céljuk a javafák tervszerű ápolása, segítése. 150 éves korig 3 éves visz-
szatéréssel biztosítják a véghasználatig fenntartható faállomány kialakítását, külö
nös gondot fordítva —• esetleg külön erre oktatott munkáscsapatok beállításával, a 
koronák levágásával —: a tölgyek törzsét árnyaló, az ágtisztaságukat biztosító bükk-
egyedek szükséges megvilágítására, meghagyására, fenntartására. 

A tölgygazdálkodás költséges, munkaigényes folyamat. A költségelemzések azt iga
zolják, hogy a 300 éves vágásfordulóval kezelt értéktölgy-gazdálkodás nagyobb jö
vedelmet ad, mint a közben háromszor letermelt, 100 évig lábon tartott lucfenyves 
összfahozama. Valószínű, hogy a vastag tölgyrönkanyagot a jövőben is keresni, ér
tékelni fogják. Az utóbbi években egyes furnérrönkökért 60 000—80 000 Ft köbmé
terenkénti egységárat is fizettek és remélhető, hogy az emelkedő életszínvonallal a 
jó tölgyfa iránti érdeklődés is fokozódni fog. Mindez a tölgyes-gazdálkodás fenntar
tását igazolhatja ott, ahol nagyobb tölgyterülettel rendelkezik az erdőbirtokos. Nem 
való a Spessartban sem elaprózott területekre, kis erdőbirtokosok számára az érték
tölgyek megtermesztése, mert hiányoznak ehhez az alapvető, területi feltételek. Ez 
az NSZK-ban is az államerdészet feladata, amelynek termőhelyileg legértékesebb 
kerületeiben kell összpontosítani a tölgyes-gazdálkodást, erre szívesen vállalkozó er
désznemzedékekre bízva annak végrehajtását. 

Tapasztalat szerint a tölgyes-bükkösöket kedvelik leginkább az üdülni vágyó, az 
erdőségekben szívesen vándorló emberek, természetbarátok. A spessarti erdők ezt 
az igényüket is maradéktalanul kielégíthetők. (Ref.: dr. Babos I.) 


