
A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉS JELENTŐSÉGE 

Vírussal fertőzött kullancstól betegedett meg Monspart Sarolta. Kiváló spor
tolónkat, a tájfutás világbajnokát, súlyos agyvelő- és agyhártyagyulladással ke
zelik a László Kórházban. Megbetegedése intő jel arra, hogy a kullancsok el
leni védekezés jelentősége túllépett a szakmánkon. A z erdőt járó .emberek 
százezreit is fel kell világosítani a kullancscsípés esetleges következményeiről, 
széles körben ismertté kell tenni a megbetegedés megelőzésének módjait. 

A z ERTI ebben a témában 1971 óta kutat, hogy a kullancsok hordozta vírus
gócokat feltárja és a veszélyeztetett erdészeti dolgozók részére megfelelő védő
intézkedéseket dolgozzon ki. í g y több ezer kullancsot és több száz kis emlőst 
gyűjtöttünk be Nógrád, Vas, Somogy, Zala és Baranya megyéből, valamint a 
Hortobágyról. A z utóbbi kivételével mindenütt találtunk kullancs hordozta 
vírusgócokat. Ügy •tervezzük, hogy 1980. é v végéig az ország többi erdőtáján 
ise elvégezzük a góckutatást. Egyidejűleg erdei dolgozóinknál vérminta vételé
vel vizsgáljuk, hogy átestek-e már a fertőzésen, és hogy a vérükben kialakult-e 
ellenanyag. 

A megbetegedések megelőzése érdekében az ERTI kezdeményezése alapján 
került sor 1973-ban a védőoltások bevezetésére. A z oltásokat azóta — az Egész
ségügyi Minisztérium támogatásával — egyre több veszélyeztetett erdészeti dol
gozónk részére tudjuk biztosítani, és az erdészeti szakoktatási intézmények 
tanulóira is kiterjesztettük. A munkavédelmi vezetők továbbképző tanfolya
main ismertettük a megelőzés egyéb lehetőségeit. A kullancs okozta megbete
gedés elkerülhető, ha a kullancsot 2—3 órán belül — mielőtt még a vérpályához 
jutna — eltávolítjuk a bőrből. Célszerű a nyaknál, bakánál jól záródó munka
ruha viselése, esetleg a szabad bőrfelületek rovarriasztó szerrel történő be-
fújása. Esetenként a forralatlan tej is okozott már ilyen megbetegedést, ezért 
csak forralt tejet fogyasszunk. 

El kell érnünk az,t hogy ne csak az erdőgazdasági dolgozók, hanem a ter
mészetjárók és az erdőben sportolók is ismerjék meg a kullancsok hordozta, 
vírus eredetű agyvelő- és agyhártyagyulladás veszélyét, és legyenek tisztában 
a megelőzés módjával. Csak így remélhetjük azt, hogy nem ismétlődnek meg 
a Monspart Saroltáéhoz hasonló megbetgedések, amiből kívánjuk, hogy mielőbb 
felépüljön. Gerzsenyi Katalin 

A z elektronikus adatfeldolgozás alkalmazásairól 1977-ben az Osztrák Erdészeti 
Egyesület adatfeldolgozási munkacsoportja 440 erdőgazdaságban kérdőíves f e lmé
rést végzett . A visszaérkezett 77 kérdőíven 46 számol be az elektronikus adatfeldol
gozásról. A felmérés dokumentációja iránt 57 gazdaság érdeklődik, 15 kifejezetten 
nem, 5 pedig nem válaszolt erre a kérdésre. A felmérés alapján megállapítható, 
hogy az elektronikus adatfeldolgozás a nagy erdőgazdaságok számvitelében fontos 
szerepet játszik, 35 vesz igénybe va lami lyen formában elektronikus adatfeldolgozást.. 
Hatféle gép üzemel az erdőgazdaságokban. Ezekből a legtöbb Phil ips (hat db) g y á r t 
mányú, a legnagyobb értéket pedig az IBM-gépek (öt db) képviselik. A z összes, 
18 berendezés becsült értéke beszerzési áron, mintegy 40 mil l ió S- A gépköltség 
mellett programra, anyagra, energiafelhasználásra és egyébre felmerülő költségek 
az elektronikus adatfeldolgozás terén összesen — az adatrögzítés személyi költsége 
nélkül — mintegy 25 mi l l ió S-et tesznek ki. 

A válaszokban 26 alkalmazási kört jelöl tek meg és ez rámutat arra, hogy az 
elektronikus adatfeldolgozást az erdőgazdaságban is széles területen lehet használni. 
A leggyakoribb alkalmazás az erdészeti számvitel hagyományos területén fordul 
e lő : a könyvelésben, a bérelszámolásban és a faanyag-elszámolásban. 

( A L L G E M E I N E F O R S T Z E I T U N G , 1978. 5. Ref. : Verbay J.), 
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"V. Antanaitis, R. Zsadeikis: Szabványosítás a fanövedék témakörében 

(Sztandardizacija v oblaszti drevesznovo priroszta. Kaunasz 1977. 103. old.) 

A Szovjetunióban a faterméstan az elmúlt évtizedben gyorsan fejlődött. Ennek 
során kitűnt, hogy a fanövedék technológiáját és kifejezéseit nem értelmezik és 
alkalmazzák egységesen. A különböző adatok és eredmények összehasonlítása emiatt 
sokszor hibás következtetésekre vezetett . A Li tván Mezőgazdasági Akadémia megbí
zásából a szerzők kidolgozták a növedék- és fakészletváltozás osztályozását, ame
lyet a Szovjetunióban szabványként fogadtak el. 

Napjainkban több eljárást ismerünk, amely különböző pontossággal és munka
felhasználással teszi lehetővé a növedék kiszámítását. A növedékmeghatározás l e 
egyszerűsített módszereinek alkalmazása gyakran hibás eredményekre vezet. Több 
eljárás szubjektív tényezőket alkalmaz, néhány pedig nem veszi f igyelembe a növedék 
valamennyi tulajdonságát. 

A legjobb növedékmeghatározási módszerek kiválasztása és kidolgozása érdekében 
vezették be a Szovjetunióban a növedékosztályozás szabványosítását. A különböző 
növedékek matematikai kifejezései határozzák ma már meg a szabványosított növe
dékosztályozás általános irányelveit, amelyekre a növedékmeghatározás módszerét 
felépítik. 

A z egyes fák folyónövedékét egyszeri vizsgálattal meg lehet határozni a növedék-
fúrások útján. Megoldható ez a hosszú lejáratú kísérleti területek számozott fáinak 
ismételt fe lvételével is. 

A faállományok fakészletváltozását is teljes, ismétlődő faállomány-felvétel lel mé
rik. Ennek a munkának az eredményeként elkészíthetők a növedék és a fatermési 
táblák. 

Antanaitis és Zsadeikis könyve folytatása annak a könyvnek, amelyet az „Erdők 
növedéke" címmel, szintén a Szovjetunióban adtak ki, Antanaitis és Zagrejev mun
kájaként. Mindkét könyv a fanövedékkel kapcsolatosan megjelent szakirodalom leg
jobbjai közé tartozik. 

Érdemes felfigyelni a növedéket illető szabványosításra. I lyen irányú törekvés ná
lunk, Magyarországon éppen ez év elején indult el. A z M T A Erdészeti Bizottságának 
Erdőrendezési ad hoc Bizottsága tervbe vette az erdőrendezési szakkifejezések és 
je lek, közöttük a növedék szabványának előkészítését. A z első lépéseket az Országos 
Szabványügyi Hivatal felé már megtettük. Szakköreinkben egyre többször merül 
fel annak az igénye, hogy a fanövedékkel az eddigieknél többet foglalkozzon a gya
korlat, a kutatás és az oktatás egyaránt. 

Dr. Sólymos Rezső 

A spessart i tölgyese k felújításáró l közölnek néhány érdekes adatot. Túlnyomólag 
vetéssel újítanak, egyéves csemetével csak az előző makktermés jobb kihasználása 
érdekében, a természetes felújításra pedig csak újabban figyelnek fel. A makkot 
20 cm vastag rétegben tárolják megfelelő védőkerítéssel és fedéssel. Géppel húzott, 
3—5 cm mély barázdába, általában kézzel vetnek és takarnak. A vetés költsége 
anyaggal, munkával és szállítással együtt 1600, a szükséges vadkárelhárító kerítés 
1380, így az egész erdősítés nagyjából 3000 DM/ha-ba kerül. A hektárankénti 8 q 
makkból júliusra általában 200 000 db csemete bújik elő, s talán minden ezredik 
néz több száz éves jövőnek elébe. A z ápolás legfontosabbika a helyes árnyalás. A 
végvágást úgy kell szabályozni, hogy a csemete megéljen, a gaz visszaszoruljon. 
Túlzott árnyalás sem jó, mert hátráltatja a magassági növekedést, pedig az újulat-
nak a kerítés 10—12 éves tartama alatt ki kell nőnie a vad szája alól. Mesterségesen 
is bele kell nyúlni a versengésbe, óvatosan vegyszerezni is lehet . Időben vissza kell 
vágni a tölgyet előző újulatot és pótolni az esetleg természetesen fel nem törő kí-
.sérőfajokat. Furnírtörzset legalább 3 ha nagyságú állományokban, árnyaló fafajok
kal — főleg bükkel — gazdagon körülvéve és alulról kibélelve, állandó gondozással 
lehet csak felnevelni — 240 év alatt. Persze j ó az 1000 m m feletti csapadék is. 

Figyelemre méltóak a felhozott védelmi intézkedések. A z ormányos és az egér 
elleni védekezés mellett nagy gondot fordítanak a lisztharmatra, ami főként a Já
nos napi hajtást veszélyezteti. A magassági növekedés ösztönzésének a vadkár e l le
ni védekezésben van jelentősége, mihamarabb kihozni a csúcshajtást a vad szája 

(AFZt . 1978. 23. Ref.: Jéróme R.) 



Az alsó-szászország i erdészet i termőhely-térképezés t ismerteti — egyebek között — 
dr. Hans.Jürgen Ottó, alsó-szászországi erdőigazgató a Revue Forestiére Francaise 
1976. évi 6. számában. A munkát 1947-ben kezdték el, elsősorban azzal a céllal, 
hogy az ökológiai adottságokhoz jobban kapcsolódó erdőművelési megoldásokat l e 
hessen kidolgozni és ezzel a legnagyobb fahozamot a legkevesebb kockázattal lehes
sen elérni. 

A termőhely-térképezésre kevésbé van szükség ott, ahol az erdők, ill. a fafajok 
a maguk természetes areájában állnak, és a kívánatos és lehetséges mennyiségi és 
minőségi hozamot produkálják. A nagyon is gyakorlatias célja mindig az adott 
erdők állapotának a javítását elősegíteni. Ezért elsősorban ott szükséges elvégezni 
a termőhely-térképezést, ahol mesterségesen ültetett erdők vannak, vagy fafa j 
cserét terveznek. 

Meghatrozzák azokat a je l lemző tulajdonságokat, amelyek alapvetőek az erdei fa
fajok növekedésében. I lyenek: a vízgazdálkodási tulajdonságok, a tápanyag-ellátott
ság, a fizikai talajféleség, a talaj rétegeződése és ennek jel lege. Ezeket négytagú 
je lző számrendszerrel adják meg. 

A terepi munkákat a geológia, éghajlattan, talajtan, növénytársulás terén jól 
képzett fiatal mérnökök végzik. A terepi felvételek feldolgozásakor minden előfor
duló termőhelytípust külön-külön leírnak, és megadják a fafaj megválasztásra és a 
produkcióképességre vonatkozó értékelést. A fafaj megválasztásra lehetőleg több al
ternatívát is javaslatba hoznak. Kitérnek az esetleges meliorációs tennivalókra is. 
A feltárt területekről 1 :10 000 méretarányú, színes termőhelytérkép készül. A közel 
azonos erdészeti értékű termőhelytípusokat — a kezelés és alkalmazás egyszerűsítése 
érdekében — termőhelytípus-csoportokba vonják össze. 

A termőhelytérkép nélkülözhetetlen eszköze lett az erdőrendezőnek és az üzemi 
erdészszakembernek egyaránt, mivel információkat szolgáltat az ökológiai viszonyok, 
termőhelytípusok, a növekedési viszonyok és az erdőművelési (fatermesztési) régiók 
tekintetében. Ezek az információk lehetővé teszik, hogy minden állománytípus a 
maga éghajlati és talajoptimumába kerüljön. A termőhelytérkép jól hasznosítható 
bázis a hosszú távú regionális erdőpolitikai tervezésben is. 

Ref.: dr. Tóth B. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A z Erdészeti Tudományos Intézet pályázatot hirdet Budapesten tudományos mun
katársi állás betöltésére. 

A tudományos munkatársnak a Környezetvédelmi és Génbank* Titkárságon kutatási 
feladatok megoldásában és génbankkutatások koordinációjában kell részt vennie. 

A pályázattal kapcsolatban a Környezetvédelmi és Génbank Titkárságának vezetője 
és a személyzeti vezető ad részletesebb felvilágosítást. 

Pályázhatnak felsőfokú biológiai (mezőgazdasági — állattenyésztő-nemesítő — er
dészeti, kertészeti) képesítéssel és legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezők, akik a 
kutatómunkához hivatást éreznek. A pályázók közül előnyben részesülnek az idegen 
nyelvtudással (főleg orosz és angol) rendelkezők. A betöltendő állások után a 
16/1977. ( X I I . 1.) Mü. M . sz. rendelettel módosított 2/1974. ( I I . 17.) Mü. M . sz. r en
deletben az e r re a munkakörre megállapított i l le tmény jár. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és fizetését, 
— a pályázó eddigi szakmai munkájának és eredményeinek részletes ismertetését, 
— tudományos munkájának részletes ismertetését, 
— nyelvismeretét, a nyelvismereti fok megjelölésével, 
— jelentősebb külföldi tanulmányútjait. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
— részletes önéletrajzot, 
— szakképzettséget tanúsító oklevelet vagy annak hiteles másolatát, 
— 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

A pályázati kérelmet az előírt mellékletekkel együtt az Erdészeti Tudományos; 
Intézet főigazgatójához (1277 Budapest, Pf.: 17.) 1978. december 31-ig kell beadni. 


