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A z Erdészeti Tudományos Intézet tudományos ülésszaka 
— Budapest, 1967. február 22—23. 

Erdeink növedéke 
D r . S Á L I E M I L 

Széles körben ismertek a népgazdaságnak azok a gondjai, amelyekkel meg 
kell küzdeni a fa- és a fatermékek viszonylag kielégítő ellátása érdekében. A fa-
és fatermékfelhasználás erősen nő: gömbfára átszámítva 1950-ben 5,6 millió, 
1965-ben 7,6 millió nettó m 3 fát és faterméket használtunk fel. A z említett idő
szakban az átlagos évi fogyasztás megközelítette a 6,3 millió gömbfa m 3 -t , s az 
évenkénti átlagos növekedés meghaladta a 150 ezer m ; !-t. A belföldi fakitermelés 
ebben a 16 évben a felhasználás 51,3%-át fedezte, a többit importálnunk kellett. 
A gömbfára átszámított fa- és fatermékimport ebben az időszakban kb. a másfél
szeresére nőtt. Ugyanakkor az import szerkezete is jelentősen változott: erősen 
nőtt a lemezipari, a cellulóz- és papíripari, azaz a drágább termékek aránya. A z 

egy gömbfa m 3 - re eső átlagos ár ezért kb. a másfélszeresére növekedett. A meny-
nyiség és az átlagos ár együttes növekedésének következményeként 1950-től nap
jainkig a fa- és fatermékek importterhe a kétszeresnél is nagyobbá lett. 

Érthető, hogy ez a körülmény sürget bennünket arra, hogy még nagyobb 
figyelemmel vizsgáljuk meg erdeinket és tárjuk fel, növelhető-e a fakitermelés 
az erdőgazdálkodás távlati céljainak a veszélyeztetése nélkül. Ezt nemcsak a nép
gazdaság importterheinek a csökkentése érdekében kell tennünk, hanem más okok 
miatt is. A z utóbbi évek időszakos s csak egyes választékokban jelentkező faérté-
kesítési nehézségei nagyobbakká váltak, s egészen nyilvánvaló lett annak a k ö 
vetkeztetésnek a helyessége, hogy a fát feldolgozó iparágak (farostlemez- és for
gácslapipar, illetve cellulóz- és papíripar) kapacitásának növelése, technológiájá
nak fejlesztése nélkül nem hasznosul eléggé a népgazdaság számára mind az a 
hatalmas munka, amit a felszabadulás után a2 ?rdők területének növelésében és 



az erdőgazdálkodás fejlesztésében elvégeztünk és végzünk. Az említett iparágak 
kapacitásának növelése és technológiájának fejlesztése egyrészt igen nagy beru
házásokat kíván, másrészt hosszú időt is. A tartalékok feltárásának halogatása 
késleltetné az iparfejlesztést, minden nappal károsodnék a népgazdaság, s min
den nappal növekszenek az erdőgazdálkodó szervek nehézségei. Ezeket még te
tézi az az ellentmondás, hogy — miközben fahiányról beszélünk — a fa értékesí
tésében gondjaink vannak. 

Nyilvánvaló, hogy az alapanyagot termelő ágazat fejlesztését előbb kell kez
deni, mint a feldolgozó ágazatét. A megoldás ma már abban keresendő, hogy az 
erdőgazdaság fejlesztése mennyire előzze meg a feldolgozó ágazatok fejlesztését. 
A „mennyi" kérdése a mennyiségre és az időtartamra egyaránt vonatkozik. Egy
két esztendő ugyanis nem okoz áthidalhatatlan nehézséget, de 5—10 éves késés 
már súlyos bonyodalmakat idézhet elő. 

Ismert, hogy hosszabb perspektívában a növedék szabja meg a fakitermelés 
felső határát. A kitermelhető fatömeg nagysága és összetétele fafaj, eredet, méret, 
minőség szerint — a nyersanyag oldaláról — körülhatárolja az iparfejlesztés le
hetséges útját. 

A növedék azonban közvetlenül legfeljebb kis területen állapítható meg el
fogadható pontossággal. Ezért olyan utat választottunk, amely közvetett úton ad 
módot a növedék nagyságának megállapítására. Ez azért is szükséges, mert erdő
gazdasági üzemterveinkben leginkább a növedékkel kapcsolatos adatok helyes
sége vitatható. 

Melyek azok a tényezők, amelyek megszabják a növedék mértékét? 
1. Elsősorban az erdőterület alakulását kell vizsgálnunk. A felszabadulás 

után 12,1%-ról 1966-ig 15,50/o-ra, tehát mintegy 300 ezer ha-ral nőtt az ország 
összes erdőterülete. Számunkra ez esetben az összesen belül a fatermelésre ki
jelölt erdők területének az alakulása lényeges. Kétségtelen, hogy ezek az erdők 
hasonló arányban nőttek. Bár az erdők területe — érthető okoknál fogva — egyet
len évben sem esett vissza, a hullámzás azonban meglehetősen nagy ahhoz, sem
hogy az egyes évekhez tartozó erdőterületadat, pontosabban a fatermelésre kije
lölt erdők területének adatsora közvetlenül adjon módot következtetések levoná
sára. A z ebből adódó nehézséget trendszámítással küszöbölhettük ki. Ilyen mód
szert használtunk a többi változó tényező számításában is. Hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy a trendértéket nem számítottuk ki, azaz nem nyújtottuk túl a vizs
gált időszakot követő évekre, mert célunk az volt, hogy az időszak évente erősen 
hullámzó változásaiban keressük meg a matematikailag kifejezhető törvénysze
rűségeket. Célszerű megemlítenünk, hogy lineáris trendértékekkel dolgoztunk. 
Általában — kísérletképpen — kiszámítottuk az exponenciális és a másodfokú 
parabolás trendértékeket is. Ez utóbbiak azonban olyan kismértékben tértek el 
a lineáris trendértékektől, hogy pl. nagyméretarányú grafikus ábrázolás esetén a 
kapott egyenes, illetve a görbék gyakorlatilag egy vonalba lestek. 

Ilyen módon levezettük, hogy az ország fatermelésre kijelölt erdeinek terü
lete az 1950-től 1966-ig terjedő időszak közepére vonatkoztatva 1 216 000 ha volt. 
A növekedés átlagos évi mértéke 15 800 ha (lásd 1. táblázat 1., 3. és 4 rovatát). 

2. Második tényezőként a fatermelésre kijelölt erdők hektáronkénti átlagos 
fa tömegének az alakulását vizsgáltuk ugyanerre az időszakra. Ez az adatsor erő
sen hullámzott és 109 m 3 - től 140 m 3 - ig terjedő határok között tartalmazott számo
kat. A nyers számítás az időszak közepére vonatkoztatva 124,1 m'-es átlagot ered
ményezett, az évi átlagos változás pedig 0,46 m 3 hektáronkénti fatömegnövekedést 
hozott. A számítást az első alkalommal úgy folytattuk tovább, hogy az időszak 
közepére vonatkozó átlagot kereken 124 m 3 -nek vettük fel, az évi növekedést 



1. táblázat 

1 2 3 4 5 6 

Összes Fatermelésre kijelölt Országos 
e r d ő t e r ü l e t bruttó fakitermelés 

É v nyers adatai lin. trendért. nyers lin. trendért. 

1 0 0 0 h e k t á r 1000 m 3 

1950 1166 1096 1089,9 3126 2991,91 
1951 1165 1096 1105,7 3309 3089,20 
1952 1173 1102 1121,5 3309 3186,49 
1953 1249 1173 1137,3 3788 3283,78 
1954 1249 1173 1153,1 3335 3381,07 
1955 1257 1182 1168,9 2953 3478,36 
1956 1263 1187 1184,7 3574 3575,65 
1957 1272 1195 1200,5 3269 3672,94 
1958 1272 1196 1216,3 3359 3770,23 
1959 1278 1200 1232,1 3516 3867,52 
1960 1306 1228 1247,9 3914 3964,81 
1961 1334 1254 1263,7 4132 4062,10 
1962 1368 1285 1279,5 4367 4159,39 
1963 1389 1303 1295,3 4499 4256,68 
1964 1401 1316- 1311,1 4516 4353,97 
1965 1422 1336 1326,9 4549 4451,26 
1966 1442 1355 1342,7 4579 4548,55 

pedig 0,5 m3-re felkerekítettük. Ily módon a hektáronkénti átlagos fatömeg ada
tára 1950-ben 120 m3-t, 1966-ra 128 m3-t kaptunk. 

Amikor ennek az első számításnak az eredményeit megvitatás céljából az 
Országos Erdészeti Egyesület Műszaki Fejlesztési Bizottsága elé vittük, okkal 
merült fel aggály nem annyira a 124 m;!-es átlagos fatömeggel, hanem ennek évi 
átlagos 0,5 m:i-es növekedésével kapcsolatban. Ezt egyrészt az okolta meg, hogy 
az erősen hullámzó számsor matematikailag valóban gyenge szignifikanciát 
mutat. A másik érv ennél súlyosabb volt: felmerült ugyanis az az észrevétel, 
hogy a végül is növekvő számokból álló sorozat nem a hektáronkénti átlagos fatö
meg valóságos növekedését tükrözi, hanem azt, hogy ugyanakkora fakészletet az 
erdőrendezők az ötvenes évek elején túlzott óvatossággal, majd később reálisab
ban vettek számba. Ez az észrevétel — más szavakkal — azt jelentette, hogy a 
fatömeg számbavételének pontosságában következett be változás, nem pedig a 
hektáronkénti fatömegben. 

Ez az aggály egyébként már az ötvenes évek folyamán is felmerült. Ellent
mondásosnak tűnt az, hogy a nagy erdőtelepítések révén az 1—10 éves korosztály 
egyre nagyobb arányt képvisel, s — várakozásunkkal szemben — a hektáron
kénti átlagos fatömeg mégsem csökkent. 

Az aggály tisztázása, illetve eloszlatása céljából igen részletes vizsgálatot 
végeztünk. Ebben egyetlen, de nagyon fontos alapfeltételt szabtunk és érvénye
sítettünk annak érdekében, hogy a fatömeg számbavételének pontosságában eset
leg bekövetkezett változás hatását kiszűrjük. Ez a feltétel röviden így hangzik: 
ugyanannak a fafajnak ugyanabban az eredetében és ennek egyes korosztályai
ban a hektáronkénti átlagos fatömeg nem változhat. 

Ha ennek a feltételnek a másik oldalát nézzük, akkor látjuk, hogy csak azo
kat a változásokat vesszük figyelembe, amelyek a fafajösszetétel, az eredet sze
rinti összetétel és ezek korosztályai arányának változásából adódnak. 

Megjegyezzük, hogy ez a feltétel ilyen mereven túlzott, hiszen kizártuk 
annak lehetőségét, hogy az erdőművelés fejlődése révén elért eredményeket szá-



mításba vehessük. Mégis eszerint végeztük el számításainkat, mert az így kapott 
eredmény csak azt a minimumot adja, ami a faállományok változásából feltét
lenül adódik. 

A számításhoz két időpont adatsorait használtuk fel: az 1957 végéig és az 
1962 végéig készített üzemtervek részletes fafajstatisztikai adatait. 

2. táblázni 

1 2 :i 4 5 l i 

Fafaj 
-P 
co 

T3 co h 
w 

Területarány Fatömeg 

Fafaj 
-P 
co 

T3 co h 
w 

1957 1962 1957 196 2 Fafaj 
-P 
co 

T3 co h 
w % m 3 /ha 

Kocsányostülgy 
m 

s 

7,910 

1,8.31 

8,603 

1,642 

146,34 

142,16 

143,73 

147,24 

m 

s 

6,618 

10,494 

5,752 

10,001 

150,56 

125,44 

151,33 

132,50 

Csertölgy 
m 

s 

10,340 

8,008 

9,872 

7,826 

164,76 

127,95 

171,97 

133,03 

Bükk 
m 

s 

6,876 

1,893 

6,576 

2,004 

219,40 

138,35 

224,27 

144,66 

Akác 
m 

s 

5,617 

10,180 

5,753 

10,268 

76,04 

65,14 

81,14 

72,92 

Nemesnyár m 1,618 2,047 109,99 106,96 

Hazainyár m 0,899 1,102 106,92 85,67 

Lucfenyő m 0,799 0,819 112,84 103,24 

Jegenyefenyő m 0,021 0,020 86,32 79,90 

Vörösfenyő m 0,117 0,122 153,75 149,4 5 

Erdeifenyő m 4,402 5,178 124,98 107,70 

Feketefenyő m 1,806 2,171 85,82 65,95 

a) A fafaj és ezen belül eredet szerint vett összetétel változásait az elfoglalt 
terület alapján néhány fontosabb fafajunk esetében a 2. táblázat 3., illetve 4. rova
tában foglaltuk össze. 

Eszerint nőtt a területarány 
— a kocsányostölgy szálerdőkben 
— a bükk sarjerdőkben 
— az akác szálerdőkben 



— az akác sarj erdőkben 
— a nemesnyár szálerdőkben 
— a hazainyár szálerdőkben 
— a fenyőfajokban 

csökkent a területarány 
— a kocsányostölgy sarj erdőkben 
— a kocsánytalantölgy szálerdőkben 
— a kocsánytalantölgy sarjedőkben 
— a cser szálerdőkben 
— a bükk szálerdőkben. 

A többi fafaj, illetve eredet aránya nem, vagy csak alig érzékelhető mértékben 
változott. 

b) A fafaj és az eredet arányának sem a növekedése, sem a csökkenése nem 
azonos körülményekre vezethető vissza. A közelebbi magyarázatot a korosztály
viszonyok alaposabb elemzése adja: 

a kocsányostölgy, a nemesnyár, a hazainyár szálerdők és a fenyvesek terü
letaránya azért nőtt, mert az 1—10 éves korosztály területe erősen emelke
dett az erdőfelújítások és az erdőtelepítések során; 
a bükk sarjerdők, az akác szál- és sarjerdők aránya azért lett nagyobb, mert 
ezekben a középkorú és az idősebb sarjerdőket lábon hagytuk; az 1—10 éves 
korosztály területe kicsi ugyan, de a véghasználat elmaradása ezt bőven ellen
súlyozza ; 
a csökkenő területarányok a kocsányostölgy és a kocsánytalantölgy sarj
erdők, továbbá a cser szál- és sarj erdők esetében egyértelműen arra vezet
hetők vissza, hogy erdőgazdaságpolitikánknak megfelelően a kitermelt idő
sebb állományokat más fafajjal, illetve szálerdővel váltjuk fel és ezért az 
1—10 éves korosztály igen kis területű; 
a kocsánytalantölgy és a bükk szálerdők abszolút területe valójában nem 
csökkent, csak területük aránya; ennek oka az, hogy ezt a két fafajunkat 
gyakorlatilag természetes úton újítjuk fel, ennélfogva a két fafaj gyakorla
tilag alig változó területe az erőteljesen növekvő összes erdőterületben egyre 
kisebb százalékos aránnyal szerepel. 
Megjegyezzük azonban, hogy — mivel célunk a hektáronkénti átlagos fa

tömeg változásának megbízható pontosságú ismerete — az arányok változása e 
tekintetben fontosabb számunkra, mint az abszolút területek változása — még 
akkor is, ha az arányok alakulása az abszolút terület változásának függvénye. 

c) A hektáronkénti átlagos fatömeg adatához — az ismertetett alapelv érvé
nyesítésével — az élőfakészlet számítása útján jutottunk el. A fafaj eredetének 
megfelelő korosztályában a hektáronkénti átlagos fatömeget az 1962 végéig ké
szült erdőgazdasági üzemtervek részletes fafaj statisztikájából kaptuk. Ezekkel a 
fatömeg adatokkal dolgoztunk az 1957 végéig készült üzemtervek esetében is. Ily 
módon megkaptuk, mekkora lett volna akkor — a fatömeg számbavételének vál
tozása nélkül — az élőfakészlet, illetve a hektáronkénti átlagos fatömeg az összes 
fatermelésre kijelölt erdőben (2. táblázat 5. és 6. rovata). 

Nyilvánvaló, hogy az élőfakészlet abszolút értéke erőteljesen nő az erdő
terület abszolút növekedése révén. A részletes számítás eredményéül azonban azt 
is megkaptuk, hogy nemcsak abszolút értelemben, hanem viszonylagosan is nő, 
tehát a hektáronkénti átlagos fatömeg is gyarapszik. A vonatkozó időpontokat is 
figyelembe véve : a növekedés évi 0,404, kereken 0,4 m : ! . Ezért az eredeti számítás 
során kapott 0,46 m 3 -rel, illetve a kerekítés után felhasznált 0,5 m 3 -rel szemben 



0,4 m3-es értékkel számításunkat megismételtük. Az időszak közepére vonatkozó 
124,1 m3-es átlag szerepelt — természetesen — kiindulási alapul. 

Mielőtt tovább haladnánk, célszerű kitérnünk néhány közbenső tapaszta
latra. A hektáronkénti átlagos fatömeg növekedése ugyanis nem általános jelen
ség minden fafajban, illetve ezek eredetében, mert egyes esetekben határozottan 
negatív, más esetekben határozottan pozitív irányú a változás. A mindkét irány
ban bekövetkezett változások végső egyenlege — az elmondottak szerint — 
pozitív. 

A hektáronkénti átlagos fatömeg csökkent 
a kocsányostölgy szálerdőkben, 
a nemesnyár és a hazainyár szálerdőkben, 
valamennyi fenyőfaj esetében, 

nőtt viszont: az összes többi fafaj és ezek nem említett eredete esetében. 
Legszembetűnőbb a növekedés a 
kocsányostölgy sarjerdőkben, 
a kocsánytalantölgy szál- és sarjerdőkben, 
a csertölgy szál- és sarjerdőkben, 
a bükk szál- és sarj erdőkben, 
a gyertyán sarjerdőkben, 
az akác szál- és sarjerdőkben, 
a nemes- és a hazainyár sarjerdőkben. 

A korábban említett három fafaj szálerdeiben a hektáronkénti átlagos fatö
meg csökkenése egyértelműen annak következménye, hogy mindhárom abszolút 
területe jelentősen nőtt, mégpedig a legfiatalabb korosztályban. Nőtt az élőfa-
készlet is mindháromnál, de kisebb arányban, mint a terület, így a kettő hánya
dosául kapott érték, tehát a hektáronkénti átlagos fatömeg csökkent. E három 
fafaj szálerdeinek átlagos kora is csökkent (természetes, hogy ez nem negatív je
lenség). Szükséges egyben utalnunk arra, hogy a mesterséges erdősítésekben leg
elterjedtebb fafajokról van szó. 

S mi az oka a többi fafaj, illetve eredet esetében az átlagos fatömeg növeke
désének? 

Az okok több típusba sorolhatók, de egy közös vonásuk van: ezeknek a fafa
joknak a felsorolt eredetében az átlagos kor valamely ok miatt növekedett. 

A kocsánytalantölgy szálerdők kivételével ugyanis csökkent az első, vagy a 
két első, illetve a három első korosztály területaránya, a többié viszont növekedett. 
Akkumuláció néhány fafaj esetében — elsősorban a kocsánytalantölgy és a bükk 
szálerdőkben — szükségszerű volt, a többi fafaj esetében kedvező jelenség az első 
korosztályok területarányának erőteljes csökkenése, de nem megnyugtató, hogy 
az idősebb faállományaikban a véghasználat mind ez ideig roppant vontatottan 
haladt. 

3. A hektáronkénti átlagos fatömeg tehát feltétlenül növekedett, mert erdeink 
átlagos kora is nőtt. Az erre vezető körülmények alapjában pozitív jellegűek, de 
ezen belül a negatív jellegűeket is tudomásul kell vennünk azzal az elhatározás
sal, hogy ezeket felszámoljuk. 

Mindez azt is jelenti, hogy az élőfakészlettel való gazdálkodásban kellő gon
dossággal kell differenciálnunk. Mert szükséges, hogy mai korosztály- és faállo
mányviszonyaink mellett összességében az élőfakészletet növeljük, de nem min
den fafajban s a lombosok nem mindkét eredetében. 

Ha mindezek után az egyes évekre kiszámított erdőterületadatot szorozzuk 
a hozzá tartozó fatömegadattal, megkapjuk a fatermelésre kijelölt erdők élőfa-



készlete alakulásának sorát. Ez a sor — s az elmondottakból következik — szin
tén határozottan növekvő irányzatú (3. táblázat 5. rovat). 

3. táblázat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Év 

Faterm. 
kijelölt 
erdőter. 

Egy 
ha-ra 
eső fa
tömeg Élőfakészlet Élőfakészlet 

növekedése 

Bruttó fa
kitermelés 

lineáris 
trend
értékei 

A fakészlet 
növekedés 

és 
a fakiterm. 

összege 

Növedék 
Év 

lineáris 
trendértékei 

Bruttó fa
kitermelés 

lineáris 
trend
értékei 

A fakészlet 
növekedés 

és 
a fakiterm. 

összege 

1000 ha m 3/ha 1000 m 3 1000 m 3 1000 m 3 1000 m 3 m 3/ha 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1089,9 
1105,7 
1121,5 
1137,3 
1153,1 
1168,9 
1184,7 
1200,5 
1216,3 
1232,1 
1247,9 
1263,7 
1279,5 
1295,3 
1311,1 
1326,9 
1342,7 

120,9 
121,3 
121,7 
122,1 
122,5 
122,9 
123,3 
123,7 
124,1 
124,5 
124,9 
125,3 
125,7 
126,1 
126,5 
126,9 
127,3 

131 768,91 
134 121,41 
136 486,55 
138 864,33 
141 254,75 
143 657,81 
146 073,51 
148,501,85 
150 942,83 
153 396,45 
155 862,71 
158 341,61 
160,833,15 
163 337,33 
165 854,15 
168 383,61 
170 925,71 

2352,50 
2365,14 
2377,78 
2390,42 
2403,06 
2415,70 
2428,34 
2440,98 
2453,62 
2466,26 
2478,90 
2491,54 
2504,18 
2516,82 
2529,46 
2542,10 
2554,74 

2991,91 
3089,20 
3186,49 
3283,78 
3381,07 
3478,36 
3575,65 
3672,94 
3770,23 
3867,52 
3964,81 
4062,10 
4159,39 
4256,68 
4353,97 
4451,26 
4548,55 

5344,41 
5454,34 
5564,27 
5674,20 
5784,13 
5894,06 
6003,99 
6113,92 
0223,85 
6333,78 
6443,71 
6553,64 
6663,57 
6773,50 
6883,43 
6993,36 
7103,29 

4,9035 
4,9329 
4,9614 
4,9892 
5,0162 
5,0424 
5,0679 
5,0928 
5,1170 
5,1406 
5,1636 
5,1861 
5,2079 
5,2293 
5,2501 
5,2704 
5,2903 

így az 1950-beli 132-ről 1966-ra 171 millió bruttó m 3 - re nőtt az élőfakészlet. 
A kezdeti időben évi 2 350 000, a tárgyalt időszak végén évi 2 550 000 m 3 -rel gyara
podott az élőfakészlet. 

A z élőfakészlet évi növekedésében 18—21% erejéig a hektáronkénti átlagos 
fatömeg növekedése, 79—82%-os mértékben viszont az erdők területének növe
kedése játszik közre. 

(Elsősorban ez az oka annak, hogy a trendértékeknek a vizsgált időszakon túl 
történő számítása nem vezetne reális eredményre, hiszen ez annak a feltétele
zését kívánná, hogy a fatermelésre kijelölt erdők területe továbbra is évi 15 800 
ha-ral növekszik, illetve a fakitermelést erősebb ütemben nem növeljük.) 

4. Nyilvánvaló, hogy az említett évi 2,3—2,5 millió m : i az összes növedék egyik 
része, mégpedig az a része, amely az erdők élőfakészletét növeli. A növedék másik 
része az a fatömeg, amelyet a fa kitermelésével kiveszünk, illetve kivettünk az 
erdőkből. 

A kitermelt bruttó fatömeg nyers adatsora rendelkezésünkre áll, s így ennek 
trendértékeit is kiszámítottuk. Eredményéül azt kaptuk, hogy a vizsgált időszak
ban az átlagos évi fakitermelés 3 770 000 m 3 , s a kitermelés átlagos évi növekedése 
97 000 m 3 volt (1. táblázat 5. és 6. rovata). 

A növedék két részének, tehát az akkumuláiásra fordított és a kitermelt fa-
tömegnek az összege adja az erdők összes növedékét. Ez 1950-ben 5,3, 1966-ban 
7,1 millió bruttó m 3 körül mozgott (3. táblázat 7. rovat). Részletes vizsgálataink 
azt mutatják, hogy ez az 1966-ban meglevő növedék — figyelembe véve az élő-
fakészletakkumuláció további szükségességét — 1980-ra kitermelhető fatömeg 



gyanánt előirányozható, még akkor is, ha az erdőterület az 1966. évihez viszo
nyítva nem növekednék. Ez annál inkább megtehető, mert további új erdőtelepí
tések és az erdőművelés további fejlesztése révén a növedék 1980-ban nyilván 
nagyobb lesz az 1966. évi 7,1 millió rn'-nél, tehát az élőfakészlet tovább bővül. 

Érdemes röviden kitérni a következőkre: 

A z 1950. évi 5,3 millió m : i-es növedék az akkori élőfakészlet 4,05%-a volt, az 
1966. évi 7,1 millió m : !-es növedék viszont 4,15%-a a megfelelő élőfakészlet-
nek. 
A 0,1%-os emelkedés okai az elmondottak alapján világosak. 
A hektáronkénti növedék országos átlaga 1950-ben 4,9 m 3 , 1966-ban 5,3 in 3 

volt (3. táblázat 8. rovat). Ezek az értékek 40, illetve 46%-kal nagyobbak, mint 
amekkorát az üzemtervek — az eszközök hiányosságai miatt — kimutatnak. 
Valójában ezek az értékek küszöbölik ki azokat az ellentmondásokat, ame
lyekbe az erdőgazdasági üzemtervek adatainak elemzése, vizsgálata során 
belebotlottunk. 
Helyes megemlítenünk azt is, hogy 1950-ben az összes növedék 46%-a akku
mulálódott az élőfakészletben, mert a növedék 54%-át termeltük ki. 1966-
ban a növedék 64%-át termeltük ki, tehát 36%-a az élőfakészletet növelte. 
Nagy munkával nyilván kiszámíthatjuk, hogy a faállományok átlagos korá
nak további szükségszerű növekedése — különösen a ma még fiatal nyára-
sokban és fenyvesekben — a növedéket milyen erősen növeli. Célunk azon
ban elsősorban az volt, hogy a növedék körüli ellentmondásokat a lehető mér
tékig feloldva kellő biztonsággal lássuk előre a fakitermelés növelésének útját 
abból a célból, hogy a fát feldolgozó iparágak fejlesztése — a nyersanyag 
oldaláról — alátámasztható legyen. A másik oldal — nyilván — a szükséglet. 
Bízunk abban, hogy a harmadik feltétel teljesülésében — az anyagiak ren
delkezésre bocsátásában — nem lesznek szűkek a korlátok. 
Mely fafajokban várható a mai 5 millió bruttó m 3 -es kitermelésen felül a 
további 2 millió bruttó m 3 ? 

Elsősorban a nemesnyárakban, az akácban, a cserben, a tölgyben, a gyertyán
ban és az egyéb kemény lombos fafajokban. Megnyugtató, hogy a kiterme
lést még a bükkben is növelhetjük mintegy 3—4%-kal. 

A részletek — az erdőrendezés munkájának eredményeként — a már meg
kezdett nagyarányú munkák során kerülnek felszínre. Meggyőződésünk, hogy 
ezek az itt levont következtetéseket megerősítik. 

fl-p 3. Ulanu: nPHPOCT HALUHX JT.ECOB. 
rioCJie BTO-pOÍÍ M H p O B O H BüHHbl 3H3.MHTe.TbHO BOspOC.ia njioiuaab neCOB BeHrpHH. CoOTBeTCTBeHHO 3T0MY 

yBeJiHHHJiCH 3anac ApeBecMHbi na KOPHHJ. H e C M O T p n Ha őo/ibmoe yBe/iHweHHe n.iomaaH necoB yBe.iM4H.nCii B 
HeöoJTbiiiOH Mepe H cpeAHHÍí 3anac ApeBecHHbi Ha 1 ra. M CMHCJTCHHCM TpeHaa CHCTeMaTH3HpoBâ H yBenHMeHHe 
njiomafln H 3anaca apeBecnnbi Ha 1 ra, a Tanwe H3MeHeHHe 3anaca Ha KOPHH> B Bnae npoH3BouHoro flByx <j)aK-
TopoB. McMHC.ieHHeM TpeHAa oöpaöOTajiH ztaHHbie Bbipy6.neHHoro o6T>eMa ApeBecnHbi 3a 1950—1966 roabi. Ta-
KHM OÖpa30M MOTJ1H yCTaHOBHTb, HTO npupOCT HailJHX JTeCOB B fleHCTBHTeJlbHOCTH Ha 40—46% ŐO.lbUie, MeM 
noKa3bmaiOT jtecoxo3HHCTBCHHbie npon3BoacTBeHHbie ri.iaHbi. rtpiipoCT apeBeCHHbi na 1 ra B 1966 roay coCTaBn/i 
5,3 M'. 

Dr. Sali E.: DER ZUWACHS DER UNGARISCHEN WALDER. 
Nach d e m zweiten Weitkrieg wurde die Waldfláche des Landes wesentlich erhöht, dement-

sprechend stieg auch dei ' stehende Vorrat d e r Wálder. Trotz der grossen Zunahme d e r Waldfláche 
vergrösserte sich — in geringem M a s s e — auch der Hektarvorrat. D i e Zunahme der Fláche u n d des 
Hektarvorrats konnte durch eine Trendrechnung systematisiert werden, das Produkt d e r beiden 
Faktorén zeigte die Gestaltung des stehenden Vorrats. Die Daten der im Zeitraum v o n 1950 bis 1966 
eingeschlagenen Holzma.sse wurden durch eine Trendrechnung systematisiert. S o konnte festge-
stellt werden, d a s s der tatsáchliche Zuwachs d e r ungarischen Wálder d e n in d e n forstwirtschaft-
Hchen Betriebsplanen angeführten Zuwachs um 40 bis 60% übertrifft. Der Zuwachs je Hektár be-
trug 1966 nahezu 5.3 fm. 

http://3H3.MHTe.TbHO
http://yBe.iM4H.nCii


A hosszútávú tervezés új kérdései az erdőgazdaságban 
és a fafeldolgozó iparban 

D It . M A D A S A N D R Á S 

I. A távlati népgazdasági tervezés fő vonásai az új mechanizmusban 

Az új gazdaságirányítási rendszer legfontosabb területeire vonatkozó szabá
lyozó eszközök, feltételek kidolgozása most van folyamatban. Ezért ma még korai 
lenne számot adni arról, hogy az egyes konkrét területeken az új mechanizmus 
egyik vagy másik eleme, fontos része miképpen fog működni, hatni. így ebben a 
kérdésben ma inkább az egyéni nézeteimet fejtem ki, mint kialakult, elfogadott 
hivatalos álláspontot ismertetek. Véleményem azonban támaszkodik részben a 
már megjelent dokumentumokra, részben azokra az ismeretekre, amelyek a ter
vezés kérdéseiben hosszú évek alatt alakultak ki. 

1968. január 1-én életbelép az új gazdaságirányítási rendszer az egész népgaz
daságban. Ebben az új mechanizmusban is változatlanul a különböző időtartamú 
és jellegű népgazdasági tervek lesznek a szocialista népgazdaság tudatos, terv
szerű, központi irányításának főbb eszközei. 

Módosulnak azonban azok a konkrét feltételek, amelyek között a népgazda
sági terveknek ezt az alapvető funkciójukat teljesíteniök kell és ezért a népgazda
sági tervek felé meghatározott, jelentős részben új követelmények fakadnak. 

Eddigi terveink is tartalmazták az elérendő legfontosabb célokat és a célok 
eléréséhez szükséges — elsősorban anyagi jellegű — eszközöket (beruházások, 
anyagok stb). 

Mivel azonban a tervlebontásos rendszeren alapuló és utasítással működő 
tervezési rendszer megszűnik, az új tervezési rendszernek tartalmaznia kell az 



utasítás helyébe lépő legfontosabb közgazdasági eszközök koordinált alkalmazá
sára vonatkozó elgondolásokat, javaslatokat is. 

Eddigi gazdálkodásunk gyakorlatában túlságosan nagy szerep jutott az éves 
terveknek. Sokszor jelentős fejlesztések is az éves tervezés során dőltek el. ötéves 
terveink konkrét előirányzatainak kisebb-nagyobb része ugyanis az éves tervezés 
során elég gyakran és elég lényegesen módosult. 

Hozzákezdtünk egy hosszútávú (20 éves) terv kidolgozásához is néhány évvel 
ezelőtt, de hosszútávra koordinált perspektíva kialakításáig nem jutottunk el, bár 
ez gazdaságpolitikánk jobb megalapozásához bizonyára jelentősen hozzájárult 
volna. 

1. A reformnak a népgazdasági tervezést érintő főbb irányelvet 

Az új gazdaságirányítási rendszer a népgazdasági terv célkitűzéseinek meg
valósítását nem a tervnek vállalatokra történő lebontásával, hanem gazdasági 
szabályozók koordinált alkalmazásával biztosítja. 

A tervezés jövőbeni rendszerében a népgazdasági terv a központi irányítás 
terve lesz, amely az egész népgazdaság és ezen belül az egyes ágazatok országos 
és területi célkitűzéseit és eszközeit tartalmazza. 

A vállalatok terveiket elsősorban piaci ismereteik, valamint a népgazdaság 
általános fejlődéséről szerzett információk alapján, önállóan készítik el s ezek a 
tervek az önálló gazdasági egységek saját elhatározásait foglalják egybe. 

A tervezési rendszer ezen két alapvető eleme közötti összhangot a gazdasági 
szabályozók alkalmazása teremti meg. 

A jövőben a népgazdaság irányítását különböző időtávú tervek egységes rend
szerére kívánjuk alapozni, mert az eddigi tapasztalatok szerint a népgazdaság 
tervszerű központi irányításához mindenekelőtt hosszútávú, középtávú (5 éves) és 
operatív tervek együttes meglétére van szükség. 

A különböző időtávú tervek rendszerében a középtávú terveknek hangsúlyo
zott jelentősége lesz. mert ez lesz az alapja a közgazdasági szabályozó eszközök 
koordinált alkalmazásának. 

A folyamatos előrelátást úgy lehet biztosítani a vázolt rendszerben, hogy a 
hosszútávú (15—20 éves) terveket ötéves időszakonként felülvizsgáljuk és újabb 
öt évvel meghosszabbítjuk a mindenkori legjobb ismeretek és előrelátás alapján. 
Így el lehet érni, hogy minden 5 éves terv készítésekor és megkezdésekor rendel
kezünk legalább 10 éves további perspektívával. 

A hosszútávú tervet úgy tekinthetjük, mint a gazdaságpolitika stratégiáját, 
amelyben kifejezésre jutnak a gazdasági fejlődés üteme, legfőbb irányai, arány
változásai. 

A középtávú terv célja, hogy körvonalazza a már pontosabban belátható 
(ötéves) időszakban végbemenő főbb gazdasági folyamatokat, meghatározza a cé
lok megvalósításához szükséges szabályozó eszközök koordinált alkalmazását és 
általában meghatározza a gazdaságirányítás számára a tervidőszakban esedékes 
főbb teendőket. A középtávú terv dönt többek között a népgazdaság fejlesztését 
megalapozó legfontosabb beruházásokról. 

Az operatív terv lehet éves, esetleg két éves is, vonatkozhat a gazdasági évre 
is és lényegében a kormány operatív intézkedéseinek alapját képezi annak érdeké
ben, hogy ezek révén teljesüljenek a középtávú tervben kijelölt célkitűzések. 

A gazdasági szabályozók alkalmazásával történő tervszerű irányítás szüksé
gessé teszi, hogy az eddigieknél alaposabban, körültekintőbben elemezzük a fel
lépő jelenségek, tendenciák jellegét, irányát és tartósságát, és szervezzük meg a 



világszerte érvényesülő fejlődési irányok alapos tanulmányozását, mérlegelését. 
Ennek megfelelően a tervezésben fokozottabb szerephez kell juttatni a gazdasági 
információkat és analíziseket. 

2. A tervezés szerepe és jellege a népgazdaság irányításában 

A gazdasági mechanizmus reformjának fő célja a szocialista termelési viszo
nyok további erősítése, a termelőerők és termelési viszonyok gyorsabb fejlődése 
számára megfelelő feltételek biztosítása. 

Annak megállapítása, hogy a jelzett társadalmi érdekeket konkrétan milyen 
gazdasági fejlődési ütem, milyen strukturális arányok és fejlesztési irányzók feje
zik ki, igen bonyolult, sokrétű tervezési feladat. A tervezési rendszerben az egyik 
fontos változás az lesz, hogy a jövőben a tervező munkának ki kell terjednie a köz
vetett szabályozó eszközök megtervezésére is. 

A másik fontos változás abból következik, hogy a közgazdasági szabályozó 
eszközök túlnyomórészt pénzzel és pénzfolyamatokkal függenek össze s így a ter
vezés szinte minden vonatkozásában számolni kell a pénz növekvő szerepével. Ez 
annyit jelent, hogy az eddigieknél szorosabb kapcsolatot kell teremteni a pénz
ügyi mérlegek, pénzügyi számítások és a népgazdasági terv egyéb célkitűzései 
között. Az értékfolyamatok tervezése egyenjogúvá válik a naturális folyamatok 
tervezésével. 

Fontos kérdése a népgazdasági tervezésnek, hogy az új irányítási rendszer
ben miképpen és módon fognak fokozottabban résztvenni a tervező munkában a 
tudományos, gazdasági és technikai szakértők, intézetek, vállalatok. A mai rend
szerben a gazdasági élet túlzott centralizáltsága és az adminisztratív jellegű irá
nyítás túltengése jelentősen fékezte a tervezésben a munkamegosztás kiszélesíté
sét, a tervezési demokrácia kibontakozását. A tervezést lényegesen jobban ki kell 
terjeszteni a Tervhivatalon túl az OMFB-ra, a minisztériumokra, tanácsokra, tu
dományos intézetekre és egyesületekre, szakértőkre és a legfontosabb nagyválla
latokra. Az említett szervek fokozottabb részvétele a tervezésben a jövőre vonat
kozóan azért is eredményesebb lehet, mert lényegesen csökkenni fog a korábbi, 
gyakran eltérő érdekeltség a vállalatok és a népgazdaság egésze között. 

Gondoskodni kell arról is, hogy a népgazdasági tervek — elsősorban távlati 
tervek — kidolgozásának különböző fázisaiban az egyes kialakult elképzelések, 
alternatív megoldások, megfelelő körben nyilvánosságot kapjanak és ezzel mód 
nyíljék a szélesebb körű vitára. A kialakuló új tervezési rendszerben jelentős sze
repe lesz a variánsoknak, lehetséges változatoknak. 

3. A hosszútávú népgazdasági tervezés 

A hosszútávú terv lényegében a népgazdaság egyes főbb ágazatai, fontosabb 
területei fejlesztésére és különböző átfogó komplex folyamatai alakulására vonat
kozó összefüggő és koordinált koncepciók rendszere. 

A hosszútávú tervezés során feldolgozandó témákat különböző időtávra in
dokolt vizsgálni; nem feltétlenül szükséges valamennyi koncepciót azonos időtar
tamra kidolgozni. 

Az időtávot a téma jellegétől és attól függően kell megszabni, hogy az adott 
kérdés sajátosságai folytán milyen hosszú időre szükséges és lehetséges az előre
látás. Így egyes témákat 10—15 évre, míg másokat esetleg 20—25 évre, vagy 
még ennél is hosszabb időszakra is ki lehet terjeszteni. 

Hosszútávra az értékviszonyok változásának megállapítása nehéz feladat és 
csak nagyon sok bizonytalansági tényező mellett lehetséges. Ezért a hosszútávú 



tervezésben előreláthatóan továbbra is jelentős szerepet kapnak a naturális ter
vezési módszerek. 

A közgazdasági összefüggések mellett a hosszútávú tervezésben figyelemmel 
kell lenni a társadalmi-politikai körülmények változó tendenciájára is (munkaidő 
hossza, a társadalom korösszetételének eltolódása, mezőgazdaság termelési viszo
nyainak változása stb.) 

A nemzetközi munkamegosztásba való nagyfokú bekapcsolódásunk követ
keztében a népgazdaság különböző területeit közvetlenül érintő döntések megala
pozottsága jelentős mértékben attól függ, hogy a külső, vagy várható nemzetközi 
feltételeket helyesen vettük-e számításba. 

A tervek kialakítása során a világgazdaságban várható tendenciák alakulásá
nak több vetületét szükséges vizsgálni (tartós ártendenciák, árarányok változása, 
technikai fejlődés á különböző területeken, a viszonylatok várható alakulása 
stb). 

A kialakult, és egy adott időpontban helyesnek ítélt hosszútávú terv állandó 
felülvizsgálatra szorul. Amilyen mértékben bővülnek az idő előrehaladásával is
mereteink a hosszútávú fejlődés tendenciáira vonatkozóan, olyan mértékben kell 
gondoskodni a hosszútávú terv megfelelő irányú és mértékű módosításáról. Ez 
történhet meghatározott időszakonként — esetleg ötévenként — de időközben 
is, akkor, ha észrevehető változások következtek be a tervet befolyásoló körülmé
nyekben. 

17. Az erdőgazdaság és fafeldolgozó ipar hosszútávú tervezésének néhány új vonása 

1. A hosszútávú tervezés eddigi tapasztalatai 

— A z erdőgazdaság és a hosszútávú tervezés összefüggésében először az erdő-
rendezési üzemtervekről kell szólni. Gyakran emlegetjük némi szakmai büszke
séggel, hogy a hosszabb időszakra szóló tervezés kezdeti formái az erdőgazdaság
ban közel egy évszázadra nyúlnak vissza. 

Csak elismerően lehet megállapítani, hogy még a tőkés gazdasági rendszerben 
is értek el a szakemberek bizonyos eredményeket ezen a területen, mert számos ál
lamban törvényesen is előírják az erdők meghatározott kategóriáira az üzemtervi 
gazdálkodást. Mindezek jóleső elismerése mellett azonban látnunk kell azt, hogy 
az üzemtervek szerepe jelenleg még erősen korlátozott. Európában találjuk a leg
fejlettebb erdőgazdaságokkal rendelkező államokat, de ebben a térségben sem 
tehetjük többre, mint az erdők 50%-ára azt a területet, amelyeken korszerű üzem
tervek alapján és törvényes előírások között gazdálkodnak. Magyarország erdő
gazdasága ilyen szempontból is az élen jár, de meg kell állapítanunk, hogy még 
mí is elég messze vagyunk attól az állapottól, amikor majd az összes erdeinkre ér
vényes üzemtervekkel fogunk rendelkezni. Ehhez még évek munkájára van 
szükség. 

A másik szempont, amit ezzel összefüggésben meg kell említeni az, hogy az 
üzemtervek alapvetően egy adott erdőgazdasági egység gazdálkodását vannak hi
vatva szabályozni, elsősorban abból a szempontból, hogy abban az adott egység
ben az üzemtervek által előírt szabályozás eredményeképpen a tartamos erdő
gazdálkodás biztosítva legyen a hozamok és a minőség állandó fokozásával. Ezek 
az üzemtervek azonban nem kapcsolódnak közvetlenül a népgazdaság egyéb ágai
hoz, még a közvetlen fafeldolgozó iparhoz sem. 

Mindezek előrebocsátása után meg kell azonban állapítanunk, hogy az erdő
gazdasági üzemtervek a legfontosabb és nélkülözhetetlen alapjai mindenfajta 
operatív, közép- és hosszúlejáratú népgazdasági terv erdőgazdasággal és fafeldol
gozó iparral foglalkozó részének. 



Szeretném hangsúlyozni, hogy az erdőrendezési üzemterveket a hosszútávú 
tervezés fontos alapjainak, információs forrásainak tekintjük, amelyek értékes 
adatokat szolgáltatnak az illetékes ágazatok fejlesztéséhez. 

Nem mondhatjuk azonban azt, hogy az erdőrendezési üzemterveknek elsődle
ges szerepük van a távlati célok meghatározásánál, csupán azt, hogy a távlati 
terv különböző részei kölcsönhatásban állanak egymással. Elegendő itt talán arra 
utalni, hogy például egy olyan kérdés, mint a nemesnyárak vágásfordulójának 
megállapítása, nem elsődlegesen az üzemtervekből következik, hanem a népgazda
ság különféle ágainak komplex vizsgálata eredményeképpen lehet arról dönteni, 
hogy a népgazdaság közeli és távolabbi céljai érdekében milyen vágásfordulóval 
kell az adott gazdasági egység üzemtervében a nemesnyárakat szerepeltetni. 

Ezt azért tartom szükségesnek hangsúlyozni, mert az eddigi tapasztalataink
ban, nézeteinkben és ismereteinkben az üzemtervek elsősorban mint a tartamos 
és a jövő generáció érdekeit is szolgáló erdőgazdálkodás legfontosabb védelmező 
eszközei, bástyái szerepeltek. A jövőben az üzemterveknek szélesebb, sokrétűbb 
feladatuk lesz és jóval szorosabban kapcsolódnak az előbb említett kölcsönhatá
sokon keresztül a népgazdaság távlati fejlesztési koncepcióihoz. Nem kétséges, 
hogy különösen az új gazdasági mechanizmus bevezetésével összefüggésben az 
üzemterveknek távlati érdekeket szem előtt tartó, védő szerepe nem fog csök
kenni, hanem fokozódni fog nemcsak elméletileg, hanem új törvényes szabályo
zások révén is. 

— Az erdőgazdaság és a fafeldolgozó ipar kapcsolata az elmúlt húsz esztendő 
alatt egyre szorosabbá vált, de mégsem volt elégséges ahhoz, hogy a két ágazat, 
az erdőgazdaság és a fafeldolgozó ipar arányos fejlesztését biztosítsa. Az erdőgaz
daságban a felszabadulást követő, alapvető politikai, társadalmi és gazdasági vál
tozások lehetővé tették az eddig még nem látott gyorsütemű fejlődést és ezt a le
hetőséget az erdőgazdaságban dolgozó vezetők, szakemberek, mérnökök, erdészek 
és munkások a legnagyobb mértékben ki is használták. Ennek eredményeképpen 
alakult ki az a helyzet, amelyben 1980-ig a fakitermelési lehetőségünk az 1920— 
60 közötti 40 év átlagának — 3,5 millió m 3 -nek — kereken a kétszeresére növek
szik. 

A megtermelt fa feldolgozását elősegítő iparágak, így elsősorban a cellulóz-, 
papíripar, forgács- és farostlemezipar fejlődését az 50-es évek elején kialakult té
ves nézetek is fékezték. 

Ezen nézetek szerint, mivel Magyarországon kevés az erdő és a fa, nem 
célszerű a fafeldolgozó ipart fejleszteni. Hozzá kell azonban tenni, hogy akkor nem 
is állt a technikai világszínvonal még azon a fokon, mint ma, és akkor a kemény
lombos fafajokat még nem lehetett cellulóz- és papírgyártásra felhasználni, a fa
rostlemez és forgácslemezgyártás világméretekben pedig csak akkor indult meg. 
Mindezek ellenére a fejlesztés visszatartása nem volt indokolt, és így kialakult 
az az ismert aránytalanság, amelynek eredményeképpen Magyarország az ipari 
fában jelentkező szükségletének körülbelül a felét importálja, ugyanakkor nem 
tudjuk feldolgozni az erdeinkből kitermelhető fatömeg jelentékeny részét. 

— Ennek a helyzetnek részben okozója volt az is, hogy hosszútávú tervekkel 
nem rendelkeztünk. Történt ugyan kísérlet a 60-as évek elején egy 20 éves terv 
összeállítására és a baráti államokkal történő összehangolására, mint említettem, 
de ez a kísérlet egy tényleg használható és irányt mutató távlati terv elkészítéséig 
nem jutott el. A z erdőgazdaság, fa, papír- és cellulózipar összehangolt fejlesztése 
azonban csak egy hosszútávú terv keretében képzelhető el, mivel egyrészt a nyers
anyagforrásokat több évtizedes szakaszra kell f igyelembe venni, másrészt a kap
csolódó, elsősorban cellulóz- és papíripari beruházások rendkívül eszközigénye-



sek. Ezért az ötéves, de azért végül is alapvetően éves terveken nyugvó gazdálko
dásban ezek a koncepciók mindig háttérbe szorultak. Hozzá kell még tenni végül 
azt is, hogy sokáig nem volt az érdekelt ágazatok képviselői között megfelelő 
egyetértés a fejlesztés helyességét és gazdaságosságát illetően. 

— Meg kell még említeni, hogy a nemzetközi munkamegosztásba történő be
illeszkedésünk lehetőségei sem voltak elég világosak és úgy ítéltük meg, hogy a 
Szovjetunióból gyakorlatilag belátható hosszú éveken keresztül ki tudjuk elégí
teni a növekvő szükségleteinket a legfontosabb választékokban. 

2. A hosszútávú nemzetközi tendenciák a fafelhasználásban és faellátásban 

A fa a világpiaci forgalomban levő legfontosabb nyersanyagok egyike és mi
vel az erdők területe behatárolt, a fogyasztás pedig meghatározott ütemben nő, 
érthetően fordult az utóbbi évtizedben az erdészeti és faipari szakemberek, köz
gazdászok figyelme az erdő és a fa felé. A FAO, az Egyesület Nemzetek Élelmezés
ügyi és Mezőgazdasági Szervezete az elmúlt 15 év alatt ezen a területen jelentős 
munkát végzett és tanulmányokat dolgoztatott ki a legfontosabb térségekben a fa-
fogyasztás és faellátás várható alakulására. Ugyancsak a FAO szervezte meg az 
erdők számbavételét is meghatározott időközönként, aminek eredményeképpen 
4—5 évenként tájékoztatást kapunk a világ erdeinek területéről, feltehető élőfa 
készletéről, fafaj összetételéről és növedékéről. Emellett egyre gyakrabban jelen
nek meg részben egyes államok tanulmányai, részben egyes szerzők művei egy 
adott állam vagy térség fafogyasztásának várható alakulásáról. így abban a hely
zetben vagyunk, hogy ma már megteremtődtek az alapjai egy viszonylag világos 
kép kialakításának mind világviszonylatban, mind Európára vonatkozóan és 
Magyarországot illetően. 

a) A világ várható fafogyasztása 

A múlt évi madridi VI. Erdészeti Világkongresszus felvázolta a jelenlegi és a 
következő évtizedben várható iparifa fogyasztást az egész világra vonatkozóan. 
Ha ezt kiegészítjük egy sor más vizsgálattal és a trendszámítás egyik nálunk alkal
mazott módszerével megvizsgáljuk a várható fogyasztási színvonalat az évszázad 
végén, 2000-ben, akkor nagyjából arra a megállapításra juthatunk, hogy 1960-hoz 
képest az ezt követő 40 év alatt a világ iparifa fogyasztása meg fog duplázódni. 
Ez lényegében évi 1,6%-os növekedést jelent. Ebből gyakorlatilag az követke-
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zik — az erdőleltár adatait is figyelembe véve —, hogy az évszázad végéig a 
világ összes erdeit használatba kell venni. Ismerve az eddig fel nem tárt erdők 
földrajzi elhelyezkedését, valamint ezen térségek adott gazdasági színvonalát 
(Dél-Amerika, Afrika), ez a feltétel aligha látszik ilyen rövid idő alatt megvaló
síthatónak, így a faellátás növekvő nehézségeivel kell számolnunk. 

b) Az európai fafogyasztás jövője 

Európára vonatkozóan már jóval pontosabb ismereteink vannak. Az elmúlt 
tíz évben két FAO—EGB tanulmány is foglalkozott az európai fafogyasztás és el
látás problémáival. Ennek alapján megállapítható, hogy az iparifa fogyasztás kö
rülbelül az alábbiak szerint fog alakulni a feltételezések szerint: 

1960 233 millió GFA m : i 

1975 340 millió GFA m : ! 

Ha figyelembe vesszük az évszázad eleje óta megfigyelt trendvonalakat és azt 
meghosszabbítjuk 2000-ig, akkor lényegében egy ugyanolyan képet kapunk, mint 
a világ fafogyasztásánál, tehát azt, hogy a növekedés üteme évi 1,6%, és ennek 
megfelelően az európai fogyasztás az évszázad végére megkétszereződik. Ami a 
forrásokat illeti, Európa a 60-as évek elejéig fában önellátó volt. Ez lényegében 
azt jelentette, hogy nyersanyagot — elsősorban trópusi rönköt — importált és 
készterméket — elsősorban papírt — exportált más térségek felé. A gömbfában 
számított egyenleg azonban az önellátást mutatta. Manapság azonban a fogyasz
tás növekedésével arányosan nő a más térségekből származó import, ami 1975-ig 
elérheti a 70 millió m : i-t. Ilyenformán Európa, mint térség — a Szovjetunió nélkül 
számítva — szükségleteit egyre inkább más térségekből, így a Szovjetunióból és 
Észak-Amerikából, valamint Afrikából kénytelen beszerezni. 
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Európa iparifafogyasztásának trendje 

c) Szovjetunió 
A Szovjetunió nem ismertetett távlati célokat és feladatokat eddig. A hosszú

távú trendekből azonban az megállapítható, hogy a Szovjetunió fogyasztása alig
ha fog kisebb mértékben növekedni, mint az eddig ismertetett térségeké. Ismerve 
azt, hogy a Szovjetunió európai része önmagában tekintve már most sem fedezi 
a Szovjetunió ezen részének szükségleteit, a fakitermelés súlypontja egyre inkább 
a szibériai részek felé tolódik. Szibéria keleti része azonban rendkívül messze 
fekszik Európához és van egy természetes és potenciálisan egyre növekvő felvevő 
piaca — Japán és távolabbi perspektívában Kína is. 

így bár a Szovjetunió fakészletei ma még gyakorlatilag kimeríthetetlennek 
tekinthetők, részben a rendkívül nagy szállítási távolságok, részben a növekvő 
belső szükségletek, a rendkívül magas infrastrukturális beruházási igé-



nyek (új települések, utak, vasutak, üzemek stb. létesítése) miatt néhány évtized 
múlva egyre növekvő korlátai lehetnek az Európa felé irányuló szállításoknak. Ez 
vonatkozik mindenekelőtt a különféle gömbfa és fűrészelt áru választékokra. 

Az előbbiekben említett rendkívül rövid és vázlatos áttekintés már elég ala
pot ad arra, hogy felvázoljuk a hazai erdőgazdálkodás és fafeldolgozó ipar távlati 
fejlesztésének néhány új vonását. 

3. Az erdőgazdálkodás és fafeldolgozó ipar távlati fejlesztésének 
néhány új vonása 

Az elmúlt esztendő igen jelentős változásokat hozott az erdőgazdaság és fa
feldolgozás jövőjének megítélését illetően. Az elmúlt 20 esztendő alatt az ország 
vezető köreiben és az ágazat területén dolgozókban teljesen egységesen uralko
dóvá váltak azok a nézetek, amelyek Magyarország krónikus fahiányára, a fa
felhasználás minden téren való visszaszorítására, a fának más anyagokkal tör
ténő helyettesítésére, a gyorsütemű erdősítésekre, majd fokozatosan a fafeldol
gozó ipar fejlesztésére vonatkoztak. Ezek a nézetek és az ezt követő sorozatos és 
hatékony intézkedések, valamint a szorgos és eredményes munka következmé
nyei lassan beértek. Javultak az erdőrendezés módszerei is. Mindezek eredménye
képpen ma már megállapíthatjuk, hogy eddigi nézeteink bizonyos irányú — min
denképpen örvendetes — felülvizsgálatára van szükség. Vegyük sorba ezeket a 
szempontokat. 

— Az előzőekben képet kaptunk arról, hogy mekkorára növekszik a kitermel
hető fatömeg 1980-ig. Ha megkíséreljük a kitermelés trendvonalát megrajzolni 
és ezt ellenőrizzük a tervezett intézkedésekkel, akkor arra a megállapításra jut
hatunk, hogy Magyarország fakitermelése az évszázad végére elérheti a 9—10 
millió m 3-t. 

— Ha megvizsgáljuk a magyar fafogyasztás trendjét, akkor gyakorlatilag 
arra a megállapításra juthatunk, mint az előző térségeknél, tehát Magyarország 
iparifa fogyasztása is nagyjából és egészében évi 1,6%-kal növekszik és az évszá
zad végére előreláthatólag a 10 millió m 3 - t fogja elérni. Figyelembe véve, hogy a 
tűzifa fogyasztás világszerte csökken, ez a tendencia feltehetően Magyarországot 
sem hagyja érintetlenül. Mindezek alapján a századfordulóra a tűzifafogyasztás 
aligha fogja meghaladni vagy elérni az 1 millió m 3-t . így mai ismereteink szerint 
reálisnak látszik kitűzni egy olyan célt, hogy Magyarország közelítse meg fokoza
tosan az önellátás szintjét. 
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Mindezek alapján tehát felülvizsgálhatjuk azokat a nézeteket, amelyek sze
rint Magyarország erdőben és fában egyik legszegényebb országa Európának és 
revízió alá vehetünk olyan nézeteket, amelyek szerint Magyarország a bauxit ki
vételével mindenfajta nyersanyagban szegény ország. Ma már a bauxit mellett 
a fát is jelentős nyersanyagunknak tekinthetjük, ami lehetővé teszi, hogy a fa-, 
papír- és cellulózipar egyik legjelentősebb iparágunkká fejlődjék. így tehát új 
alapok teremtődnek a távlati tervezés számára is. Természetesen az eddig elmon
dottak csak az erdőgazdaság oldaláról jelentkező és elérhető lehetőségeket mutat
ják be. Ezek a lehetőségek azonban olyan előnyöket mutatnak már első megkö
zelítésben is, hogy célszerűnek látszik az egész problémakört egy hosszútávú és 
az összes kapcsolódó ágazatokat magában foglaló koncepció keretében kidolgozni. 
A kidolgozandó koncepció leglényegesebb elemei, pillérei tehát az alábbiak: 

aj A századforduló végén a világ várható szükségleteit csak a világ összes er
deinek gyakorlati bevonásával lehetne kielégíteni az eddigi hosszútávú tendenciák 
további érvényesülése esetén. Ezen belül Európa ma már fában deficites térség 
és a növekvő szükségleteket egyre távolabbról, egyre növekvő költséggel lehet 
csak fedezni. 

b) Magyarország megteremtette erdőgazdasági vonalon a feltételét annak — 
és ezek a feltételek tovább fokozhatok —. hogy az ország fában és fatermékekben 
jelentkező szükségleteit egyre inkább saját nyersanyagforrásból fedezze. 

c) Az import útján egyre nehezebben és nagyobb költséggel beszerezhető fa, 
valamint az egyre nagyobb mértékben rendelkezésre álló hazai fatömeg indo
kolttá teszi eme értékes nyersanyag ipari feldolgozását és ezen keresztül a hazai 
szükségletek növekvő arányú kielégítését egyre értékesebb hazai fatermékekkel. 

d) Mindez azonban feltételezi, hogy az iparfejlesztés szerkezetében az eddi
gieknél lényegesen nagyobb részt biztosítsunk a fafeldolgozóipar és elsősorban a 
cellulóz- és papíripar fejlesztésére. 

A z említett szempontok alapján már ki lehet dolgozni az erdőgazdaság, fa-, 
papír- és cellulózipar hosszútávú fejlesztését. Ha ez a koncepció a maga össze
függéseiben elkészült, kerülhet sor arra, hogy beilleszkedjék a népgazdaság álta
lános távlati fejlesztési kereteibe, amennyiben a koncepció a versenyt a fejlesztés 
egyéb szóba jöhető variánsaival mindenféle szempontból kiállja. 

Az eddigi vizsgálatok arra mutatnak, hogy ez a verseny minden valószínűség 
szerint az erdőgazdaság és fafeldolgozóipar fejlesztésének előnyét fogja bizonyí
tani. 

a-p A. Madám : HOBblE BOnPOCbl nEPCriEKTHBHOrO n.lAHHPOBAHMfl B J1ECX03E H B 
AEPEBOOEPAEATblBAIOLUF.n nPOMblUl.lEHHOCTH. 

1-ro HHBapa 1968 roaa BCTynirr B cnjiy HOBan CHCTeMa HanpaB/iemin xo3flüCTBOBaHnn. TjiaBHbie cpenCTBa 
ee cocTaBjifleT HeH3iweHH0 napoAHOxo3HÍÍCTBeHHbie n.iaHw. l-l3.'.íenaeTCH TO/ibKO yc.noBHfl cpeaii KOTopbix STH 
HapOAHOX03flfÍCTBeHHbie (Jiy HKUMH OVAVT BbmOJIHHTbCfl. JleC0X03HMCTBeHHb!e n p O H 3 B O A C T B e H H b i e Il /iaHbl OCTa-
HyTCH ii B Aa.ibHeHUjeM BawNeHiiieií OCHOBOH pa3.inMHbix onepaTiiBHbix. cpeAHnx H Ao.irocpoMHbix qacTen Ha-
poAH0xo3HHCTBeHiioro n/iana. O AHSKO HacTommie 3aflaqn pacujiipHTCH, npeBpaTHTCH B p a 3 n o c T o p o H H H e n 
6ojiee TecHO AO.TWHU 6biTb CBH3aHbi c KOHuenu.HH.wn HapoAHOXo3HiíCTBeHHoro nepcneKTHBHoro pa3BHTMH. Oco-
GeHHO HeOÖXOAHMa TeCHHH C B H 3 b C ApeBeCHOfí npOMblUJJieHHOCTbiO, HOTOMy MT0 Ha OCHOBe npHHBTblX Mep B pa3-
BHTHH .neCHOro x o 3 H i í c T B a pea.TbHO ocyuiecTBiiMbi T a K u e ue.nn, B pe3>'^bTaTe K O T o p b i x BeurpHíi oőecneMHT ce6a 
B ApeBeCHHe. 3TO AaeT B03iwo>KHOCTb npeBpariiTb B BeHrpuH AepeBoo6pa6aTbiBaioiqy>o n ueJi .iK).n03Hyio npo-
Mbiiu.ienHOCTb B OAHy H 3 Han6o.nee pa33HTbix OTpac.neü npo.MbiuiJieHHoCTH. 

Dr. Madas A.: DIE NEUEN FRAGEN DER LANGFRISTIGEN PLANUNG IN DER FORSTWIRT-
SCHAFT UND IN DER HOLZBEARBE1TENDEN INDUSTRIE. 

Am 1. Január 1968 tritt das neue System der Wiríschaftsrührung ins Lében. In diesem System 
stellen die Pláne der Volkswirtschait auch weiterhin die Hauptmittel der zielbewussten Entwickluiíg 
dar. Es verandern sich nur die Bedingungen. unter denen diese Pláne ihre volkswirtschaítliehe 
Funktion erfüllen. Die forstwirtschaitlichen Bctriebsplane bilden auch weiterhin die wichtigsten 
Grundlagen des i'orst- und holzwirtschaftlichen Teils verschiedener mittel- und langfristiger, opera-
tiver volkswirtschaftlicher Pláne. Ihr bisheriger Aui'gabenkreis wird aber in der Zukunft aus-
gebreitet; die Aul'gaben werden vielse.iüger und müssen viel enger an die Konzeptionen der per-
spektiven Entwicklung der Forstwirtschafl angepasst werden. Vor allém sind engere Beziehungen 
zur Holzindustrie nötig, da im Ergebnis der Massnahmen. die zur Entwicklung der Forstwirtschaít 
getroften wurden, ein Bestreben auf eine nahezu ganzliche Selbstversorgung Ungarns mit Rohholz 
für angemessen erscheint. Dies ermöglicht die Entwicklung der Holz- und Zellstoffindustrie zu 
einem der bedeutendsten Industriezweige Ungarns. 
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A faanyaggazdálkodás időszerű kérdései 
H A L Á S Z A L A D Á R 

Az anyaggazdálkodás fogalma — az elmúlt 15—20 év alatt követett gyakor
lat alapján — mindenkiben a hiánygazdálkodással, a kiutalásos gazdálkodási 
rendszerrel összefüggő képzeteket támaszt. 

Ezért ma, amikor az új gazdaságirányítási rendszerre való áttérés a régi ér
telemben vett központi anyaggazdálkodást — néhány, egészen kivételes esettől 
eltekintve — teljesen felszámolja, a faanyaggazdálkodás időszerű kérdéseinek tár
gyalása anakronisztikus hatást válthat ki, és azt az érzést keltheti, hogy kihaló 
kategóriáról, vagy annak újraélesztéséről akarunk tárgyalni. 

Előre kell bocsátanom, hogy távolról sem erről lesz szó. A faanyaggazdálko
dás fogalma ma egész mást jelent, időszerű kérdései ma egészen mások, mint pl. 
8—10 évvel ezelőtt. 

1958-ban országos viszonylatban még csak 3,4 millió m 3 bruttó fatömeget, 
1966-ban pedig már 1,3 millió m : i-rel többet, 4,7 millió m : i-t termeltünk ki. A majd
nem 40°/o-kal alacsonyabb fakitermelés mellett a belföldi szükségletek, és az im
port összetétele 8 évvel ezelőtt még lehetővé tette, hogy a fakitermelést gazda
ságosan növeljük, és javítsuk a faellátás belföldi termelésből származó arányát, 
tehát ha abszolút értelemben nem is, de viszonylagosan csökkentsük a faimportot. 

így a népgazdaság összes fafelhasználásának importhányada az 1958. évi 
49,3%-ról 1962-ig 44,2° o-ra csökkent. 

1962—63 után azonban visszafejlődési folyamat indult meg. A fakitermelés 
további növelése ellenére csökkent az összes felhasználás belföldi termelésből 
származó aránya, rendkívüli mértékben megnőtt a faimport és rohamosan csök
kent a fakitermelés iparifahányada. 

Az iparifahányad 1958-tól 1963-ig 50,2%-ról 60,9%-ra nőtt, 1963-tól 1966-ig 
viszont 56,2%-ra, az 1961. évi színvonalra csökkent. 

Az utóbbi négy év alatt nemcsak az iparifahányad. hanem az iparifa termelés 
mennyisége is csökkent, az utolsó két év folyamán mind országos viszonylatban, 
mind az állami erdőgazdaságok területén kb. 100 000 m^-rel. 

Emellett egyre szélesebb körben értékesítési problémák jelentkeznek. A leg
nagyobb volument képviselő iparifa választékok piaca egyre csökken. Az állami 

1. Faanyaggazdálkodásunk helyzete 



erdőgazdaságok összes rönk-értékesítése 1964-ben még 536 000 m 3, 1966-ban már 
csak 510 000 m 3 volt. A bányatámanyag értékesítés az 1964. évi 347 000 m3-ről 
1966-ig 248 000 m 3-re csökkent, 1967-ben pedig további 25—28 000 m3-es csökke
nés várható. Tetőzés következett be, sőt visszaesés mutatkozik a fagyártmányter-
melésben, s ennek legnagyobb hányadát képviselő bányabélésanyagokban is. 

A vastag-tűzifa értékesítés az 1965. évihez képest 1966-ban több mint 100 000 
m'-rel nőtt. Ezzel egyidejűleg azonban az állami erdőgazdaságok december 31—i 
tűzifa készlete is közel 170 000 m3-rel növekedett. Tűzifában tehát a készlet-fel
halmozódás — az értékesítés növekedése ellenére — szintén értékesítési nehéz
ségekre utal. 

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a hazai termelésből származó faanyagok érté
kesítése terén mutatkozó nehézségek ellenére rohamosan nő a faimport. A fakül-
kereskedelmi mérleg egyenlege 1963—66-ig több mint 200 millió DFt-tal romlott, 
az iparifa import egyenlege pedig — a belföldi iparifa termelés mintegy 100 000 
m:;-es kényszerű csökkenése mellett — kb. 300 000 m3-rel nőtt. 

Faanyaggazdálkodásunkat jelenleg tehát a belföldi faanyagok egyre súlyo
sabb értékesítési nehézségei, s ezzel egyidejűleg az import rohamos növekedése 
jellemzi. Az időszerű kérdés tehát ennek az ellentmondásnak a feloldása, s a ren
delkezésre álló faanyagok és a belföldi fakitermelési lehetőségek ésszerű hasz
nosítása. 

A rendelkezésre álló adatokból egyértelműen meg lehet állapítani, hogy 
— a faimport növekedése gyakorlatilag teljes egészében a fenyő fűrészáru és a 

papírszükséglet növekedéséből adódik; 
— a fakitermelés növekedése viszont — erdeink fafaj összetételéből következő

leg — elsősorban olyan minőségű anyagokban következett be, amelyek sem 
eredeti állapotukban, sem a hagyományos módszerekkel feldolgozva közvet
len szükséglet kielégítésére nem alkalmasak, nem is exportálhatók, így a fe
nyő fűrészáru és a papíripari termékek importjának növekedését nem tudták 
ellentételezni, emiatt a fakitermelés növelése az import növekedésével egyide
jűleg értékesítési nehézségekben csapódott ki; 

— a tűzifa-szükséglet nőtt, és a tűzifa-import csökkent ugyan, azonban sem az 
import csökkentése, sem a szükséglet növekedése nem tartott lépést a terme
lés növekedésével, ezért tűzifában is értékesítési nehézségek és készletfelhal
mozódás következett be. 
A gondot tehát tulajdonképpen az okozza, hogy a hazai faanyag minőségi 

adottságainak megfelelő ipari feldolgozás fejlesztésével, valamint a szükségleti 
struktúra átalakításával nem készültünk fel a fakitermelési többletek fogadására 
és hasznosítására. 

Dr. Sali Emil adatai szerint a kitermelhető bruttó fatömeg 1965—1980-ig or
szágosan mintegy 7 millió m 3-re, az 1965. évihez képest 2,5 millió m3-rel növek
szik. A kitermelhető faanyag összetételét tekintve — ugyancsak dr. Sali Emil 
adatai szerint — 1965-höz képest 1980-ig az állami erdőgazdaságok területén a 
bruttó fakitermelés 

— tölgyben mintegy 200 000 m3-rel, 
— akácban kb. 500 000 m3-rel, az 1965. évinek kb. kétszeresére, 
— gyertyánban 200 000 m3-rel, az 1965. évinek ugyancsak kétszeresére, 
— cserben kb. 340 000 m3-rel, az 1965. évinek másfélszeresére, 
— nyárban pedig már 1972-ig 520 000 m3-rel, az 1965. évinek majdnem három

szorosára lesz növelhető. 

Az egyéb erdők és fásítások területén elsősorban a nyár fakitermelés fog nö
vekedni, az 1965. évihez képest 1978—80-ig mintegy 700 000 m3-rel. 



összességében tehát a legnagyobb volumen-növekedés — több mint 1,2 mil
lió bruttó m 3 — nyárban, ezt követően akácban és harmadsorban cserben vár
ható. 

Faanyaggazdálkodásunk legidőszerűbb kérdése, hogy a jelenlegi értékesítési 
nehézségek közepette haladéktalanul megtegyük azokat az intézkedéseket, ame
lyek a többletként várható mintegy 2,2 millió m3 nettó fatömeg gazdaságos hasz
nosítását tíz éven belül lehetővé teszik. 

2. Tennivalóink a probléma megoldására 
A tűzifa-import megszüntetése 

A várható többlet fakitermelés mindenekelőtt módot ad a tűzifa-import teljes 
megszüntetésére. Néhány évvel, sőt néhány hónappal ezelőtt is, amikor még nem 
volt egyértelműen és számszerűen tisztázott a fakitermelés növelésének lehető
sége, és 1962-ben kidolgozott 20 éves tervünk is 1980-ra még csak 5 millió m 3 brut
tó fakitermelést irányzott elő, a tűzifa-import csökkentése terén óvatosságra volt 
szükség. A fakitermelés akkor ismert várható színvonalából kiindulva magam is 
azon a véleményen voltam, hogy a tűzifa-import megszüntetése veszélyeztetné a 
faipar fejlesztését, az erdőgazdálkodás alapvető rendeltetésének beteljesülését. 
Ezért az akkori adatok alapján a tűzifa-import csökkentését csak végső soron szó
bajöhető megoldásnak tekintettem. 

Dr. Sali Emil jelenlegi adatai alapján azonban meg lehet állapítani, hogy 
a tűzifa-import megszüntetése a faipar fejlesztését még akkor sem gátolja, ha a 
következő 10—15 év folyamán a nemzetközi tendenciákkal ellentétben a tűzifa
szükséglet a jelenlegihez képest nem csökken. Még ebben az esetben is 1980-ig az 
1965. évinél 1,6 millió m3-rel több iparifa hasznosításáról kell a faipar fejlesztése 
révén gondoskodnunk. 

Tűzifa-importunk az 1964. évi kb. 468 000 tonnáról 1966-ig 336 000 tonnára 
csökkent, 1967-ben pedig előreláthatólag 150—170 000 tonnára sikerül csökken
teni. A további csökkentés azonban — a külkereskedelmi szervek közlése szerint 
— a hosszúlejáratú államközi megállapodások, és egyéb külkereskedelmi okok 
miatt egyelőre, illetve 1970-ig nem lehetséges. 1970 után azonban reális célkitűzés 
a népgazdaság tűzifa-szükségletének teljes egészében belföldi forrásból történő 
kielégítése és a tűzifa import teljes megszüntetése. 

Ez a célkitűzés az országos tűzifa-szükséglet változatlan színvonala mellett 
a tűzifatermelésnek 1965-höz képest mintegy 600 000 m3-rel való növelését tenné 
lehetővé. A hazai és nemzetközi tendenciák alapján azonban reálisan számolnunk 
kell a tűzifa-szükséglet csökkenésével. 

Hazai viszonylatban a tűzifa-fogyasztás a felszabadulás előtti évek (1920— 
1938) átlagához képest 1960-ig megközelítőleg 1,8 millió m3-rel, 1950—60-ig több 
mint 300 000 m3-rel csökkent. Az utolsó néhány évben tapasztalható átmeneti nö
vekedést is figyelembevéve 1950—65-ig is közel 200 000 m3-rel csökkent. 

Európai viszonylatban a tűzifa-fogyasztás 1950—60-ig 8%-kal csökkent, az 
előrejelzés szerint a következő 15 év alatt további 31%-os csökkenés várható. Ha
sonló tendenciák érvényesülnek valamennyi szocialista országban is. 

A korszerű tüzelőanyagok, az olaj, gáz, és elektromos áram térhódítása követ
keztében a következő 10—15 év alatt nálunk is számolni kell az összes tűzifa-fo
gyasztásnak legalább 4—5%-os csökkenésével. 

Az import megszüntetése még ebben az esetben is módot ad a tűzifaterme
lésnek országos viszonylatban több mint 500 000 m3-rel való növelésére. A kiter
melhető fatömeg növeléséből adódó további mintegy 1,7 millió m 3 többlet fatö
meg hasznosításáról pedig elsősorban az ipari feldolgozás fejlesztése révén, illetve 
export útján kell gondoskodni. 



Az export növelése 

Az export az utóbbi években és ezentúl is jelentős szerepet fog játszani fa
anyaggazdálkodási és értékesítési problémáink megoldásában. Ezen a téren eddig, 
s valószínűleg ezután is, a legnagyobb volument a papírfa képviseli. Az exportnak 
köszönhető, hogy a jelentősebb iparifa választékok közül a papírfa az egyedüli, 
amelynek értékesítési volumene — az általános értékesítési nehézségek közepette 
— megszakítás nélkül évről-évre nő. (Az 1959. évi 39 000 ürm-rel szemben 1966-
ban — főleg a bükk és gyertyán bekapcsolása révén — az összes papírfa értékesí
tés már megközelítette a 320 000 ürm-t.) 

A papírfa exportnak 1967-ben és a következő években is előreláthatólag lesz 
piaca. Elhibázott dolog lenne azonban arra számítani, hogy az 1980-ban kitermel
hető — megközelítőleg 1,3 millió ürm — papírfát export útján tudjuk majd ér
tékesíteni. 

Az egyéb cikkekben, így pl. a lombos fűrészáruban, parkettlécben, apró fa-
gyártmányokban, az export-piac korlátozott, elsősorban azért, mert az export 
csak a legjobb minőségekre tart igényt, amelyből viszont a belföldi ellátás bizto
sítása miatt exportra csak korlátozott mennyiségek kerülhetnek. 

így a jövőbeni iparifa termelési lehetőségek hasznosításában a fő szerep a bel
földi szükségletekkel összehangolt faipari fejlesztésre vár, annál is inkább, mert 
az olcsó nyersanyag-export a drága késztermék-importot csak töredékében tudja 
ellensúlyozni. 

A faipar fejlesztése 

Dr. Madas András által végzett számítások szerint összes iparifa szükségle
tünk az 1965. évi 4,8 millió m 3-ről 1980-ig 7,2 millió m 3-re, 2,4 millió m 3-rel nö
vekszik. Ebből következőleg, amennyiben az 1980-ban többletként rendelkezésre 
álló 1,7 millió m 3 iparifát az akkori szükségletnek megfelelően tudnánk haszno
sítani, akkor a szükséglet-növekedés 70%-át belföldi forrásból fedezhetnénk, s 
így fafelhasználásunk import-hányada az 1965. évi 45,9%-ról 1980-ig 36°/o-ra 
csökkenne, a faimport értéke pedig az összes faszükséglet 31°/0-os növekedése el
lenére alig növekednék. 

A várható szükséglet összetételét tekintve — ugyancsak dr. Madas András 
adatai szerint — a legnagyobb növekedés (1965-höz képest mintegy 2 millió gömb-
fa m 3) várható a papíripari termékekben, tehát papírfában. A növekedés üteme 
terén második helyen a forgácslap és farostlemez áll. Az enyvezett lemez és bútor
lap szükséglet 1980-ig csökkenni fog, a furnér-szükséglet kb. az 1965. évi szinten 
lesz. A talpfa, bányafa és bányabélés-anyag szükséglet terén 1965-höz képest szin
tén jelentős csökkenés, fűrészáruban némi növekedés várható. 

A kitermelhető fatömeg fafajösszetétele, valamint az 1964/65. évi kihozatali 
tényszámok alapján végzett részletes számítások és a számított adatoknak a szük
ségleti tendenciákkal való egybevetése alapján, az 1980-ban többletként rendel
kezésre álló 1,7 millió m 3 iparifa hasznosításával kapcsolatos feladatok a követ
kezők : 

— A szükségleti tendenciák és a kitermelhető fatömeg fafajösszetétele alapján 
mindenekelőtt a cellulózipar kapacitását kell az 1965. évihez képest legalább 
800 000 m 3-rel növelni, ezáltal alkalmassá kell tenni arra, hogy a többletként 
rendelkezésre álló nyár, s a kitermelhető, eddig exportált bükk és gyertyán 
papírfát is teljes egészében fel tudja dolgozni. Ezzel a fejlesztéssel a papír
szükséglet 1980-ig várható növekedésének mintegy 40%-át hazai termelésből 
tudjuk majd fedezni. 



— A farostlemez- és forgácslapgyártás kapacitását a várható szükséglet mér
tékéig, vagyis az 1965. évi kb. 110 000 gömbfa m3-ről 850 000 gömbfa m : l-re 
kell fejleszteni úgy, hogy ezek az iparágak 1980-ban legalább 600 000 m ! ke
mény lombos faanyagot, ezen belül 250 000 m 3 csert és kb. 160 000 m 3 akácot 
is fel tudjanak dolgozni. 

— A többletként várható — és a felhasználók által is feltehetően igényelt — 
tölgy, bükk, akác és nyár fűrészrönk feldolgozása végett a fűrészipar kapa
citását is kell majd bizonyos mértékig (kb. 150—170 000 m 3) növelni. 

— A bányafa és bányabélésanyag-szükséglet terén az 1965. évihez képest vár
ható, mintegy 100—120 000 m3-es visszaesést a helyi szükségletek kielégítése 
érdekében, azok feltárása után, a fagy ár tmány termelés fokozásával kell ki
egyenlíteni. 

E fejlesztés eredményeként az állami erdőgazdaságok iparifa hányada a vas
tag fához viszonyítva: 

— az összes fakitermelésben az 1966. évi 57,8%-ról 1980-ig 72,1%-ra, 
— a bükk fakitermelésben az 1965/66. évi 65,7%-ról 1980-ig 81°/0-ra, 
— a gyertyán fakitermelésben az 1965/66. évi 44,2%-ról 1980-ig 76%-ra. 
— az akác fakitermelésben az 1965/66. évi 65,1%-ról 1980-ig 68%-ra, 
— a tölgy fakitermelésben az 1965/66. évi 59,1%-ról 1980-ig 67%-ra, 
— a cser fakitermelésben az 1965/66. évi 50,1%-ról 1980-ig 67%-ra növekszik. 

Fafajpolitikánk szempontjából is alapvető jelentőségű, hogy a bükk után a 
gyertyán lesz legkeresettebb kemény lombos fafajunk, a cser pedig elérheti a tölgy 
ipari hasznosításának színvonalát. 

Ez a fejlesztés faanyaggazdálkodásunk legidőszerűbb kérdése. Enélkül ér
tékesítési gondjaink egyre súlyosabbak és nagyobb méretűek lesznek, importter-
heink pedig a jelenleginek sokszorosára fognak növekedni. 

Az 1966-ban Madridban rendezett VI. Erdészeti Világkongresszus megálla
pítása szerint is a fa- és a papíripar fejlesztése, mint járulékos beruházás, nélkü
lözhetetlen velejárója az erdőgazdálkodás fejlesztésének. Enélkül az erdőgazda
sági beruházások hatékonysága is töredékszázalékra csökken. 

Az 1980-ban kitermelhető faanyag hasznosítása a következő 10—12 év alatt 
összesen mintegy 10—11 milliárd Ft beruházást igényel. A jelentkező nyár papírfa 
feldolgozására hivatott két nagy kapacitású cellulózgyáron kívül 1968—80-ig 
évente átlagosan 1 forgácslap-, illetve farostlemezgyár üzembehelyezésére lesz 
szükség. 

E feladat nagyságát mi sem szemlélteti jobban, mint az, hogy az elmúlt 10 év 
alatt rendkívüli erőfeszítések árán csak 73 akkora farostlemez-, és forgácslap
gyártási kapacitást tudtunk létrehozni, mint amekkorát a következő 12 év alatt 
kellene üzembehelyezni. 

Ebből is kitűnik, hogy ezek az elgondolások faanyaggazdálkodásunk időszerű 
problémáira csak hosszabb távon hozhatnak megoldást. Ezek hatása legfeljebb 
5—8 év múlva kezd majd érződni. 

Faanyaggazdálkodási nehézségeink megoldásában rövid távon, 1968-tól 
1970-ig az 1968. január 1-én életbelépő új faáraktól és a termékforgalmazás új 
rendjétől lehet majd remélni bizonyos előrehaladást. 

Az új faárak, és főleg az eddigi kötött árak helyett nagyrészt szabad árak, sok 
faanyagra és fatermékre vonatkozólag elő fogják segíteni a belföldi faanyagok 
hasznosítását és az importtal való takarékoskodást. Sajnos teljesen megnyugtató 



megoldást az új árrendezés sem lesz képes hozni, elsősorban azért, mert a legna
gyobb volument képviselő fenyő fűrészáru árát nem lehetett a belföldi faanyagok 
és termékek felhasználását kellően ösztönző mértékig emelni. 

A termékforgalmazás új rendje 1968. január 1-től kezdve a termelő eszköz 
kereskedelem egész területén, így a fatermék forgalmazásában is megszünteti az 
eddigi kötöttségeket. Az új rendben a fogyasztók szükségleteiket — a fenyő fű
részáru, bükk fűrészáru, import fenyő és import nyárgömbfa, valamint a tűzifa 
kivételével — minden faanyagban és fatermékben a nekik legjobban megfelelő 
helyről szerezhetik be. Ebből következőleg az erdőgazdaságok is szabadon érté
kesíthetik termékeik túlnyomó többségét. Ehhez azonban természetesen széles
körű piackutatásra és hatékony kereskedelmi tevékenységre lesz szükség. 

A kötöttségek feloldása révén kibontakozó öntevékenység remélhetőleg fel
tárja majd azokat — az eddigi kötött gazdálkodásban mesterségesen elfojtott — 
helyi szükségleteket, amelyek kielégítése lehetővé teszi az utóbbi időben értékesít-
hetetlenné vált faanyagok, a kiesett bányafa és bányaszéldeszka hasznosítását. 

Bizonyára nem kell külön hangsúlyozni, hogy az ilyen öntevékenységre első
sorban az alföldi és a bányáktól, feldolgozó telepektől távolabb fekvő erdőgazda
ságoknál lesz szükség, mivel a nagyobb kínálat következtében a bányák és fel
dolgozó üzemek szükségleteiket elsősorban a közelfekvő, legkisebb fuvarköltség
gel elérhető területekről fogják beszerezni. 

Azt azonban már, úgy érzem, hangsúlyozni kell. hogy helytelen és káros len
ne az olyan öntevékenység, amely nem az addig is értékesíthetetlen faanyagok 
hasznosítását oldaná meg. hanem pl. a pozíció-előnyt kihasználva az eddig is ke
resett fafajok rönkanyagának feldolgozására új fűrészüzemek létesítésével a meg
levő kapacitások kihasználását veszélyeztetné, s így feleslegesen kötne le álló
eszközöket. 

Az elmondottakat összefoglalva: faanyaggazdálkodásunkat ma már nem a 
régi értelemben vett hiánygazdálkodás, hanem a kitermelt faanyagok hasznosítási 
lehetőségeinek keresése jellemzi. 

A probléma rövid távon a nagy volumenű hagyományos cikkek piacának ro
hamos csökkenése miatt — még azonos szintű fakitermelés mellett is — jelentkező 
feleslegek értékesítése. Erre megoldást elsősorban a hiánygazdálkodással elfojtott 
helyi szükségletek feltárása és az értékesíthetetlen faanyagoknak ezen az úton 
történő hasznosítása, másrészt a tűzifa-import további csökkentése, és az export 
bővítése hozhatja meg. 

Faanyaggazdálkodásunk égető távlati problémája viszont a 10—15 éven belül 
a jelenlegihez képest többletként várható mintegy 2,2 millió m 3 nettó fatömeg 
hasznosítása. E probléma megoldását elősegíti a tűzifa-import megszüntetése, 
teljes megoldást azonban csak akkor tudunk elérni, ha 

— egyrészt fagazdálkodásunkat a fejlesztés szempontjából az erdőgazdálkodás
tól a papíripari feldolgozásig komplex egésznek fogjuk fel, 

— másrészt tudomásul vesszük, hogy ezen a téren a cellulóz- és általában a fa
ipari fejlesztést célzó járulékos beruházások a fatermesztés fejlesztését célzó 
alapberuházásnak a nemzetközi adatok szerint 4—5-szörösét képviselik, és 
végül 

— harmadsorban, ha ezeket az eddig halogatott járulékos beruházásokat hala
déktalanul meg is valósítjuk. . 

A. Xa.wc : COBPEMEHHblE B O n P O C b l XOSHftCTBOBAHHH A P E B E C H H O f í . 
B HacToamee BpeMH xo3HÍicTBOB&Hne ApeBecHHOi í xapaKTepM3yeTca He Kan Ae(J>eKTHoe xc-3flücTB0BaHHe, a 

K3K nOHCK B03M0>KH0CTeH HCn0jlb3OBaHHe 3ar0T0B.neHH0H ApeBeCHHbl. HpOŐJieMa 3aKJlK)MaeTCH B TO.M , MTO B pe -
sy.ibTaTe BHe3anHoro nonHWeHHfl ueH TOBapbi Ha M H P O B O M pbiHKe — npH T O M >Ke ypoBHe 3aroTOBKH APeBe-
CHHbl — c6blTb nOflBJlfllOmiieCH H3JIHUIKH. Jlfln 3TOrO HeOÖXOAHMO OÖHapy>KHTb MeCTHyK) nOTpeÖHOCT b B ApeBe-
CHHe, yHeHbLUHTb HMTIOp T APOB H yBeJlHMHTb 3KCH0PT, CpOMHOÍ Í npOÖAeMOÜ XO3HÍÍCTB0BaHH3 ApeBeCHOÍ i HBJIfl-
CTCH ncnojib30BaHHe HMefoiuerocH 3anaca B 5 MHJIJI. MIÍH B ÖJiHwaHuieM owHAaiomerocfl 3anaca B 2 , 2 MH/IJI. M . 
3roH npoöjie.Me noMoweT no.iHoe npeKpaineHiie H.unopTa A P O B , no.HHoe pa3pemeHHe npoGjieMbi TOJibKO Toraa 



MO>KHO ocvmecTBiiTb, eciiH npHMe M 3a KOMn.ieKCHoe ue.ioe xo3flMCTBOBamie ApeBecnHüH, /iecoxo3HíícTBOBaHne 
H AepeBOoöpaöaTbiBarouiyK) npoMbiui.ieHHOCTb n,o 6yMa>KHOÍÍ npoMbniineHHOCTH H HeOTjio>KHO ocvmeCTBHM pa3-
BHTHe aepeBooöpaöaTbiaaiomeH npoMbiuj.ieHHOCTH, a Ta«>Ke pa3BHTne BbípaiuHBaHHe .ieca c ue.ibio ocHOBHoro 
KanHTajioBjio>KeHHH. 

Halász A.: DIE AKTUELLEN FRAGEN DER HOLZWIRTSCHAFT. 

Die ungarische Holzwirtschai't wird derzeitig nicht mehr durch eine Mangelwirtschaft, sondern 
durch die Suche nach Möglichkeiten zur Verwertung des eingeschlagenen Holzes gekennzeichnet. 
Wegen der schnellen Verminderung der Absatzmöglichkeiten für herkömmllche Produkte, die 
durch grosse Abmessungen gekennzeichnet sind, bereitet auf kurzer Frist — auch bei einem gleich-
bleibenden Niveau des Holzeinschlags — die Verwertung der entstehenden Uberflüsse ein Problem. 
Eine Lösung zeigt sich vor allém in der Erschliessung des Lokalbedarfs. der einst durch die Mangel
wirtschaft unterdrückt wurde sowie in der Einsohránkung des Brennholzimports und der Aus-
dehnung des Zellholzexports. Ein brennendes langfristiges Problem der ungarischen Holzwirt-
schaft ist die Verwertung von 2,2 Mio fm Holz, das in kurzer Zeit als ein Uberschuss auf die gegen-
wártige 5 Mio fm Holz zu erwarten ist. Die Lösung dieses Problems wird durch die gánzliche Ein-
stellung der Brennholzeinl'uhr begünstigt. Eine volle Lösung kann jedoch nur dann erzielt werden, 
wenn in der Entwicklung der Holzwirtschaft die Forstwirtschaft und die Holzbearbeitung bis zur 
Papiererzeugung als eine komplexe Ganzheit aufgefasst wird und die Entwicklung der Holzbear-
beitenden Industrie als eine akzessorische Investition der Grundinvestition zur Entwicklung der 
Holzproduktion unverzüglich durchgeführt wird. 

Beszámoló az ülésszakról 

„Immár hagyományossá vált tudományos ülésszakunkon ez évben is az elmúlt év 
kutatási eredményeiről adnak kutatóink számot. Annak érdekében, hogy a gyakorlati 
erdőgazdálkodás és az erdészeti kutatás kapcsolatait érzékelhetővé tegyük, felkértük 
dr. Sali Emil, dr. Madas András és Halász Aladár elvtársakat, hogy megnyitóként foglal
ják itt össze számunkra az erdőgazdálkodás legfontosabb napirenden levő problémáit. 
A z általuk mondottak mintegy keretet képeznek, amelyen belül az intézet kutatói és 
külső munkatársai ismertette eredmények adott kérdésekben rámutatnak a megoldások 
lehetőségeire. A tisztelt hallgatóknak így az összefüggések ismeretében jobban módjuk 
lesz eredményeinket értékelni, felhasználásuk lehetőségeit mérlegelni." 

Ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Keresztesi Béla, az Erdészeti Tudományos 
Intézet igazgatója a plénum előtt az ülésszakot. A szavaiban jelzett három előadást 
lapunk első részében teljes egészében közöljük. Erre késztet bennünket azok rendkívüli 
jelentősége. Gazdaságtörténeti fordulatot jelentenek be, olyant, ami egész erdőgazdál
kodásunknak új irányt szab. Fatermesztésünkben a pusztán mennyiségi fokozást fel kell 
váltsa a minőségre és választékra való céltudatosabb törekvés és erőteljesebben kell 
kezdeményeznünk a felhasználás, feldolgozás terén is. Mindezeken túlmenően élénken 
előtérbe lépnek a gazdaságossági kérdések. 

Ezek a szempontok, érvényesültek máris a különböző szakágazatokat átfogó szak
ülések során. 

Az erdőműveléstani szakülés dr. Sali Emil elnöklete alatt nagyrészt az erdőnevelés 
racionalizálási kérdéseivel foglalkozott. Dr. Keresztesi Béla mint első előadó a Duna— 
Tisza közi homokok fenyőtelepítéseinek akácelegyítési kísérletei alapján megállapí
totta, hogy kis területeken, eltérő termőképességű termőhelyeken legracionálisabb ele-
gyítési mód az egzakt termőhely térkép alapján tervezett foltos telepítés, ezekben a fel
szabadító tisztítás teljesen elesik. Termőhelytérkép hiányában a lombos fafajok szá
mára kedvező vízháztartása homokokon a szalagos elegyítés célszerű. így a fafajok 
közötti harc küzdőterét a szalagok érintkezési vonalára lehet korlátozni. Erdeifenyve
seink 60%-át kitevő tisztítási korú állományokban dr. Sólymos Rezső az Erdőnevelési 
Utasításban még átlag öt belenyúlást mindössze kettőre javasolta csökkenteni. Az elsőre 
C—8 éves korban, a másodikra 14—16 évesben kerül sor, erőteljes és nagyrészt sema
tikus módszerrel. így még maga a nevelővágás is olcsóbbá válik 15—20° 0-kal, s a munka 
40%-át géppel lehet végezni. A z erélyesebb belenyúlás a racionalizálásra irányuló kuta
tás eredményeként máris terjed az erdőgazdaságokban, ifj. Béky Albert beszámolójá
ban rámutatott, hogy a tisztítási erély az utolsó két évben 3—8° 0 -kal nőtt az előző hét 
évhez viszonyítva a minta- és ellenőrző területek elemzésének eredménye szerint. A 
feketefenyvesekben immár negyedik éve folyó erdőnevelési és fatermési vizsgálatokról 
Kovács Ferenc adott tájékoztatót. Az eddigi eredmények nagymértékben támasztják alá 
ezeknek a vizsgálatoknak szükségességét. Dr. Kiss Rezsőnek kísérleti eredményei a ko
csányostölgyesekben is megalapozottá teszik a tisztítási visszatérési idő emelését, a bele
nyúlások számának csökkentését. A makkvetésekben 20 éves korig elegendő a három, 



csemetével történt erdősítésben a két belenyúlás és 15 éven túl már az első törzskivá
lasztást is el kell végezni. A belenyúlás mértékét illetően rámutatott a visszamaradó 
állomány állapotának fontosságára. Erre legjellemzőbb a körlapösszeg, ilyen jellegű 
normatívákat már össze is állított. A gyakorlatban és szakoktatásunkban eddig sajnos 
Kellően nem értékelt körlapösszeg kifejező erejére hívta fel Madas László is a figyelmet, 
sürgetve azoknak a körlapösszeghatároknak kimunkálását, amelyek között állomá
nyaink folyónövedéke a legnagyobb. A zalai bükkösök körlapösszegváltozását vizsgálta 
Mendlik Géza. Az általa szerkesztett helyi faterméstábla szerint a főállomány körlap
összegének görbéi még 120 éves korban is emelkedő irányzatúak, a folyónövedék 100 éves 
korban 12,4—7,6 m 3/ha, a javasolható vágáskor az I. és II. fatermési osztályban 120, a 
III.-ban 110 év. Fatömegvizsgálatokról számolt be dr. Sopp László, 5623 tölgyfának adat
felvétele sok értékes megállapításra ad alkalmat. Az erdőművelési szakülésen kapott 
helyet az erdők közjóléti szerepének érvényesítése is. Dr. Tóth Sándor a budapestin 
keresztül mutatta be a parkerdőkkel szemben támasztott közjóléti kívánalmakat és azok 
kielégítési problémáit. 

A termőhelykutatási szakülést dr. Pántos György vezette. Az előadások azt mutatták, 
hogy ez az egyébként is talán legjártabb út tovább szélesedett. Dr. Járó Zoltán mu
tatta be, hogy a fafajmegválasztést alátámasztó termőhelytípusképzés továbbfejlesztése 
során az altípusok és változatok miként szolgálják már a fatermés, melioráció vonatko
zásait is. Tipológiai alapon vizsgálta dr. Tóth Béla a nagyalföldi táj csoport tölgyeseit és 
állapította meg, hogy cser található a kocsányostölgy és nemesnyárak számára kedvező 
termőhelyeken, ugyanakkor túlszáraz helyeken kocsányostölgyek sínylődnek. Legkeve
sebb 800 ha-on áll olyan cserállomány a tiszántúli kötött talajokon, amelyeknek fel
cserélése kocsányostölggyel vagy nemesnyárral lehetséges és indokolt. Ugyanakkor mint
egy 500 ha olyan kocsányostölgyessel kell számolni, amelyet cseressé kell átalakítani. 
Dr. Simon Miklós a füzek telepítési lehetőségét mutatta ki homoki termőhelyeken. A 
t'ehérfűz a nemesnyárakhoz képest általában kevésbé talaj- és levegőigényes, sikeres 
termesztésében fő szerepe a hidrológiai viszonyoknak van. A z előadó —• kísérleti ered
ményei alapján — a fűztermesztésre már konkrét javaslatokat tett. A nemesnyárak tele
pítését kizáró termőhelyhibákra vonatkozó kutatási eredményekről Adorján József, 
különösen az olasznyárakat illetően pedig dr. Szodfridt István számolt be. Dr. Babos 
Imre a nemesnyár fajták termőhelyigényének feltárásán túlmenően növekedésük és a 
választéktermesztés lehetőségeinek megállapítása céljából létesített fajtaösszehasonlító 
kísérleti állománytelepítések első (4 éves) eredményeit értékelte. Legfontosabb meg
állapítása az óriásnyárnak a betegségekkel szembeni igen erős fogékonysága, ez való
színűleg a H—381 és francianyár klónoknak a nyár számára már kevésbé alkalmas ter
mőhelyeken való fokozottabb mértékű telepítésével kerülhető meg. A z óriásnyár növeke

désmenetét a Nyírségben Halupa Lajos vizsgálta és megállapította, hogy ennek fő növek-
vési szakasza 10—13 éves korára esik, így a nevelővágásokat eddig már el kell végezni, 
mert a későbbi gyérítéseknek már nincs számottevő hatása a növedékre. Palotás Ferenc. 
a 2/3 éves ültetési anyag alkalmazásával foglalkozott és kimutatta, hogy ez a nagy
méretű anyag csak mezőgazdasági műveléssel egybekötve, a legkiválóbb termőhelyeken 
gazdaságos, ahol a ráfordítással arányos többtermelés várható. A termőhelytipológia 
fejlesztéséhez szükséges tudományos aprómunkáról Horváth'né dr. Proszt Sára a „Cse
meték tápanyagfelvételének változása a tenyészidőszak folyamán" című és Halupa La-
josné az „Eltérő fakadási idejű kocsányostölgyek növekedésmenete" című előadásában 
-számolt be. 

Az erdőhasználati és erdészeti gazdaságtani szakülés Halász Aladár elnöklete alatt 
főleg a szervezésben rejlő racionalizálási kérdésekkel foglalkozott. Dérföldi Antal általá
ban, az üzemviteli kutatások gyakorlati jelentőségét fejtegette és ismertette, hogy rész
leteiben mivel kívánnak foglalkozni az ilyen irányú kutatómunka során. Dr. Szász Tibor 
részleteiben a fahasználati munkák szervezésében rejlő gazdálkodási lehetőségeket bon
colgatta. Rámutatott arra, hogy az iparban a termelés megindítását általában megelőzi 
a szervezési programnak több változatban való kidolgozása és közülük a gazdaságosság 
szempontjait legjobban kielégítő változatnak előkalkuláció alapján való kiválasztása. 
A fahasználat adottságai fokozott mértékben kívánják ilyenek készítését. Kuthy Timót 
mélyebbre menve a darabolás helyének megválasztásához vizsgálandó tényezők hatá
saira hívta fel a figyelmet, Ott János pedig ehhez kapcsolódva a különböző darabolási 
helyekhez kötött anyagmozgatási módszerek összehasonlító időszükségleti és gazdasá
gossági vizsgálatának egyes eredményeit ismertette. Dr. Farkas Vilmos rövid áttekin
tést adott az erdőgazdasági szállítás-programozási problémákról, rendszerezett ismerete
ket nyújtott az erdészeti szállítások gyakorlati programozásához. Illyés Benjámin a szál
lítások költségelemei meghatározásának módszertani vizsgálati eredményeit foglalta 
össze és rámutatott, mely problémák megoldása segítené elő a költségelemek értékének 



pontosabb megállapítását. A gazdaságossági összehasonlító vizsgálatok ismertetése so
rán dr. Márkus László a csemetetermelés ilyen vonatkozású kérdéseivel foglalkozott. 
A szakülés előadásai között fagazdálkodásunk jövőjét illetően rendkívül nagy jelentő
ségű megnyilatkozás történt dr. Lengyel Pál részéről. A hazai cellulóz- és papíripar ezek 
szerint megfelelő beruházások létesítésével jelentős mennyiségű fát tud hasznosítani. 
A lombosfák nagy része cellulóz-, illetve félcellulóz előállítására alkalmas — a követ
kező sorolás szerint: legkedvezőbb a nyárfa, ezt követi a gyertyán, bükk, éger, fűz, tölgy, 
akác, vadgesztenye, cser csökkenő értékkel. 

Az erdészeti gépesítési szakülés dr. Madas András elnöklete alatt természetéből ki
folyóan mind erdőhasználati, mind erdőművelési területet érintett. Dr. Szepesi László a 
motorfűrészek fejlesztésének várható kilátásaival foglalkozott. Huszár Endre a gépesí
tett útépítés és anyagmozgatás kölcsönhatását vizsgálva figyelmeztetett, hogy a feltáró
hálózat optimális sűrűségére vonatkozóan az egyes szerzők egyenletei csak nagy álta
lánosságban nyújthatnak irányszámokat. Kisebb egységre — tag, gravitációs csoport — 
vetítve csak részletes elemzés vezethet célra. Ahol többféle gép és technológia is számí
tásba jöhet, gazdaságossági számításnak kell eldöntenie, hogy az adott feltártsághoz al
kalmazkodjék-e a munkát végző gép és technológia, vagy az alkalmazni kívánt gép
hez és technológiához alakítsuk-e az utak sűrűségét. Kassai Jenő az erdőgazdasági 
rakodók összevonásának hatásait vizsgálta a szállítási költségek alakulására. Finta Ist
ván a hosszúfás anyagmozgatást vizsgálta és megállapította, hogy az általánosságban 
alkalmazott hazai gépek — az árbócdaru, Csepel D—344 tehergépkocsi, átalakított 10 
tonnás dömper —, valamint a szovjet gyártmányú villás emelő targonca bizonyos fenn
tartásokkal általában alkalmasak a hosszúfás anyagmozgatás kiszolgálására. Danszky 
István az erdősítési munkák gépesítésének fejlesztési lehetőségeivel foglalkozva meg
állapította, hogy a tervezett géppark beállítása esetén évi 26—30 millió forint közvetlen 
munkabérmegtakarítás, 1750 fő munkáslétszámcsökkentés és további — pénzben ki 
nem fejezhető, de az állomány későbbi életében realizálódó — eredmény érhető el. 
Walter Ferenc a csemetekerti munkák gépesítésének előfeltételeit kutatta, s köztük leg
fontosabbnak találta a mintegy 800 ha-nyi állandó csemetekertünk közel 55%-át kitevő 
1 ha-n aluli területű kertek összevonását. Balló Gábor a legfontosabb erdőgazdasági 
talajművelőgépek leggyakrabban előforduló beállítási hiányosságait tárgyalta. Vizsgá
latai szerint a helytelenül beállított ekékkel tetemes vonóerőnövekedés lép fel, a sor
közi művelőgépek rossz beállítása a munkaminőség romlását okozza. Horváth Lászlóné 
összefüggést keresett az erő- és munkagépek üzemeltetése, valamint az erdőgazdaság 
jellege, földrajzi helyzete, feltártsága, illetve fennálló feladatai között. Javaslatot tett 
az ilyen jellegű, több irányban is hasznosuló tipizálásra. 

A rendezés lehetővé tette, hogy mind a művelési, mind a használati érdeklődésű 
szakemberek is részt vehessenek a szűkebb szakterületüket érintő gépesítési előadáso
kon. Elismerését jelentette ez annak az egyre élénkebben jelentkező igénynek, hogy a 
gépesítés kérdéseit ne önállóan, hanem az illető szakterületen belül, annak szerves része
ként vizsgáljuk és tárgyaljuk. Érdemes ezen az úton a jövőben még tovább menni. 

Az erdészeti nemesítési és erdőtelepítési szakülés elnöke Sitkey János volt. Ezen 
Mátyás Vilmos beszámolt a magtermelő állományok felülvizsgálatáról. Területük ennek 
során hamadára csökkent, de nagy jelentőségű, hogy gondoskodás történt a vágáskort 
elért értékes állományoknak utódállományokban való fenntartására. Bánó István, a 
kámoni erdeifenyő magtermelő plantázs terméseredményeiről beszámolva tudatta, hogy 
a magtermelő üzemben olyan klónösszeállítás lehetséges, amely 15—20 éves korra a 
hektáronkénti 1 q tiszta maghozamot is megadhatja. Retkes József az erdeifenyő mag
termelő ültetvényekben végzett vizsgálatai során terméshozamfokozás érdekében az 
üzemi ültetvények részére a gömbölyűre-metszést ajánlotta, valamint azt az eljárást, 
amelynek során az oltvány csúcsát 2—4 felső örvvel együtt távolítják el. Fuisz József az 
üzemi magvizsgálatokról számolt be. Erősen kifogásolta a központi magvizsgálat nem ki
elégítő mértékű igénybevételét. Ennek hiánya következtében nem tudnak világos érté
kelést végezni a felhasználás tekintetében újabban döntő jelentőségűnek felismert víz
tartalom tekintetében. A kritikus értékek ismeretének hiánya súlyos károkra vezet. 
Dr. Papp László az eldugványózott anyag országosan mintegy fele mértékű pusztulásá
nak okául a dugványnak tárolás és kezelés közbeni vízveszteségét okolta. Eljárásokat 
javasolt a víztartalom megőrzésére, illetve utánpótlására. Jellemző a kérdés hordere-
jére, hogy a megmaradásnak 10%-os javulása kétmillió forintos eredményjavulással 
járna. Dr. Kopecky Ferenc a gönyüi kísérleti állami gazdaságban beállított szalma
cellulóz-köztes nyártelepítás eredményéről számolt be. A tapasztalat szerint a 200 db/ha-
onkénti törzsszámmal telepített T.214' között a szalmatermelés csak az első két évben 
gazdaságos. Harkai Lajos a simafenyő állományok növekedésének vizsgálatával újra 
felhívta a figyelmet erre a fafajra. Alkalmas termőhelyen a leggyorsabban növő fenyők 



közé sorolható, még a számára szélsőségest jelentő termőhelyen is eléri a 19 m 3/ha növe-
déket. Dr. Szönyi László és Újvári Ferenc az erdőnek a vizek levonulására, illetve a 
hordalékképzésre kifejtett hatásával foglalkozó vizsgálataikat ismertették. 

Az erdővédelmi és vadgazdasági szakülésen dr. Tóth Sándor elnökölt. Elsőnek dr. 
Pagony Hubert ismertette a fenyőtűkarcgomba elleni védekezés újabb eredményeit. 
Sikerült már az első éves csemetéket is védeni és a négy éve folyó állománypermetezési 
kísérletek eredményei is nagyon biztatóak. Kiss László a vegyszeres növényvédelem 
káros mellékhatásaival foglalkozott és figyelmeztetett a talajfertőtlenítő vegyszerfel
használás során a csupán elkerülhetetlenül szükséges adagok alkalmazására. Dr. Szilágyi 
László a nyárdugványok pusztulásában az elsődleges okot jelentő vízvesztés mellett az 
ennek nyomán elhatalmasodó nyárfarák károsítását vizsgálta, Gergácz József Marso
nina-károsítás fellépését jelentette be nyarakon, dr. Szontágh Pál pedig nyárállomá
nyaink rovarfertőzöttségével foglalkozott. Tallós Pál az 1967. évi erdővédelmi előrejel
zést ismertette és visszatekintve megállapította, hogy az 1966. évi prognózis a legfonto
sabb károsítókra vonatkozólag kevés kivételtől eltekintve helytállónak bizonyult. A vad
gazdasági kutatás köréből dr. Nagy Emil a fogoly zárttéri tenyésztésében elért kutatási 
eredményeket ismertette, dr. Holdampf Gyula pedig a nagyvadas vadászterületek téli 
vadeltartóképességének fokozásáról tartott előadást. A nagyvadnak őszi-téli idényben 
bőséges tápanyagellátását biztosító idős, makktermő tölgyesek és bükkösök megfogyat
kozásával pótlásként vadgesztenyések telepítését javasolta. Létesítésük véleménye sze
rint a biológiai vadkárelhárításnak egyik leghatékonyabb módja. Amit pedig nem tud 
elhárítani, arra dr. Lengyel György ajánlott újabb, véralbumint felhordó kézi eszközt. 
Alkalmazása egy-emberes munkát tesz lehetővé, mert a homokszórást is el tudja látni a 
kezelője. Végül dr. Vicze Ernő hívta fel a figyelmet az erdőszegélyeknek a méhlegelő-
javításban való szerepére. Az egyéb mellékterméknek is alkalmas fa- és cserjefajok be
vitelével megszüntethető volna a méhészet termelési bizonytalansága, amit az akác
virágzásnak való szinte teljes kiszolgáltatottsága jelent. 

Jérome René 

A hosszufás tehergépkocsi-vontatók 
KGST-minősítésének tapasztalatairól 

Dr B A L O G H F E R E N C — W A L T E R F E R E N C 

A KGST MÁB Gépesítési és Villamosítási Állandó Munkacsoportjának hatá
rozata értelmében három országban (Szovjetunióban, Csehszlovákiában, Lengyel
országban) párhuzamosan folytatják az 5 t-ás kategóriába tartozó tehergépko
csikhoz kialakított utánfutós szerelvények nemzetközi vizsgálatát. 

A vizsgálat menetének ellenőrzésére és a minősítések tematikájának meg
vitatására 1966. október 10—16-ig terjedően szakértői értekezletet hívtak össze a 
Szovjetunióban. Az értekezlet színhelye a Kaukázus északi oldalán elterülő gu-
zeripeli erdőgazdaság volt. Az erdőgazdaság egyben a Központi Kutató Intézet 
(CNIIME) vizsgálati bázisterülete is, így a helyszíni bejárások során az értekezlet 
résztvevői megismerkedhettek a hegyvidéki fakitermelés korszerű technológiá
jával és gépi berendezéseivel. Beszámolónkban az erdőgazdaság gépi fakiterme
lését, közelítési és szállítási munkáit, a KGST-minősítésen szereplő tehergépkocsi
vonatok konstrukciós sajátosságait, fontosabb műszaki, üzemeltetési mutatóit 
kívánjuk ismertetni a hazai szakközönséggel. 

Az erdőgazdaság bázisterülete a Kaukázus gerinc-vonulatának közelében 
fekszik. A hasznosított erdőterületek tengerszínt feletti magassága maximálisan 
2000 m. Az erdőgazdaság összterülete 82,8 ezer ha. erdővel borított terület 72,6 
ezer ha. Az állományok összes fatömege 26 117 ezer m 3, ebből vágásérett 24 485 
ezer m:!. Egy ha-ra eső fatömeg 200—280 m : !. Az előforduló fontosabb fafajok szá
zalékos megoszlása: jegenyefenyő 46%, bükk 32%, tölgy 17%, egyéb 5%. Az ipari-
fakihozatal átlagos értéke erdőgazdasági viszonylatban 70%, tűzifa 30%. 



A fakitermelés technológiája: A fakitermelést komplex brigádok végzik. A 
vágástéri munkafolyamat műveletei: döntés, gallyazás, közelítés, rakodás. A faki
termelő brigád utolsó munkafázisként tehát a faanyagot terheli fel a kiszállító 
járműre. 

A döntést meghosszabbított láncvezető sínnel és hidraulikus döntőékkel ellá
tott, Druzsba M4 motorfűrészekkel végzik. A közelítés szálfában történik, — 300 
m-ig TDT—75 lánctalpas közelítő traktorral, 1000 m-ig kötéldarukkal. A szállító 
járművek rakodására különálló rakodóberendezéseket használnak. 

A faanyag legnagyobb részét szálában szállítják az alsórakodóra kéttengelyes 
utánfutóval ellátott tehergépkocsi vonatokon, s zúzottkő burkolatú erdei utakon. 
A szállítási távolság átlagosan 20—25 km. A faanyagot az erdőgazdaság egész te
rületéről egy központi rakodóra szállítják, melynek évi kapacitása, — a fakiter
melési feladatnak megfelelően — 160 ezer m 3. 

A rakodói feldolgozást komplex brigádok végzik, két műszakban. A rakodón 
minden munkaterületen maximális gépesítésre törekedtek. Az érkező szerelvé
nyek ürítésére 1 db 20 t teherbírású kábeldaru, 2 db 36 m fesztávú bakdaru szol
gál (teherbírás egyenként 18 t). A fatörzsek darabolása két félautomatikus vezér
lésű, fotócellás hossztoló-daraboló gépsoron történik. A gépsor egységei a követ
kezők: RH—2 típusjelű, csörlős törzskiválogató berendezés (vontatási távolság 
15—30 m, kifejthető vonóerő 1,2 t, teljesítmény 20—40 m 3/óra): TH—1 jelzésű 
adagoló lánctranszportőr: két darab automatikus vezérlésű körfűrész hossztoló 
berendezéssel (a körfűrészlap átmérője 1500 mm, vágósebessége 60 m/sec), elvonó 
transzportőrök. Az elszállításra kerülő választékokat utóbbi lánctranszportőrök
kel továbbítják a méretnek megfelelő gyűjtőaknába, ahonnan KKU—10 típusjelű 
konzolos bakdarukkal rakják máglyákba. A rakodói feldolgozásra szánt alap
anyagot külön szállítószalagokon juttatják a fagyártmánytermelő üzembe. 

A műszaki fejlesztés a következő években nagyobb teljesítményű motorfű
részek beállítására, a kötéldaruk teherbíró képességének fokozására (8—10 t-ra), 
1,5 m átmérőjű törzsek darabolására alkalmas rakodói gépek kialakítására irá
nyul, de kiegészítésre szorul a szállító géppark is, melynek egységeit az említett 
KGST vizsgálaton szereplő gépekből kívánják beszerezni. 

A bevezetőben említett KGST vizsgálatot az ismertetett erdőgazdaság terü
letén végezték. A vizsgálatok elsődleges célja a tehergépkocsi-vonatok techno
lógiai felszereléseinek (csörlő, utánfutó, forgózsámoly, rakoncák, fékberendezés 
stb.) minősítése volt. A méréseket a koordinátor részéről (CSSZSZK) kidolgozott 
metodika szerint végezték. A szakértői értekezlet a metodikát kisebb módosítá
sokkal, kiegészítésekkel jóváhagyta, majd a helyszínen ellenőrizte a vizsgálat kö
rülményeit, végrehajtásának módját. 

A Szovjetunió részéről a minősítésen két szovjet gyártmányú gépcsoportot 
szerepeltettek: LK—8 és MAZ—509 típusjelzéssel. A minősítés színhelyéül maxi
mális igénybevételt jelentő pályaszakaszt jelöltek ki a guzeripeli erdőgazdaság 
területén. A felsőrakodók tengerszint feletti magassága elérte az 1800—2000 m-t. 
Az útpályán éles kanyarok, meredek lejtők, 11—13%-ot meghaladó emelkedők 
tették próbára a szállító berendezéseket. A kijelölt útvonal minden jellegzetes 
szakaszán mérték és regisztrálták a fontosabb üzemeltetési mutatókat a vezető 
fülkében elhelyezett 90 mérőbélyeges műszerrel. 

Az LK—8 speciális faanyagszállító tehergépkocsivonatot a MAZ—501 típus
jelű tehergépkocsi bázisán alakítottak ki. A szükséges technológiai felszerelése
ket a Komi Autonóm Köztársaságban gyártották le. Közöttük szerepel kétdobos 
önrakodó csörlő, dönthető forgózsámoly, lecsukható rakoncák, kéttengelyes 2—P 
—15 típusú utánfutó. A gépcsoport előnye, hogy a rakodást a gépkocsivezető 
egyedül is elvégezheti, egy, illetve két fogásra. Pozitív vonása továbbá, hogy a 



rakodás oldala felöli rakoncák a zsámoly megdöntésekor lecsapódnak és a meg
emelt zsámollyal lejtőpályát alkotnak. Utóbbi egyrészt elősegíti a faanyag fel-
vonszolását a rakfelületre, másrészt növeli a gépkocsi alvázának stabilitását. A 
rakoncák és a forgózsámoly helyzetét rakodásnál az 1. ábra szemlélteti. A gépcso
port előnyére írható még, hogy a rakodás mindkét oldalról elvégezhető, a terelő-

1. ábra. Az LK-8 autószerelvény önrakodásának vázlatos rajza 

csigák, kötélrendszer szükséges áthelyezése rövid időt igényel. Hátránya, hogy az 
ürítés csak rögzített terelőcsiga felhasználásával végezhető. A tehergépkocsivonat 
főbb műszaki jellemzőit a táblázat tartalmazza. 

M u t a t ó k m e g n e v e z é s e 

1 p u s 

LK-8 MAZ-509 
2-R-15T 

A gépkocsi-motor teljesítménye LE 
A tehergépkocsi vonat hasznos teherbírása (kg 
A tehergépkocsi vonat önsúlya (kg) 
Az utánfutó önsúlya (kg) 
Egyéb szerelvények önsúlya (kg) 
A tehergépkocsi vonat méretei (mm) 

hossza (max.) 
magassága 
szélessége 

Az utánfutó tengelytávolsága állítható (m) . . 
A rakodási magasság 
Az utánfutó irányítása 

Csörlődobok száma db 
Csörlődobok súlya kg 
A csörlővel kifejthető max. vonóerő 
Rakodási időszükséglet, perc 
Ürítési idő, perc t 

150 
17 000 
12 150 

2 350 

16 000 
3 000 
3 445 

változó 

keresztirányú 
sodró nvkötéllel 

2 
600 

2 X  5000 
21,1 

4—6 

180 
17 000 
12 000 

3 200 
1 900 

16 270 
3 205 
2 600 

9,1 12,0 és 13 
1 635 

keresztirányú 
sodronykötéllel 

1 

5000 kg 
36,4 
17,6 





Kísérleti példánynak számít még a MAZ—509 típusú tehergépkocsi és 2—R— 
15T jelű, kéttengelyes utánfutó felhasználásával kialakított faanyagszállító teher
gépkocsi vonat. 

A gépcsoport technológiai berendezéseit a Központi Kutató Intézetben 
(CNIIME) alakították ki. E berendezések közé tartozik az egydobos csörlő, a csuk
lós kivitelű rúd, rakoncák a szükséges kötélfelszerelésekkel, terelő görgőkkel (2. 
ábra). 

Az új típus annyiban tér el az LK—8 gépcsoporttól, hogy nem rendelkezik ön-
rakodó berendezéssel, a fel- és lerakodást önálló rakodógéppel kell elvégezni. 
Egyedi sajátossága a tehergépkocsi vonatnak, hogy utánfutóját üresjáratban a 
nyerges gépkocsin szállíthatja. (3. ábra). Ennek előnye üzemanyagmegtakarítás-

3. ábra. A MAZ-509 nyerges vontató platóra terhelt utánfutóval 

ban (értéke kb. 8%), az utánfutó, gumiabroncs és a szállító út élettartamának 
kedvezőbb alakulásában mutatkozik. Emellett az üres járművek tapadási súlya 
növekszik, csökken a megforduláshoz szükséges terület. A gépcsoport fontosabb 
jellemzőit a táblázat tartalmazza. 

A szakértői tanácskozás rendezői az előre meghatározott programon felül 
rakodó daruval felszerelt, módosított Zil 157 típusú tehergépkocsit is bemutattak 
üzemelés közben. A gépcsoport rendeltetésszerűen rövid választékok szállítására 
készült. Érdekessége, hogy a daru hatósugarán kívül eső rakfelület rakodását 
mozgatható kerettel (KAZ—717 tip.) oldják meg. Rakodáskor a keretet csörlő
vel a daru alá húzzák, majd felterhelés után eredeti helyzetbe juttatják. A gép
kocsi rakfelületének hossza 8 m, szélessége 2,5 m, teherbírása 11,5 t. Egyedi sajá
tossága a tehergépkocsinak, hogy a gumiabroncsok belső nyomása menetközben a 
követelményeknek megfelelően szabályozható. 

Az önrakó daru néhány fontosabb je l lemzője: 
A daru max. teherbírása 5 m-es gémkinyúlásnál 550 kg 

4 m-es gémkinyúlásnál 750 kg 
A daru összsúlya 1100 kg 

A tapasztalatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy a nemzetközi vizsgála
ton és bemutatón szerepelt szállítógépek számos ötletes szerkezeti megoldást tar
talmaznak, korszerű, üzembiztos konstrukciók. Hazai alkalmazhatóság szempont
jából — előzetes tájékozódás alapján — inkább a csehszlovákiai és lengyelországi 
vizsgálatokon szereplő gépcsoportok jöhetnek számításba. 

A K G S T országaiban eddig kialakított nagy teherbírású szállítógépek proto
típusai a lezárt és folyamatban levő vizsgálatok eredményei alapján lehetőséget 



nyújtanak arra, hogy hazai faanyagszállító tehergépkocsi szerelvényeinket, — m e 
lyek hasznos raksúlykapacitása (3,5—6 t) igen alacsony, — fokozatosan önra-
kodóberendezéssel, szükség esetén felhúzható utánfutóval ellátott, jelentősen 
nagyobb raksúlykapacitású (8—12 t) tehergépkocsi szerelvényekkel váltsuk fel. 
Műszaki fejlesztésünknek ezt a soron következő és igen jelentős feladatát remél
jük, hogy a kereskedelmi és műszaki nehézségek ellenére időben sikerül meg
oldani. 

JJ-p 0. Banoa—<J>. Ba/ibmep: OnblTbl KBAJIHOHKAUMH flJIH C3B-A ABTOnOE3flOB RJW 
riEPEB03KM nOJirOTbA. 

H 3 onbiTOB MOKAV'HapoAHoro n3VMennn aBTonot'3AOB, npmia/i.newamHX k KaTeropiiH 5  t , moíkho cfle/ia-rb 
T3Kne BbiBoabi, mto B ycjiOBHHX BeHrpnH cneflyeT npwMeHHTb aBTonoe3fla c  oojtbuioíi rpyaonOA-beMHOCTbio 
( 8 — 1 2 t ) , cna6>KeHHbix aBTOnorpy30MHbi.wn ooopyflOBaHHHMn. 

Dr. Balogh F.—Walter F.: AUS DEN ERFAHRUNGEN DER PRÜFUNG DER LKW-ZÜGE FÜR 
LANGHOLZBRINGUNG IN RAHMEN DES RGW. 

Aus der internationalen Prüí'ung der Nachláuí'ergarnituren, die zu den LKW der 5-Tonnen-
Kategorie entwickelt wurden, geht hervor, d a s s sich unter den ungárischen Verháltnissen die Be-
strebungen auf den Einsatz von Lastkraí'twagenzüge mit grösserer Ladekapazitat (8 bis 12 t) und 
Selbstladevorrichtungen richten müssen. 

Különös teória a faállomány folyónövedékéről 
MADAS L Á S Z L Ó 

A faterméstan egyik legizgalmasabb fogalma a növedék. A növedék nagy
sága és változása fejezi ki a termőhely és a rajta levő állomány teljesítőképessé
gét, összessége pedig az egész fatermést jelenti. — Mivel az állomány egyedek 
életközössége, ezért állományszerkezeti vizsgálódások alkalmával sem kerülhető 
el a kérdéses fogalomnak az egyedekre vonatkozó elemzése. Kezdjük tehát ezen. 

A visegrádi bükkösökben két olyan növekedési sort állítottunk fel, amelyek 
120 esztendőt fognak át. Módszerünk a következő vol t : a visegrádi ún. Kékkúti 
völgyben 10—120 éves bükkösök állnak. A legidősebb állományban egymás mel
lett levő két olyan 8—8 fából álló csoportot választottunk ki, amelyeknek fái a 
felső szintbe tartoztak és az állomány legvastagabb, ill. legvékonyabb fáiból áll
tak. Egy-egy ilyen biocsoportnak már van állományszerkezete és alkalmas fater-
méstani vizsgálódásokra. A két kísérleti parcella átlagfáit ledöntöttük és részletes 
törzselemzéssel megállapítottuk a növekedésük során elért jellemző méreteiket. 
A következő lépés az volt, hogy az így nyert adatok alapján, olyan, egyre fiata
labb facsoportokat keressünk fel, amelyekben a fáknak ugyanolyan méreteik van
nak, mint amilyenek azonos korban az elemzett fáké voltak. Sikerült 13—23— 
43—52—73 és 119 éves ilyen állománymozaikokat találnunk, amelyeket egy növe
kedési sor tagjainak tekinthettünk. Minden újabb facsoport átlagfáját is részle
tesen elemeztük és végül egymásbakapcsolódó idősorokat kaptunk a magasság, a 
vastagság, a térfogat, a koronavetület alakulásáról, méghozzá a mindenkori állo
mány legvastagabb és legvékonyabb fáira vonatkozólag. így rendelkezésünkre 
állt a visegrádi bükkösök egy bizonyos termőhelyére és fenotípusára vonatkozó 
olyan adathalmaz, amelyből megfelelő következtetéseket lehet levonni. 

Egyes megállapítások általánosítása végett — megfelelő helyen — Fekete 
Zoltán „Bükk fatermési tábláinak'' II. termőhelyi osztályából fogunk adatokat 
idézni. Ez az osztály képviseli ugyanis leginkább az elemzett visegrádi bükkösök 
minőségét. 

• A fák folyónövedéke. Egy fa két, egymásután következő évben elért mé
reteinek a különbsége a folyónövedék. Beszélhetünk a magasság, a térfogat stb. 
növedékéről. A következőkben általában a térfogat növedékéről lesz szó. 



Az 1. ábra a visegrádi hegyekben nőtt, két 119 éves bükkfa, és az említett 
fatermési tábla II. termőhelyi osztálya átlagfájának f oly ónö ved ékét mutatja be. 
A kezdetben lassan, 30—60 év között rohamosan, majd ismét menedékesen emel
kedő görbékről az olvasható le, hogy megfelelő termőhelyen a bükk legalább 120 
éves koráig egyre fokozza folyónövedékét. Az 1. fa 120 éves korában elérte az évi 

1. ábra. 119 éves bükkök folyó-növe-
déke: 1. és 2. a hasonló számú fa, 3. 
Fekete Zoltán szerinti II. fa

termési oszt. átlagfája 

k> zo jo +o x> eo /o ao x> oo w tzo ér 

0,1 m 3 -es folyónövedékét, és az utolsó 30 évben megkétszerezte a térfogatát. A 2. 
fa teljesítménye csupán fele az előbbinek, de ennek a folyónövedéke is egyre 
emelkedik a korral. — Mivel az állomány ilyen egyedekből áll, ezért azt gondolná 
az ember, hogy az állomány folyónövedéke is hasonló módon alakul. Ez azonban 
— mint ismeretes — nem így van. 

• Az állomány folyónövedéke. A 2. ábra a hivatkozott termőhelyi osztály 
íőállományára és egész fatermésére vonatkozó folyónövedékét tünteti fel. A fo lyó
növedék markáns tetőzését láthatjuk az állomány 30 éves korában. Az állomány 
folyónövedéke ezek szerint időben jóval hamarabb tetőzik, mint az állományt 
alkotó egyes egyedek folyónövedéke. (3. sz. görbe.) A mi esetünkben legalább 90 

o x> jo' 40 jo eo x> ao 30 ao m tx, 

2. ábra. 1. II. termőhelyi oszt. főállo
mány folyónövedéke m3/ha —  2. a II. 
termőhelyi oszt. egész fatermésének 
folyónövedéke m^/ha — 3. a II. termő
helyi oszt. átlagfájának folyónövedé

ke dm? 



év a különbség. Nyitott kérdés: mi az oka ennek a jelenségnek? Azt kell feltéte
leznünk, hogy az állomány folyónövedékének a menetét más tényezők alakítják, 
mint az egyedek folyónövedékét. Assmann 1961-ben megjelent , ,Waldertrags-
kunde" c. kitűnő munkájában a következőképpen ír: ,,Annak a jelenségnek a ma
gyarázata, hogy az állomány folyó, ill. átlagnövedékének a tetőzése megelőzi az 
egyes fákét, a korral bekövetkező törzsszámcsökkenésben rejlik". — Ahhoz, hogy 
a felvetett kérdést több oldalról is megvilágítsuk, újabb állományszerkezeti té
nyezőket kell bevonni vizsgálódásunk körébe. 

• A fák növőterülete. Az állomány minden egyes fájának bizonyos növőtér 
áll rendelkezésére. Általában a fa koronájának a külső felülete és a talaj felszíne 
közötti teret nevezzük növőtérnek. E növőtér az esetleges állományhézagoknak 
az egyes fákra jutó hányadával kiegészül. A növőtérnek a talaj felszínén jelent
kező vetülete a növőterület. A növőterület 100°/o-os záródás esetén azonos a ko
ronavetülettel. 

• A koronavetület növedékteljesítménye. A 3. ábra a koronavetületek nö
vekedési menetét ábrázolja. A koronavetületek nagysága mindhárom fánál a kor
ral nő. Az 1. fa koronája mindvégig a legnagyobb volt, közel kétszerese a többi
nek. — Az állomány felső szintjében kisebb-nagyobb koronájú fákat találunk. Ez 
azt jelenti, hogy a fa magasságát a korona nagysága — bizonyos határok között — 
nem befolyásolja. Szemmel látható azonban az összefüggés a korona és a fa vas
tagsága között. Azt az általános törvényszerűséget mindenki elismeri, hogy a 
nagyobb koronákhoz általában vastagabb, míg a kisebb koronákhoz vékonyabb 
törzsek tartoznak. Ezt bizonyítja a 4. ábra is, amely a már említett két visegrádi 

3. ábra. Koronavetületek növekedési 
menete: 1. és 2. a hasonló számú fáé, 
3. Fekete Z. szerinti II. fatermési oszt. 

átlagfájáé 

4. ábra. 119 éves bükkök magassági 
és vastagodási görbéi: l/a az 1. számú 
fa magassági görbéje (m), 1/b az 1. 
számú fa vastagodási görbéje (cm), 
2/a a 2 .számú fa magassági görbéje 
(m), 2/b a 2. számú fa vastagodási gör

béje (cm) 



bükkfa magasságának és vastagságának változását mutatja be. A fák közel egy
forma magasra nőttek, de különbözőképpen vastagodtak. Ez esetben is megálla
píthatjuk, hogy a nagyobb koronához vastagabb törzs tartozik és az egyre nö
vekvő koronák egyre nagyobb folyónövedékét produkálnak. Az 5. ábrát abból a 
célból szerkesztettük, hogy megvizsgálhassuk a különböző nagyságú koronavetü
letek teljesítményeit. Az eddig teljesen egyértelmű megállapítások ezen ábra 

szemlélésekor bizonytalanná válnak. Azt láthatjuk ugyanis, hogy az 1. fa 10 m 2-
nyi alapterületű koronája feleannyi növedéket produkál, mint a 2- fa 10 m 2-nyi 
koronavetülete. Viszont a kor függvényében ábrázolt folyónövedék görbék azt 
bizonyítják, hogy az 1. fa minden időben a 2. fa folyónövedékének közel a kétsze
resét teljesítette. Ez az ellentmondás arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem sza
bad különböző korú koronák teljesítményeit összehasonlítani anélkül, hogy ezt 
a tényt figyelembe ne vennénk. Az ábra alá rajzolt mércékről leolvashatjuk az 
egyes fák korát. Kitűnik, hogy a 10 m2-es koronavetületet az l-es fa 39 éves korá
ban érte el, míg a 2-es 54 és a 3-as 56 éves korban. Az igazság az, hogy a mi ese
tünkben az 50—60 év körüli fák koronái termékenyebbek, mint a fiatalabbaké. 
Továbbmenve: a 17 m2-es koronavetületnél már az l-es fa koronája szolgáltatja 
a nagyobb növedéket a 2.-sel szemben. Az előbbi ekkor 50 éves, míg az utóbbi már 
80. 80 éves korban tehát a fák koronája már kisebb teljesítményű, mint 50 éves 
korban. Ezt a jelenséget a következő bekezdés világítja meg alaposabban. 

• 1 m 2 koronavetületre eső folyónövedék. Ha a jelenlegi korona vetület nagy
ságával elosztjuk a folyónövedékét, akkor az 1 m 2 koronavetületre eső folyónö
vedékét kapjuk, ezt nevezzük el fajlagos folyónövedéknek. A 6. ábra ennek a 
mutatónak az alakulását rögzíti mindhárom fára vonatkozóan. Azt említettük, 
hogy az l-es fa 120 év alatt közel kétszerakkora fatömeget produkált, mint a 2-es. 
Ennek megfelelően folyónövedéke is közel kétszerese a másikénak és most azt ta
pasztaljuk, hogy van egy mérce, amellyel mérve a 2. fa produktívabb, mint az l-es. 
Mivel a 2-es fa fajlagos növedékének a görbéje állandóan az első felett halad, ezért 

,3 

5. ábra. A koronavetületek növedék-
teljesítménye (folyónövedék): 1. és 2. 

a hasonló számú, 3. az átlagfa 

*o so sojy áo x ~éo río—ISo 



állíthatjuk, hogy a vékonyabb és kisebb koronájú fa az élete során jobban kihasz
nálta növőtérületét, mint a vastagabb, de nagykoronájú. A görbék futásáról meg
állapíthatjuk, hogy azok hirtelen emelkedés után, 50 év körül tetőznek és innen 
kezdve menedékesen süllyednek. A 3. fa tetőzése 30 éves korban következik be, 
de különben olyan futású, mint a többi. És ezzel elérkeztünk vizsgálódásunk 
kulcspontjához. Vessük egymás mellé a 7. ábrában az egyedek folyónövedékének 
(3), a fajlagos folyónövedéknek (2) és az állomány egész fatermése folyónövedé
kének (1) a görbéit. Szinte kiabál az a hasonlóság, amely az l-es és 2-es görbék 
futása között fennáll. Mindkettő hirtelen emelkedés után 30 évnél tetőz, majd 
menedékesen futnak lefelé és tetőzésük egyenlő mértékben előzi meg az átlagfa 
folyónövedékének (3) a tetőzését. Meggyőző a két görbe trendjének azonossága, 
csupán nagyságrendi különbség van köztük. — Vizsgáljuk meg a hasonlóság okát. 
Ha az állomány egyszintű és 100%-os záródású, akkor egy hektár tízezer négyzet
métere ugyanennyi négyzetméter koronavetületnek felel meg. Ebben az esetben 
az 1 m 2 koronavetületre eső növedékteljesítménynek, azaz a fajlagos folyónöve
déknek a tízezerszerese az állomány 1 ha-ra eső egész fatermésének a folyónöve-
dékét adja. (A mi esetünkben pl. 30 éves korban 2,2 d m 3 / m 2 ez az érték. Ezt tízzel 
szorozva m 3 /ha mértékegységű adatot kapunk, azaz 22 m 3/ha.) Az egyes fa és az 
állomány folyónövedéke közötti közvetlen kapcsolatot tehát a fajlagos folyónö-
vedék jelenti. 

<*Írrf 
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Vajon miért nem egyenlő a táblázat szerinti egész fatermés folyónövedéke 
az 1 m- koronavetület teljesítményből számított folyónövedék értékkel? — Fekete 
Zoltán a „Fatermési és faállományszerkezeti vizsgálatok hazai bükkösökben" c. 
munkája 30. oldalán így ír: ,, . . . a fatermési tábla szerkesztésének egyik legké
nyesebb feladata a mellékállomány számszerinti levezetése". Majd négy pontba 
foglalja össze azokat az okokat, amelyek miatt: ,.. . . azért, hogy a gyakorlathoz 
közelebb jussunk, a 20—30 éves korokra számítás útján kapott értékeket igen lé
nyegesen leszállítottuk! Vigyáznunk kellett arra is, hogy az előhasználatok meny-
nyisége és az egész fatermés között se legyen valószínűtlen arány. Ez a mi táblá
zatunkban 40—50% között mozog!" — Mivel a fajlagos folyónövedék korrekció 
nélkül adja az állomány folyónövedékét, ezért nem egyezik a két adat. Felvető
dik a gondolat, hogy nem kellene-e felülvizsgálni a fatermési táblák folyónövedék 
adatait? Az egyszintű állomány folyónövedékét a fentiek szerint tehát úgy is ki
számíthatjuk, hogy megállapítjuk egyes fák fajlagos folyónövedékét és ezt ál
talánosítjuk a záródás figyelembevételével. Most tűnik csak ki igazán, hogy az 



állomány növedékképzésénél milyen nagy szerepet játszik a záródás. A z állo
mányhézag ugyanis mint kiesett fatermelő felület szerepel. 

Ezek után vizsgáljuk meg a törzsszámnak az állomány folyónövedéke kép
ződésénél játszott szerepét. — Mivel 100%-os záródás esetén az egységnyi korona
vetületre eső folyónövedék adja az egyszintű állományok folyónövedékét, ezért 
ez az 1 ha-nyi koronavetület összefüggő fatermelő felületnek tekinthető. Mind-

t> x> x> *o so 60 to ao so oo /to rioé* 

egynek látszik, hogy ez a felület hány darabból tevődik össze, kétszázból-e vagy 
éppenséggel húszezerből: a döntő az, hogy mekkora az 1 m 2 terület növedéktelje-
sítménye. — Amint láttuk, a fajlagos folyónövedéknek van egy természetes rit
musa: kezdetben gyorsan emelkedik, elég korán tetőzik, majd lassan csökken. 
E jelenség a fák fiziológiai tulajdonsága és az élő szervezetek általános törvényét 
követi. Az állomány folyónövedékének a kulminációja tehát kizárólag az őt alkotó 
fák fiziológiai tulajdonságának következménye és semmiesetre sem a törzsszám
változás eredménye. A z érdekes csupán az, hogy a fa legnagyobb vitalitását nem 
a folyónövedékének, hanem a fajlagos folyónövedékének a tetőzése jelzi. A 3. 
ábra a koronavetületek és így közvetve a koronák növekedési menetét mutatta 
be. Ha figyelembe vesszük az öngyérülés tényét, akkor azt állíthatjuk, hogy a k o 
ronák növekedési menete szabja meg a törzsszámváltozást. A mesterséges beavat
kozás a koronáknak a természetesnél nagyobb növekedését eredményezi. A koro
nák növekedése azonban az egyes fák folyónövedékét fokozza csupán, amelynek, 
amint azt láttuk, nincs közvetlen kapcsolata az állomány folyónövedékével. 

Azt kérdezhetjük ezek után, vajon milyen úton-módon lehet emelni az állo
mány folyónövedékét? 

A növedék színvonalát alapvetően a termőhely jósága befolyásolja. Egyik le
hetőség tehát az állomány folyónövedékének az emelésére a termőhely minősé
gének a javítása meliorációval. — Egy másik lehetőséget az egyes fafajok külön
böző növőtér igénye rejt magában. Ismeretes ugyanis, hogy ugyanakkora fo lyó
növedék előállításához — különben azonos feltételek mellett — a fenyőknek álta
lában kisebb növőtérre van szükségük, mint a lombfáknak. Ésszerű elegyítéssel 
tehát ugyancsak növelhető az állomány folyónövedéke. Egy harmadik lehetőséget 
jelent, kedvező feltételek esetén, a második szint kialakítása. Ez esetben ugyanis 
már nem tízezer m 2 koronavetülettel számolhatunk hektáronként, hanem a má-



sodik szint koronavetületével nagyobbal. Az így nyerhető növedéktöbblet nem 
túlságosan sok, mert egyrészt számolnunk kell a felsőszint fellazulásával és a faj
lagos növedékének a csökkenésével (gyökérkonkurrencia), másrészt az alsószint 
fajlagos növedéke a felét sem éri el a felső szintének. 

E három lehetőség felvetése lényegében rávilágít arra a tényre, hogy az állo
mány folyónövedékének a fokozása nem az egyes egyedek folyónövedékének az 
emelésével érhető el, hanem más utakat kell keresnünk. — Ez a megállapítás arra 
az esetre érvényes, ha a fát csupán mint masszát vesszük számításba. Megvál
tozik azonban a helyzet akkor, ha nem az állomány fatömege, hanem az értéke 
szerepel mérce gyanánt. Ekkor az egyedi kvalitások egyre erőteljesebb kibonta
kozása lényegesen későbbre helyezi és ezzel az egyes egyed folyónövedéke kulmi-
nációjához közelebb hozza az állományérték folyónövedékének a tetőzését. 

Hosszú lenne ezt a gondolatsort teljesen kifejteni, felvetésével csupán az 
egész téma sokrétűségére szerettünk volna rámutatni. 

Zárószóként legyen szabad megállapítani, hogy az állomány folyónövedéké-
ről előadott különös teória — annak ellenére, hogy ellentmond néhány uralkodó 
nézetnek — nem borítja fel fenekestül az eddigi elképzeléseket, csupán helyére 
tesz néhány fogalmat és ráirányítja a figyelmet egy eddig alig vizsgált tényezőre: 
a fajlagos folyónövedékre. 

Hozzászólások 
Szappanos Andrásnak Az Erdő 1967. évi 1. számában megjelent „Javaslat a tisztítási 

korú állományok nevelésére" című tanulmányához. 

I. 
A szocialista gazdálkodás jellemzője, hogy nagyon sokat áldoz a tudományos kuta

tásra. Ki ne ismerné, hogy kutatóintézeteink és egyetemeink nagyszámú kutatója által 
elért eredmények a termelés minden ágában milyen jelentősen segítették elő a céltuda
tos gazdálkodást. A gyakorlat várja ezeket az eredményeket és igényessége fokozódik a 
nemzeti jövedelem és az életszínvonal emelése érdekében. 

Aki kutatással foglalkozik, azt fokozott felelősség terheli kutatási eredményeinek 
közlésekor, mert azoknak számszerűen bizonyítottaknak kell lenniük, eredményeikben 
általánosaknak és alkalmazásuk tekintetében olyanoknak, amelyek a kívánt eredményt 
biztosítják. 

Sajnos a tanulmány ezeket a feltételeket alig elégíti ki. Egy igen kényes kérdést 
tárgyal, alapfelfogását kutatási eredményeivel igyekszik alátámasztani, így a tanul
mányban közölteket érdemes kissé analizálni. 

•— Pilismarót 21/a erdőrészlet 1958/59. évi tarvágás után ültetett erdőrészlet, tehát 
nem a felvett 21 éves természetes újulatból származó mageredetű állomány. 

— Egy 21 éves állományban lehel még a törzsszám hektáronként 10 ezer darab, azon
ban az nem 95%-os záródású, hanem természetes sűrűségű. A Fekete-féle tölgy fa
termési tábla, melyre hivatkozik, az I. fatermési osztályra 20 éves korban a főállományra 
5 ezer darab törzset ad. Sólymos Rezső az Erdészeti Kutatások 1965. évi 1—3. számában 
írt tanulmányában a 24 éves lajosforrási kocsánytalantölgy nevelési területen 5500— 
5800 db törzset talált a nevelővágások elvégzése előtt, de a törzsek 45—55%-át kivágan-
dónak minősíti és a Fekete-féle fatermési tábla szerint az állományok sűrűségét 1,20— 
1,50-nek találta. Nem volt tehát szerencsés tisztításra vizsgálatot végezni olyan állo
mányban, amely a természetes átlagtól ennyire eltér. 

— Ha feltételezzük a tisztítatlan állomány 11 400 db/ha törzsszámot, a kétszer tisztí
tott (II) próbatér 10 000 db/ha törzsszáma ugyanolyan tisztítatlan állományra vonatkozik, 
mint az ellenőrző terület (I) állománya. A z összehasonlítás tehát nem reális. 

— Aki természetes felújulású állományban kutatási érdekből felvételt végzett, az 
tudja, hogy 10 X 10 méteres területenként a szerző által közölt fontos állományszerke
zeti adatok mennyire változatosak. A visegrádi hasonlókorú és látszólag egyenletes ösz-
szetételű bükkösben létesített hosszúlejáratú nevelési sor negyedhektáros parcelláinak 
100 négyzetméterenkénti elemzése azt mutatta, hogy az egyes árak között a törzsszám 



eltérés az átlagtól 61—192%, körlapösszegben 66—134%. A négy negyedhektáros terüle
ten vizsgált 4 X 2 5 = 100 ár vizsgálata szerint az átlagtól való eltérés azt jelenti, hogy 
található olyan ár, amelynek háromszor akkora a törzszáma, vagy kétszer akkora a 
körlapösszege, mint egy másik 100 m 2-nyi területnek. A tanulmányban vizsgált két 
100 m 2-nyi terület összehasonlítása tehát nem mond semmit, mert választható lett volna 
olyan 100 m 2 is, amelyikkel az ellenkező értelmű következtetés is bizonyítható. Nyilván 
ez az oka annak is, hogy szerző olyant is bizonyítani vél, ami számadataiból nem követ
kezik. Aki 100 m 2-ről 1 hektárra, egy erdőrészletre, sőt valamennyi ugyanolyan erdő-
lípus állományaira következtetést mer levonni, az nyilvánvalóan oly merész következ
tetéseiben, hogy ezeket a szórásértékeket még nem vizsgálta. 

— Ha helyes szerző következtetése, hogy állékonyság tekintetében a kritikus nyú
lánksági mutató 130—140, akkor magyarázatot igényelt volna, miért a kétszer tisztított 
állomány nyúlánksági mutatója éri el ezt az értéket és a tisztítatlané kedvezőbb. Nyil
ván nem érvényesült az eddig végzett kétszeri tisztítás hatása az állékonyság fokozá
sára, tehát vagy helytelenül vagy nem tisztított terület a mintaként felvett I I próba
terület. 

— A gyakorlati faosztályozás szerinti 2. táblázatban a tisztítatlan területen 1400 db 
javafa szerepel, a tisztítottan 700 db. Felmerül a kérdés, hogy a két terület közötti 1300 
darab törzsszámkülönbségből, ami a tisztítások során alakult volna ki, 700 db javafát 
vágtak volna ki a tisztításkor, vagy céltudatosan ilyen terület került kijelölésre. 

— A tisztítások alkalmazását vagy elhagyását egy alkalommal elvégzett állomány
felvétellel értékelni aligha lehet. Folyamatos felvétellel alkalmazott értékelésnek kell 
tisztázni a növedék és az értékösszetétel változását. A tanulmányban közölt számadatok, 
de a meg nem magyarázott grafikon sem bizonyít a tisztítások felesleges volta mellett. 

— A bemutatott elemzésben természetes felújulásból keletkezett gyertyános tölgyes 
állományt említ. Az adatokból nem olvasható ki, hogy azok csak tölgyre vagy több fa
fajra vonatkoznak-e, mert a magassági osztályok és a faosztályok törzsszámösszetételére 
nem közömbös, hogy az elegyfajok ott milyen arányban szerepelnek. A természetes 
újulatból származó gyertyános tölgyesek rendszerint elegyesek és a fafajok különböző 
növekedési viszonyai miatt éppen itt a legfontosabb az erőteljes növekedési szakaszban 
a helyes egyensúly megtartása. 

Ismereteink egyre bővülnek az erdőművelési eljárások gazdaságossá tétele terén. 
Jelentős befektetést tartunk szükségesnek, hogy a nagy ráfordítással létrehozott erdő
sítéseinket céltudatosan neveljük fel. Ebben éppen a tisztítások megfelelő végrehajtását 
tartjuk döntőnek és az elmaradt tisztítások felszámolása érdekében nagyon sok erőfeszí
tést tettek szakembereink. Nem hiszem, hogy ezt feleslegesnek lehetne mondani, hogy 
fiatalosainkat az ápolástól 20—30 éves korig „magára" lehetne hagyni. Ápolási korban, 
a fiatalosok záródásáig nem lehet a tisztítások során elvégzendő munkákat elvégezni, 
még mindig elég sok a tisztítás elmaradása folytán létrejött rontott és sarj erdőnk és 
nagyon sok problémával kell még szembenéznünk, hogy hogyan és milyen ráfordítás
sal végezzük el azokat a nevelővágásokat, melyek a tisztítások elmaradása miatt álltak 
elő. Szocialista erdőgazdálkodásunkat is az a felismerés hatja át, hogy a természet erőit 
céltudatosan irányítsuk a termelés érdekében, hogy tudatos beavatkozással utódaink
nak jobb állományokat adjunk át mint amit örököltünk. Ebben pozitív a tanulmány 
javaslata, hogy „állandó felügyeletünk és irányításunk mellett mutassa meg az állo
mány, hogy mit tud". Ez azonban ellent mond.a „magára" hagyásnak, a tisztítások el
hagyásának, hanem a szükségelt irányító tevékenységet: a helyesen végrehajtott tisztí
tások elvégzését igényli. Dr. Birck Oszkár 

II. 
Egymás után olvashatunk a lapban javaslatokat az állománynevelési eljárásaink 

tökéletesítésére. 
Amikor azonban új eljárásokat akarunk bevezetni, nem árt emlékezni, hogy a leg

több fafajunk állománynevelési módját szükségtelen újra felfedeznünk. Csak meg kell 
nézni például néhány, százéves kocsánytalantölgy állományunkat, és megnyugodhatunk, 
hogy annak nevelését elődeink tökéletesen kidolgozták már. Nekünk, utódoknak nincs 
más dolgunk, mint hogy megtanuljuk, alkalmazzuk az ő módszereiket. 

Mégis, miért igyekszünk a jelenleginél jobb eljárásokat feltalálni? Ennek oka a 
jelenlegi eljárások hibáiban kereshető. Ezek: 

1. Az állománynevelési munkák költséges volta. 
2. A nagy költségek ellenére ma is megengedhetetlenül sok rosszul nevelt állomány 

kerül ki az erdőneveléssel foglalkozók keze közül. 
Hasonlítsuk össze ebből a szempontból a jelenlegi eljárásainkat az elődeink kétség

kívül jól bevált eljárásaival. 



1. Valóban, az 1400 Ft, ha értékű tisztítás drágának tűnik. Elődeink okosabban meg
oldották: fájáért tisztítattak, azaz: „ingyen". Ha pedig a hajdanvolt erdőnevelés ket
tős könyveléssel is foglalkozott, akkor is csak a kikerült faanyag tőmelletti értéke 
terhelte a tisztítás számláját. E régen jól bevált rendszerrel szemben ma az 1400 
Ft/ha értékű munkával „megnyerjük" a tisztításból kikerült faanyagot. Tessék csak 
megkérdezni a fahasználati ágazat dolgozóit, mennyire örülnek ennek a „nyere
ségnek"!? 

2. Régen, a fájáért való tisztítás során a dolgozóknak elsőrendű érdeke volt a sarjak, 
a böhöncök kivágása; abból szaporodott igazán a sarang, a boksa! A felügyeletnek 
elegendő volt a javafák megkímélésének az ellenőrzésére szorítkoznia. A ma idő-
béres, méginkább a teljesítménybéres tisztítómunkásának személyes érdeke a bö
höncök kivágásához bizony nem fűződik. így aztán a mégoly nagy felügyeleti appa
rátus ellenére is sok a rontott fiatalosunk. 

Hozzá kell tennünk ehhez azt is, hogy a régen így tisztított állományok első gyérí
tése egyáltalán nem jelentett „terhet" az erdő tulajdonosának. Ma pedig nem egy erdő
gazdaság fontos törekvése, hogy főhatóságunk mégoly nagy szigora ellenére is kibújjon 
a törzskiválasztó gyérítések végzésének a kötelezettsége alól. 

A fenti példák bizonyítják, hogy a jelenlegi módszereinken még jócskán van vál
toztatni való, legyen bár az nem újdonság, hanem egy bevált módszerhez való vissza
térés. 

Legutóbb Az Erdő 1967. I. számában Szappanos András a tölgy újulat „felügyelet, 
irányítás melletti magárahagyását" javasolja. 

Ami a „magárahagyást" illeti, sok szomorú példát láthatunk a háború utáni idők
ből, hogy mi lett sok magárahagyott fiatalosból. A „felügyelet" és az „irányítás" pe
dig . . . ? Ha a „felügyelet, irányítás" alatt a sarjak, a böhöncök, a villás egyedek, a visz-
szaszorítandó csoportok ritkítását érti, azzal nagyon is egyet iehet érteni. Ezt azonban 
eddig nem „felügyeletnek, irányításnak", hanem tisztításnak mondtuk! Ha azonban a 
„felügyelet, irányítás" „magárahagyássaV párosul, az a fiatalos állapotán nem sokat 
javít majd, mert (az állományok jelenlegi értelmi színvonalán) a puszta „felügyelettel, 
irányítással" a fejlődésükre hatni nem tudunk. 

Ezeket szükségesnek tartottam volna tisztázni, még mielőtt — amint a cikkben olvas
ható — az elgondolás egyetemi tananyaggá vált. 

Mindenesetre örömmel kell üdvözölnünk minden olyan javaslatot, ami a jelenlegi
nél gazdaságosabban, biztonságosan nevel olyan értékes állományokat, mint amilyene
ket sokhelyütt elődeinktől örököltünk. 

Reményfy László 

50 éves a Magyar Hidrológiai Társaság. 1917. június 16-án alakult meg a Magyar 
Hidrológiai Társaság, mint a Magyarhoni Földtani Társulat hidrológiai szakosztálya. Az 
önállóan működő szakosztály egyik feladata a hidrológiának és a vele összefüggő rokon 
tudományoknak a művelése, terjesztése volt, a másik feladata pedig az, hogy a tudomá
nyos kutatások eredményeit megközelíthetővé tegye a gyakorlati élet számára. A szak
osztály céljai megvalósítása érdekében folyóiratot indított, előadásokat tartott és szak
munkákat adott ki. 1921-től a folyóirat Hidrológiai Közlöny néven jelenik meg. 

A hidrológiai tudományok fejlődése, valamint a vízgazdálkodási kérdések jelen
tőségének növekedése fokozatosan bővítette a szakosztály munkaterületét. 1949 óta új 
nevén, mint Magyar Hidrológiai Társaság fejti ki széleskörű tudományos tevékenységét. 
A hazai igényeknek megfelelően a korábbi időszakban elsődlegesen az ivóvízellátás, a 
hidrológia és a limnológia kérdéseivel foglalkoztak elméleti és gyakorlati síkon; a ké
sőbbiekben helyet kapott a Társaság munkájában a mezőgazdasági vízhasznosítás, a 
vízerőhasznosítás, vízépítési műtárgyak és egyéb gyakorlati kérdések tudományos meg
vitatása. 

A Társaság ma már nyolc szakosztály keretében fejti ki tevékenységét és működése 
a budapesti szakosztályokon kívül 14 vidéki csoportra is kiterjed. 1917-ben, az induláskor 
a taglétszám 45 fő volt, ma már a Társaság taglétszáma kereken 2000 fő és a tagok sorá
ban hidrológusok, limnológusok, vízépítő mérnökök, vegyészek, orvosok, közgazdászok, 
biológusok, energetikusok, mezőgazdasági mérnökök, bányamérnökök, erdőmérnökök, 
geográfusok és meteorológusok is vannak. 

A Társaság a folyóiratán kívül Hidrológiai Tájékoztató címen időszakos kiadványt 
jelentet meg s emellett a szimpóziumok, konferenciák, kongresszusok, ankétok anyagát 
külön kiadványokban teszi közzé. Mintegy 100 külföldi folyóirattal tartanak fenn lap
cserét. A Társaság tiszteleti tagjai között 13 ország 19 tudósa, szakembere szerepel. 



A szovjet erdészeti szaksajtó, de a világ számos más országának erdészeti folyó
iratai is megemlékeznek Georgij Fjodorovics Morozov születésének 100 éves évforduló
járól. Morozov szinte példátlan népszerűségre tett szert hazájában és külföldön. Hazáján 
kívül egy orosz erdésztudós sem ismert annyira, mint ő. Fö műve a Pétervárott 1912-ben 
kiadott „Ucsenie o lesze" (Az erdő élettana) 1928-ban megjelent német fordításban (a 
2. kiadás 1959-ben). Később lefordították és kiadtak Magyarországon (1952), Romániá
ban (1953) és Lengyelországban (1953) is. A Szovjetunióban ez a könyv ez ideig 7 kiadást 
ért meg. „ A z erdő élettana" sikerét nagy pedagógiai értéke és az a közvetlenség ered
ményezte, amellyel a szerző az erdő komplex jelenségét az egyszerű fogalmaktól az 
összetettekig módszeresen, jól áttekinthetően bemutatja. 

Élete rendkívüli módon alakult. 1867. I. 19-én Pétervárott született. Itt elvégezte 
a kadétiskolát, majd a katonai akadémiát és három évig tüzértisztként szolgált. Ezután 
megvált a katonaságtól és beiratkozott a Pétervárí Erdészeti Főiskolára, amelyet 1891-
ben végzett el. Foglalkozásának megváltoztatására szabad gondolkodásmódja s az erdő, 
a természet iránti szeretete késztette. Az erdőmérnöki főiskolára történt beiratkozása 
nagy szenzáció volt s a szakmájukat szerető erdészek között kezdettől fogva ismert 
személy lett. Főiskolai tanulmányainak elvégzése után a volt voronyezsi kormányzóság 
Hrenovi Erdőgazdaságában dolgozott s egyben a Hrenovi Erdészeti Technikumban taní
tott. Három évi szolgálat után két évig tartó tanulmányútra küldték ki Németországba 
és Svájcba, ahol az oktatási és kutatóintézeteken kívül mintegy 60 erdőhivatalt látogatott 
meg. Münchenben Maymál, Eberswaldeban Schwappachnál, Svájcban Flurynél dolgo
zott; megismerte továbbá Gayert, Ramannt és más vezető tudósokat. Külföldről vissza
térve a Kamenno-sztyepi Kísérleti Erdészet vezetője lett, majd 3 év múlva professzor
nak választották meg a Pétervári Erdészeti Főiskola erdőműveléstani tanszékére. A hall
gatók között rendkívüli népszerűségnek örvendett. Előfordult, hogy előadás után orosz 
szokás szerint nagy ovációval karjukra emelve vitték ki a teremből. Ez időben szerkesz
tője volt az Erdészeti Egyesület folyóiratának a „Lesznoj Zsurnal"-nak. A főiskola erdő
műveléstani tanszékét 17 éven át vezette. 1920-ban halt meg Szimferopolban 53 éves 
korában. 315 tudományos műve jelent meg. 

Morozov alkotta meg az első teljes értékű elméletet az erdőről, amely Darwin örök-
lődési és változékonysági elméletén a létért folytatott küzdelem és a természetes kivá
lasztás tanán, valamint Dokucsajev genetikus talajtanán épül fel. Morozov dolgozta ki 
az erdőtipológiáról szóló elméletet, ugyancsak ő hagyta ránk a fafajcseréről szóló taní
tást. 

Geográfus, erdész, pedológus és botanikus volt egyszemélyben s így az erdőt mindig 
földrajzi jelenségként az éghajlattal, a talajjal és az egyéb környezeti tényezőkkel ösz-
szetüggésben tárgyalta. Üj természetszemléletnek vetette meg az alapját, amely a bi
oszférát egységnek tekinti s egyes összetevőit mindig egymásra gyakorolt hatásaikat 
figyelembe véve vizsgálja. Nyomdokain tanítványa, az erdész, botanikus és növény-
geográfus Szukacsov külön tudományterületet fejlesztett ki, amelynek a biogecönoló-



gia nevet adta. Ma, amikor a természet komplex tanulmányozása a legkülönbözőbb 
szakmai érdeklődésű tudósokat széles kollektívába tömöríti, nem szabad elfelejteni, hogy 
ennek az új irányzatnak Morozov rakta le az alapjait. 

Kiemelkedő szerepet játszott Morozov az erdészeti kutatás fejlesztésében is. Maga 
is tevékeny kutató volt. A kutatás-szervezés terén vallott nézetei sok vonatkozásban 
ma is időszerűek „Mindenek előtt — írta — táji kísérleti állomásokat kell szervezni, 
amelyeken a kutatók egész éven át közvetlenül megfigyelhetik a tanulmányozott jelen
ségeket állandó közvetlen kapcsolatban állva a tanulmányozott kísérleti objektummal'. 
Feltétlenül szükségesnek tartotta, hogy a kutató az adatgyűjtésben közvetlenül vegyen 
részt, saját szemével, kezével és eszközeivel vizsgálja a kísérleti alanyokat. Bár ma 
hasonlíthatatlanul jobban képzett kutatási segédszemélyzettel rendelkezünk, s hatal
mas műszerpark áll rendelkezésünkre, a témafelelős kutatónak ma is közvetlenül részt 
kell vennie a terepi és laboratóriumi munkákban, közvetlenül meg kell figyelnie a kísér
leti objektumok változását, fejlődését. Mint professzor, Oroszországban először vette fel 
az erdőműveléstan tananyagába az erdészeti kísérletügy oroszországi és külföldi törté
netének oktatását. 

Morozov 27 évet tevékenykedett az erdészetben. Ez alatt a viszonylag rövid időszak 
alatt az erdőművelés tudományában és ennek határterületein oly hatalmas tevékenysé
get fejtett ki, s olyan rendkívüli képességet mutatott az orosz erdők tanulmányozásában 
és az orosz tudományos erdőműveléstan kialakításában, hogy nevét méltán tartják az 
orosz tudomány legkiválóbbjai között számon. 

Morozov könyve „ A z erdő élettana" Roth Gyula professzor kezdeményezésére a fel
szabadulás után nálunk is megjelent. Szívesen forgatják és olvassák szakembereink s 
minden olvasó emlékezetében mint lebilincselő, rendkívül érdekes olvasmány marad 
meg, nagy hatást gyakorolva szakmai felfogásának fejlődésére. 

Dr. Keresztesi Béla 

BIOMETRIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 
Üttörő munkára vállalkozott a Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, amikor a ber

lini VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag szerzői kollektívájával együttműködve, közös 
szerkesztésben Biometriai Értelmező Szótárt jelentettek meg. A KGST tudományos 
kutatások koordinációs egyezménye keretében közreműködtek még a Lengyel Népköz
társaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió mezőgazdasági kiadói. 
A hatnyelvű szótári rész 2700 fogalmat ölel fel. Ezeket a szerkesztők az angol szakkifeje
zések sorrendjében rendezték és számozták, a magyar, a német, az orosz, a lengyel és 
a cseh szójegyzékek pedig a sorszám utalással oldják meg a tájékozódást. 

A magyar szerkesztői gárda — dr. Jánossy Andor, Muraközy Tamás és Aradszky 
Gézáné — azonban ennél jóval nagyobb feladatot oldott meg a „szótár" értelmező, 480 
odalas részében. A biometriai fogalmaknak valóságos kislexikonját dolgozták ki és bo
csátották a szakközönség nyilvánossága elé. A több mint négyéves munka értékelése 
meghaladja egy könyvismertetés terjedelmét. Így csak néhány alapvető szempontot 
emelhetünk ki az erdészeti vonatkozásokra utalással. 

Elsősorban meg kell állapítanunk, hogy ez a munka a maga bőséges — a függelék
ben közölt — szakirodalmi tájékoztatójával nagy segítséget jelenthet abban a tekintet
ben, hogy az erdészeti tudományos nyelvünket, nomenklatúránkat a modern biometriai 
fogalmakhoz igazítsuk. Ebben a vonatkozásban már meglehetősen előreléptek, főleg az 
Erdészeti Tudományos Intézet kutatói a különböző kísérletek értékelése során, mert itt 
egyre többször találkozunk korszerű biometriai fogalmazással. Ugyanez vonatkozik 
többé-kevésbé az erdészeti genetikai kutatásokra is. A biometriai genetika a most meg
jelent Értelmező Szótárban számos címszóval szerepel és a kialakult módszer jelentősé
géről teljes képet ad. Hasonlóképpen hasznos útmutatást jelent a fenotípusos értékek 
számításának biometriai megvilágítása. 

Ki kell emelni a könyv függelékének egy másik részét is, azokat a fontos tábláza
tokat, amelyek matematikai-statisztikai számítások esetében nélkülözhetetlenek. így 
egészült ki a könyv a korrelációs együttható, a „t", az „F" és a K (Khi) próba kritikus 
értékeinek csoportosításával különféle szignifikáns szinteken és az 1—999 négyzet táblá
zattal is. 

Vannak azonban — mégpedig igen fontos — erdészeti területek, ahol a biometriai 
és a matematikai-statisztikai szemlélet alkalmazása ma még szűkebb körben mozog, de 
egyre sürgetőbbé válik. Vonatkozik ez legfőképpen a különböző erdőgazdasági becslé
sek tudományos meghatározására. Ebben a tekintetben az erdőbecsléstan igen nagy ered
ményeket produkált és ma is élenjárónak tekinthető tartalmi vonatkozásban. De elen
gedhetetlenül szükséges, hogy az erdészeti tudományok említett ágazataiban is alkal-



mázzuk a biometriai kifejezéseket, mert csak ily módon beszélünk közös nyelvet a 
modern biológiai tudományokkal. Ebből a szempontból iránymutató lehet, az Értelmező 
Szótár több címszava, mint például a Becslések elmélete, a Biológiai hatásvizsgálat, az 
Információelmélet, a Játékelmélet. Megállapíthatjuk a többi közt, hogy az erdőállomány-
populáció nemcsak biológiai, hanem biometriai, vagy pontosabban matematikai-statisz
tikai szempontból is meghatározást kíván. Csak egy példát. A faegyedek d 1 > 3 szerinti 
elhelyezkedése — természetesen már tisztításokon és legalább egyszeri gyérítésen át
ment állományt figyelembe véve — adott területen a Poisson-eloszlás útján is meg
határozható. Egészítsük ki ezt azzal, hogy ezek a számításmódok s nem kevésbé a gazda
sági számításokban ma már elkerülhetetlen programozások kiviteléhez az elektronikus 
számítógépek alkalmazására is szükség van. A Biometriai Értelmező Szótár ebben a 
tekintetben is bőséges anyaggal segíti a szakembereket, mert a címszavak egész sora 
foglalkozik a számítógépek működési alapelveivel, használatuk módszereivel. 

Reméljük, hogy az itt érintett fontos szempontoknak megfelelően a Biometriai Értel
mező Szótár következő kiadásában már erdészeti biometriai szakember közreműködése 
is elengedhetetlen követelmény lesz. Annál is inkább, mert ez a könyv nemcsak a tudo
mányos kutatóknak adott segítséget, hanem a gyakorlati szakembernek is egyre nagyobb 
szüksége lesz rá, s az egyetemi oktatásunkban is nélkülözhetetlen az ilyen típusú segéd
könyv használata. Erdészeti vonatkozásban majd csak akkor jelent teljes értéket, ha az 
erdészeti biometria magyar szakemberei is bekapcsolódnak egy újabb hasonló munka 
kidolgozásába. 

A nagy jelentőségű könyv külső kiállítása is megfelel a belső tartalomnak. A szab
ványtól eltérő alak, a kitűnő papír és a kifogástalan nyomdai előállítás — mely a Frank
lin Nyomda kimagasló teljesítőképességét bizonyítja —, egyaránt hozzájárul, hogy ezt 
a művet a magyar szakirodalom egyik reprezentatív kiadványának tekintsük. 

Ákos László 

A. R. KONSZTANTINOY—L. R. SZTRÜZER: AZ ERDŐSÁVOK ÉS A TERMÉS 

Leningrádban könyvet adtak ki az erdősávok komplex vizsgálatának eredményéről 
,.Az erdősávok és a termés" címmel, két szovjet kutató tollából. 

A könyv több évtizedes, igen nagy területekre kiterjedő, különböző talaj és klima
tikus körülmények között végzett kutatások általánosítására alapul. 

A könyv első fejezete elsőként az erdősávoknak a széljárást befolyásoló hatásával 
foglalkozik. A vizsgálatok eredményeképpen a szerzők javaslatot tesznek a sávok egy-
másközötti távolságának célszerű méreteire, legkedvezőbb sávtelepítési és kialakítási 
módokra s végül a kedvezőtlenül telepített sávok esetében a javítás lehetőségére. Ked
vezőbb esetben a jótékony hatás a sávtól mindkét irányban 40—50-szerese lehet az erdő 
magasságának; kedvezőtlen elrendeződés esetében a távolság 20—40%-kal csökken. 

Az erdősávok hatására kedvezőbbé vált párolgási és lefolyási viszonyok nemcsak a 
terméshozam számottevő növekedését eredményezik, hanem a területek öntözésének is 
gazdaságosabb feltételeit teszik lehetővé az öntözővízszükséglet csökkentésével. Az öntö
zési víznormák mintegy 15%-os lehetséges csökkentése a már meglevő öntözőcsatornák 
gazdaságosabb kihasználását s egyben nagyobb területek megöntözését teszik lehetővé. 

A szerzők a könyv második fejezetét az erdősávok mezőgazdasági hatékonysági kér
désének megoldására szánják. Vizsgálatuk eredménye alapján lehetőség nyílik az erdő
sávtelepítés jelentőségének és hatásának reális értékelésére. A közgazdasági hatékony
sági vizsgálat során kiadásként a sáv által elfoglalt területen a termésveszteséggel, a 
sávtelepítés költségével stb., bevételként pedig a védett területekről várható termés
hozam növekedésével számoltak. A szokásos szélességű (10—20 m-es) erdősávok eseté
ben a kiadások megtérülési ideje az ültetéstől számított 10—15 év; ha a sáv szélességét 
40 m-re növelik, ez az idő csupán 17 évre emelkedik. 

A könyv harmadik fejezete a jövőbeli várható kihatások felmérésével foglalkozik. 
A vizsgálatokat és a közelítő számításokat négy különböző jellegű kísérleti területen 
végezték el. 

Kimutatták, hogy a levegő átlagos páratartalma az erdősávok feletti légtérben 2,3 
százalékkal dúsabb, mint a nyílt területek felett, ami évi 45—48 mm csapadéktöbblet
nek felel meg. E csapadéktöbblet 70%-a a tenyészidőben hull le, ami a terület vízmér
lege szempontjából a viszonylag csapadékszegény területeken különösen jelentős. 

A Szovjetunió európai részein az erdős és erdős-sztyeppés területeken az évi csapa
dék 472 mm volt, aminek több mint 87%-a elpárolgott, és csak 13%-a — ebből 10% fel
színen és 3% felszín alatt — folyt le. Az erdősávtelepítés és a magasfokú agrotechnika 



alkalmazásának hatására az átlagos évi csapadék 503 mm-re nőtt, amiből 89",'o párolog 
el. Ugyanakkor a felszíni lefolyás 6%-ra csökkent s a felszín alatti lefolyás 5%-ra növe
kedett. Ezek alapján a jövőbeli csapadék 6%-os, a párolgás 9%-os, míg a felszín alatti 
lefolyás 70%-os növekedése várható, ezzel szemben a felszíni lefolyás 30%-os, az össze
gezett lefolyás 9%-os csökkenésére számítanak nagy területeken több év átlagában. 

A szerzők hidrometerológusoknak, tervező mérnököknek, közgazdászoknak, erdő
sávok és vízépítési létesítmények tervezésével foglalkozó szakembereknek, továbbá egye
temi hallgatóknak ajánlják könyvüket. 

Déri József 

Parlamenti interpellációk Franciaországban az erdőgazdálkodás jövedelmezőségé
ről. A sok sarjerdővel és a magyarországihoz hasonló fafajösszetétellel rendelkező Fran
ciaországban az erdőgazdaságok rossz gazdasági helyzetben vannak. Különösen sok gon
dot okoz a vékony lombosfa választékok értékesítése. Amíg például 20 évvel ezelőtt a 
Irancia bányák 2 600 000 m : 1 bányafát igényeltek, 1967-ben már csak 600 000 m 3 -a bá
nyafa szükséglet. Az előrejelzések szerint nincs messze az az idő, amikor a bányák már 
csak kivételképpen használnak majd bányafát. A lombos rostfából és cellulózfából a 
szükséglet állandóan növekszik ugyan, az importtá konkurrenciája azonban annyira 
leszorítja a faárakat, hogy azok már alig fedezik a kitermelési és felkészítési költsége
ket. A felsorolt körülmények több képviselőt arra késztettek, hogy interpellációval for
duljanak a földművelési miniszterhez kérdezve, mit tett és mit kíván tenni a kormány 
ennek a válságos helyzetnek a felszámolására. Edgár Faure földművelésügyi miniszter 
ezekre az interpellációkra a következőket válaszolta. 

A kormány már régóta azon fáradozik, hogy a műszaki fejlődés és tudományos 
kutatási eredmények segítségével a vékony lombfa felhasználását fokozza. Ezen törek
vések eredményeképpen pl. a cellulózipar, amely 1959-ben 934 000 ra? lombos cellulóz
fát dolgozott fel, 1965-ben már 1 848 000 m : !-t használt fel. A farostlemezipar pedig ma 
már több lombosfát dolgoz fel, mint fenyőfát (1964-ben pl. 830 000 m 3 lombosfát és 
251 000 m 3 fenyőfát használt fel). A cellulóz- és farostlemeziparban mindjobban tért 
hódít a tölgyfa is, ez idő szerint az összes lombosfa felhasználás 10%-a a tölgyfa. A kuta
tások a tölgyfa további térhódításának meggyorsítását szolgálják. Rámutatott a minisz
ter arra is, hogy a lombosfát feldolgozó korszerű faipar kiépítése mellett a fát termelő 
erdőgazdaságoknak fokozott mértékben kell alkalmazkodniuk a piac igényeihez. A sarj
erdőket szálerdőkké kell átalakítani és elsősorban azokat a fafajokat kell termeszteni, 
amelyeket a feldolgozók igényelnek. Az erdőgazdaságok érdekében a közös piacon kívüli 
országokból történő olcsó fabehozatal korlátozására a miniszter nem látott reális lehe
tőséget. 

Schwierigkeiten am französischen Schwachholzmarkt. (Holz-Zentralblatt, 1966. 145. 
sz. 2547 old.) Parlamentarische Anfragen zur Ertragslage der Forstwirtschaft in Frank-
reich. (Allgemeine Forstzeitschrift, München, 1967. 22. évr. 5. sz. 77. old.) alapján referálta 

Dr. Keresztesi Béla 

A faállományok mindenkori legalacsonyabb és legmagasabb fája magasságkülönb
ségének mértéke, valamint a magasságkülönbség alakulásának dinamikája elsősorban 
a kezeléstől függ. Ennek igazolására G. Hempel három tételt állított fel. A kezelési 
módokat az alsó- és a felsőgyérítések csoportjába foglalta össze. Az alsógyérítés esetén 
a differencia görbe idősebb korban asimptotikusan közeledik az x tengelyhez, mivel a 
gyérítések során az alsó szint fáit eltávolítják. Azokban az állományokban, ahol felső
gyérítést alkalmaztak, a differencia idősebb korban növekszik. 

A hosszúlejáratú gyérítési kísérletek adataiból a standardgörbét meg lehet rajzolni. 
Wiedemann luc fatermési táblája alapján a szerző ideiglenes magassági differenciagör
béi szerkesztett. Több állomány egykori kezelését próbálták a standardgörbe adataival 
való összehasonlítás útján meghatározni. Az így kapott eredmény helyességét az erdő
történeti kutatások külön is igazolták. 

Ez a vizsgálati módszer tehát elősegíti a különböző erdőnevelési eljárások eredmé
nyességének megítélését. 

Hempel tanulmánya figyelmet érdemel nálunk is. Gyakran vizsgáljuk a kima
gaslóan nagy és értékes élőfakészlettel rendelkező állományokat. Ha csak részben is 
sikerül ezek kezelési módjára következtetnünk, számos támpontot nyerhetünk erdő
nevelési irányelveink helyes kialakításához. Ehhez nyújt segítséget Hempel eljárása. 

(Archív für Forstwesen 1965. 14. 5. 459—474. Ref.: dr. Sólymos Rezső.) 



MAGYAR ERDŐK HÍRE KÜLFÖLDÖN 

Max. Hagman genetikus, a finn erdé
szeti kutató intézet maisalai erdészeti ne-
mesítési állomásának vezetője közölte az 
alábbiakat. A finn erdészeti kutató intézet 
1927-ben Olli Heikinheimo professzor 
irányításával lucfenyő származási kísér
letet kezdett. Ebben a magyarországi lú-
cosokat egy kőszegi — közelebbről meg 
nem, határozott — származás képviseli. A 
magot 1927. tavaszán vetették el az inté
zet csemetekertjében. 1931-ben telepítet
ték ki a 2/2 éves csemetéket 1,5 X 1,5 m 

hálózatban 40 X 40 m parcellába, Solböle 
kísérleti erdő 99 erdőrészletébe. Az erdő 
Tamisaari (Ekenás) várostól 35 km tá
volságra van délnyugati irányban, Finn
ország egyik legdélnyugatibb pontján. A 
kísérletben a magyarországin kívül 10 
finn, a középeurópaiak közül 4 szász, 1 ba
jor, 2 svájci és 1 csehszlovák származás 
szerepel. 1965. évi felvételek szerint a 
magyar származás állományának felső 
magassága 15,9 m, a felső szintbeli fák át
lagos mellmagassági átmérője 20,5 cm. A 
törzsszám 1354 db/ha és a fatömeg 193 m 3 

ha. (A fenyők termesztése 305. o. IV. fa
termési osztálynak felelhet meg.) A leg
jobb származások sorrendben: No. 94 
darlsfeld (Szászország) 237 m3/ha, No. 98 
Csehszlovákia 223 m 3/ha, No. 88 Elimáki 
209 m : ! ha, No. 95 Bajor Erdő 202 m : ! ha és 
az ötödik a kőszegi származás. {Érdekes
ségként említjük, hogy a levél írásakor, 

1967. január 31.-én Maisalában — 34°C 
hőmérsékletet mértek!) A felvétel 1965. 
nyarán készült. 

Dr. Szőnyi László 

Az egyszemélyes munka bevezetése világszerte egyre nagyobb tért hódít. Ez ter
mészetes következménye a kis súlyú, egyszemélyes motorfűrészek elterjedésének. Ma
gyarországon egyelőre csak a darabolásban tértünk át az egy fő alkalmazására. Baleset
elhárítási okok miatt a döntésben utasítás írja elő a két fő alkalmazását. Több külföldi 
országban azonban már döntésben is az egy fő mellett törnek lándzsát. 

. A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban e problémakör tisztázására mélyreható 
vizsgálatokat folytattak. Megállapították, hogy a motorfűrészkezelők percenkénti ener
gia felhasználása átlagosan 7 Kcal. Ugyanakkor a kisegítő — a kis igénybevétel miatt — 
ennek csak töredékét adja le. A motorkezelőnek az effektív munkára fordított idő 75" i r á t 
pihenéssel kell töltenie, hogy munkabírása ne csökkenjen. Ilyenkor az alig igénybevett 
kisegítő vele együtt pihen. A kisegítő kiküszöbölése a Szovjetunióban 30—50n'0-os tel
jesítmény növekedést és a fűrészes munkában 25—30%-OS létszám-megtakarítást, Ro
mániában 45%-os fűrészelési munkabér megakarítást eredményezett. Ugyanakkor azt 
tapasztalták, hogy az egy fűrészre eső teljesítmény nem egészen 10%-kal csökkent. A 
csehszlovákiai megfigyelések a termelékenység-növekedés és a költség csökkenés emlí
tett adatainak helyességét igazolták, a fűrészre jutó teljesítménycsökkenést azonban 
nem tapasztalták. A balesetek és az egy személyes döntési munka közötti összefüggést 
is behatóan vizsgálták. A megfigyelt területen döntés közben egy év alatt 5 halálos bal
eset fordult elő. A halálos baleset három esetben a motorfűrész kezelőt, két esetben a 
kisegítőt sújtotta. Két motorfűrészkezelő fennakadt fa szabálytalan levétele, egy pedig 
a rádőlt szomszédos fa miatt lelte halálát. A két kisegítőt viszont az általuk döntött fa 
ütötte agyon. 

A kísérletek során meghallgatták a motorfűrószkezelők véleményét is. A gyakorlot
tak mind az egyszemélyes döntést nevezték meg biztonságosabbnak. 

Mindezek alapján a kísérletek mind a döntésben, mind a darabolásban az egysze
mélyes fűrészes munka helyességét igazolták. A munkavezetőknek azonban gondoskodni 



kell arról, hogy az önállóan dolgozó fűrészesek — megfelelő gyakorisággal — váltsák 
egymást. 

[KRIZ, M. (1965): Motorfűrész a komplex fakitermelő munkacsapatban. Lesn. Cas., 
Praha, 11. évf. 6. sz. — Ref.: dr. Szász Tibor.] 

Fatermési tábláink továbbfejlesztéséről az elmúlt években több vita folyt a két 
Németország között. Sokféle vélemény hangzott el az újonnan készülő, korszerű fater
mési táblák rendeltetéséről. A továbbfejlesztés irányát meghatározza az, hogy milyen 
célkitűzések érdekében kívánjuk őket alkalmazni. 

Érteid nem tartja elfogadhatónak Assmannak azt a megállapítását, hogy a fater
mési táblák adatainak átlaga közel az optimális növedéket szolgáltassa. Mitscherlich sze
rint a faterméstannak nem szabad előírni a gazdálkodás számára azt, hogy miként kell 
az állományokat nevelni. 

Érteid álláspontja az, hogy nemcsak a maximális növedék elérését kell a szerkesztés 
során alapul venni, hanem egyéb, erdőművelési, erdővédelmi szempontokat is. Az opti
mális növedékre épült táblák csupán olyan tájékoztató adatsorok lehetnek, amelyekre 
a használatban levő táblák támaszkodnak. Szükségesnek tartja a fatermési táblák idő
ről időre való felülvizsgálatát és módosítását. 

Egyetért Érteid Assmannak azzal a megállapításával, hogy a fontosabb és nagyobb 
kiterjedésű termőhelytípusok (egységek), tájak számára is készüljenek fatermési táblák. 
Ezek a helyi erdőművelők és erdőrendezők kitűnő segédeszközei lehetnek. Az általános 
fatermési táblákat azonban nem tudják helyettesíteni. 

A mi álláspontunk közel áll ehhez. A z ERTI-ben a fő állományalkotó fafajokra ter
veink szerint általános és helyi fatermési táblákat szerkesztünk. Általános fatermési 
táblát készítettünk eddig a vöröstölgyre és az erdeifenyőre. Helyi fatermési tábla pedig 
a zalai bükkösökre és a bakonyi feketefenyvesekre készült. 

(Archív für Forstwesen 1965. 14. 5. 475—483. Ref.: dr. Sólymos Rezső.) 

A faszén ismét korszerű lett —közli a nyugatnémet szaksajtó. Amerikában a faszén 
néhány év óta renaissance-át éli. Ügy találják ugyanis, hogy roston sült hús jobb ízű, ha 
nem grillen, hanem faszén felett sütik. A faszén tehát ismét becses cikk lett. A z N S Z K -
ban roston sütési célra csak az utóbbi években kezdték fokozottabban igényelni. A becs
lések szerint az évi igény összesen 2000 tonna, ennek nagyrésze a vendéglátó iparba ke
rül. A z NSZK összes faszéntermelése kb. 20 000 tonna. 

(Alig. Forst. Zeitschrift, 1966. 44. sz. Ref.: Kolossváry Szabolcsáé.) 

A z Országos Erdészeti Egyesület Országos választmánya március 10-én ülést tar
tott. Napirendi pontok voltak: 

1. Főtitkári beszámoló. 
2. Az 1967. évi vezetőségválasztó közgyűlés előkészítése, a jelölőbizottság megválasz

tása. 
3. Az erdészeti hatósági és gazdasági feladatok szétválasztására vonatkozó OEF javas

lat megvitatása. 
Kocsárdy Károly alelnök elnöki megnyitója után Fekete Gyula főtitkár beszámoló

jában rövid visszapillantásként megemlékezett a jubileumi ünnepségekről, majd tár
gyalta az 1966. évben megoldott feladatokat és értékelte Egyesületünk munkásságát. 

Helyi csoportjaink munkájával kapcsolatban megállapította, hogy múlt évi tevé
kenységük az 1965. évihez viszonyítva számottevően növekedett. A beérkezett jelentések 
szerint 1966-ban 563 szakmai továbbképző előadást, tanulmányutat, klubnapot és egyéb 
összejövetelt rendeztek s ez 259-cel több mint az elmúlt évben volt. A taglétszám alaku
lásában, valamint a különböző egyesületi tevékenység terén az elsők közé sorolta az esz-



tergomi, kecskeméti, szegedi, keszthelyi, nyíregyházi csoportot. Kiemelte még a sárospa
taki csoport tevékenységét is, ahol a taglétszám a gondos szervező munka eredménye
ként 98-ról 121 főre emelkedett. 

A főtitkári beszámoló tájékoztatást adott az Egyesület 1967. évi költségvetéséről is. 
A várható bevételeket mérlegelve a főtitkár a rendkívül takarékos gazdálkodásra hívta 
fel a figyelmet. 

A főtitkár a továbbiakban tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy az Egyesü
let elnöksége az 1967. évre — szem előtt tartva a párt- és kormányhatározatokat, továbbá 
figyelemmel a MTESZ országos vezetősége határozataira — olyan feladatokat tűzött 
maga elé, amelyek a tudományos technikai haladást, az erdőgazdálkodás fejlesztését 
segítik elő. Állást foglalt abban a tekintetben, hogy az egyesületi munka eredménye
sebbé tételét a társadalmi tevékenység hatékonyságának fokozásával kell elérni. A z el
nökség fontos feladatának tekinti, hogy a helyi csoportok, központi szakosztályok, bi
zottságok az új gazdasági mechanizmus egyes kérdéseinek kidolgozásában részt vegye
nek. Az Egyesületnek fokozottabb mértékben kell az erdészeti szakterület információs 
bázisává válnia és tevékeny, kezdeményező részt kell vállalnia a távlati célkitűzések, 
koncepciók kidolgozásában. 

Számos kezdeményezés történik mind a központi szervek, mind a helyi szervek ré
széről a regionális tervek kidolgozására is. A z elnökség szükségesnek látja, hogy ezek
ben a munkákban a helyi csoportok is részt vegyenek és érvényesítsék az erdőgazdál
kodás szempontjait az érdekelt társegyesületekkel — elsősorban a Magyar Agrártudo
mányi Egyesülettel és a Hidrológiai Társulattal — szorosan együttműködve. 

Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése előreláthatóan számos problémát vet 
fel olyan területeken, mint az erdészeti könyvkiadás, erdészeti filmújság stb. Ezért az 
elnökség szükségesnek tartja a kérdés részletes vizsgálatát és olyan javaslatok kidolgo
zását, amelyek megelőzik azt, hogy esetleg a jövőt szem elől tévesztő, rövidlátó elkép
zelések következtében kizárólag szűk pénzügyi megfontolások miatt ezek a szakmai 
érdekek hátrányt szenvedjenek, és csorbuljanak olyan tevékenységek, amelyeknek gaz
dasági eredményei csak közvetve hatnak. 

A nemzetközi érintkezés terén jól bevált gyakorlat, hogy kapcsolatainkat elsősor
ban a szomszédos államokkal igyekeztünk kiépíteni. Nyilvánvalóan ez marad a nem
zetközi kapcsolatok fő iránya a jövőben is, helyesnek látszik azonban megvizsgálni, 
milyen mértékben lehetne és lenne célszerű ezt elsősorban Finnország felé a továbbiak
ban kibővíteni. 

Súlyt helyez az elnökség arra, hogy a távlati szakképzési terv elfogadása után az 
érintett társegyesületekkel együttesen tegyen javaslatot a teljeskörű szakoktatás to
vábbfejlesztésére. Szükségesnek tartja az elnökség az erdészeti, szakmai továbbképzés 
kérdésének napirenden tartását. 

Az elmúlt húsz esztendő céltudatos és következetes munkájának eredményeképpen 
örvendetesen megnövekedett az évente kitermelhető fatömeg. Ez lényegében új helyze
tet teremtett, amelynek következményei azt jelentik, hogy hazánk a továbbiakban mái-
nem tekinthető fában szegény országnak. Ennek következtében mindent el kell követ
nünk, hogy a rendelkezésre álló fatömeg minél gyorsabb ütemben fa-, cellulóz- és papír
ipari termékké legyen feldolgozható. Annak érdekében, hogy a közvélemény ennek fon
tosságát felismerje és a konkrét javaslatok mielőbb megvalósíthatók legyenek, szüksé
ges, hogy mindezt társadalmi úton is elősegítsük. Az elnökség örömmel üdvözölte — a 
jubileumi tudományos ülésszak egyik jelentős eredményeként — a FATE kezdeménye
zését, mely szerint az Országos Erdészeti Eegyesület, a Faipari Tudományos Egyesület, 
továbbá a Papír- és Nyomdaipari Egyesület állandó koordinációs bizottságot létesít az 
említett célok előmozdítására. 

Az elnökség megállapította, hogy budapesti tagjaink aktivitása nem éri el azt a szin
vonalat, amely az egyesülettől jogosan igényelhető. Ezért az elnökség elhatározta, a buda
pesti helyi csoport megalakítását és felkérte Riedl Gyulát, hogy szervezze meg a buda
pesti csoport elnökségét és indítsa meg a csoport munkáját. A csoport meg is tartotta 
alakuló ülését és megválasztotta a vezetőséget: titkár Szendrei Ernő (OEF), az elnökség 
tagjai dr. Birck Oszkár (OEF), dr. Hauer Lajos (ERTI), Szabó Károly (ERDŐTERV), 
Kováts Ferenc (Erdei Termék V.), Várady Géza (OT), Szilassy Zoltán (Erdőrendezőség) 
és Bulin István (Magyar Néphadsereg Erdő- és Mezőgazdasági Igazgatósága). 

Erősödött az erdészet vezető szervével, az Országos Erdészeti Főigazgatósággal való 
kapcsolatunk. A Főigazgatóság vezetője igényli a Egyesület közreműködését a központi 
intézkedések kialakításában. Egyesületünk ennek örömmel tesz eleget s ilyen irányú 
tevékenységének egyik megnyilatkozása az Országos Választmány jelen ülésének napi
rendjén szereplő erdészeti hatósági és gazdasági feladatok különválasztására vonatkozó 
OEF javaslat megvitatása. A főtitkári beszámoló elismeréssel nyilatkozott a MTESZ 



vezetősége és munkatársai, valamint az Egyesület között kialakult jó kapcsolatokról, a 
mindig és minden területen segítőkész megnyilvánulásokról. 

Végül bejelentette, hogy Egyesületünk 100 éves történetének kézirata már nyomdá
ban van. A könyv ára: 15,— Ft lesz. Felkérte a helyi csoport-titkárokat, hogy a meg
rendeléseket gyűjtsék össze. 

A z ülés második napirendi pontjaként az elnök ismertette az Egyesület elnökségé
nek határozatát, amely szerint ebben az évben esedékes vezetőségválasztó közgyűlést 
Keszthelyen rendezi meg augusztus 24-én és a rákövetkező napokban. Boér Ferencnek, 
a helyi csoport elnökének meleg hangú nyilatkozata a rendezés elvállalására azzal biztat, 
hogy a közgyűlés újabb kiemelkedő eseménye lesz az egyesületi életnek. Gáspár Hantos 
Géza, a helyi csoport titkára ezután részleteiben ismertette a programot. Ezek szerint 
augusztus 24-én, délután tartja Egyesületünk a vezetőségválasztó közgyűlést, majd 25-én 
az erdőhasználati szakosztály és a fásítási szakosztály szervezésében szakmai ülésszakon 
vitatják meg a résztvevők az országos szempontok tükrében a helyi feladatokat, végül 
26-án kerül sor a szakmai bemutatóra. A szervezés munkája áprilisban indul meg. 

A vezetőségválasztó közgyűlésen a következő négy évre megválasztandó elnökség 
és választmány tagjainak jelölését előkészítő jelölőbizottságba annak vezetőjeként 
Marton Tibor erdőmérnököt (igazgató, Szolnok), tagjaiként Bognár János erdészt (er
dészetvezető, Bélapátfalva), Debreceni Imre erdészt (igazgató, Nyíregyháza), Rakonczay 
Zoltán erdőmérnököt (OEF osztályvezető, Budapest), Schmal Ferenc erdőmérnököt 
(igazgató, Tatabánya), Szeverényi István erdészteohnikust (erdészetvezető, Kecskemét), 
Zaklajda József erdésztechnikust (kerületvezető, Árpádtető), dr. Herpay Imre erdő
mérnököt (egyetemi docens, Sopron) és Schneider Jenő erdészt (nyug. igazgató, Zala
egerszeg) választotta meg az Országos Választmány. 

A z ülés harmadik pontjának levezetésére az elnök dr. Sali Emilt, az OEF vezető
jének helyettesét kérte fel. A z erdészeti hatósági és gazdasági feladatok szétválasztá
sára vonatkozó OEF javaslat tagságunk széles rétegét foglalkoztatta. Megnyilatkozott 
ez a rendkívül élénk vitában és azokban az írásbeli előterjesztésekben, amelyeket a 
helyi csoportok vezetőségei Egyesületünk elnökségéhez eljuttattak. Egyesületünk meg
növekedett feladatát jelentő első lépés tárgyalását megelőzően dr. Madas András elnök 
örömét fejezte ki, hogy az OEF vezetője szükségesnek tartotta társadalmi vitára bocsá
tani ezt a fontos javaslatot. A vitában részt vett: Pataki Pál, dr. Paris János, Beck An
tal, Béky Albert, Szeghalmy Ferenc, Zelnik István, Jancsó Gábor, Tálas Mihály, Mar
ton Tibor, Fodor István, Kaltenbach Ferenc, Tóth Imre, Mikevári Tivadar, Káráll 
János. írásban terjesztette elő hozzászólását Erdélyi János, Kasza Ferenc, Németh Vil
mos, Deák István, Bedö Tibor és Boér Ferenc. 

A központi szak 
A szervező bizottság ülésén az 1967. évi 

munkaterv összeállításával kapcsolato
san megtárgyalták azokat a feladatokat, 
amelyeknek alkalmazásával hatékonyab
ban segíthetik a helyi csoportok mun
káját. 

•ztályok munkája 
Az erdei vasutak szakosztálya ülést tar

tott, s Fülöpp Zoltán, a szakosztály vezető
je A z erdei vasutak 1965—66. évi gazdál
kodási és pénzügyi mérlegének vizsgálata 
;ímű tanulmányát vitatták meg. 

A helyi csoportok életéből 

A keszthelyi csoport vitadélutánt szer
vezett az erdészeti hatósági és gazdasági 
feladatok szétválasztására vonatkozó OEF 
javaslat megtárgyalására. Megállapításai
kat írásban juttatták el Egyesületünkhöz. 

A csoport tapasztalatcserét szervezett 
Veszprémben s az ottani helyi csoport 
képviselőivel megbeszélték a két csoport 
kapcsolatainak lehető kibővítését, majd 
megtekintették a Márkó vidéki gépi ko
párfásításokat és a veszprémvarsányi gé
pi fakitermeléseket. 

Szakmai bemutató keretében a csoport 
tagjai gyakorlati oktatásban vettek részt 
az erdőgazdaság műszaki erdészetében. A 
bevezető előadást Horváth Gyula: Gyalú-
fogas fűrészek karbantartása címen tar

totta ' meg, majd levezette a gyakorlati 
bemutatót. 

* 
A zamárdi csoport vezetőségválasztó 

taggyűlésen megválasztotta küldötteit az 
országos tisztújító közgyűlésre. 

* 
A kecskeméti csoport klubnapot szer

vezett. A résztvevők magnószalagról hall
gatták meg dr. Sali Emilnek az ERTI-ben 
, ,Az erdőrendezés az új mechanizmusban 
és a hazai fahelyzet" címen megtartott 
előadását. A szervezésben közreműködött 
a kecskeméti ERTI állomás MEDOSZ cso
portja is. 



Az egri csoport vezetőségválasztó tag
gyűlést tartott. Beszámoltak az 1966-ban 
végzett munkáról, majd megvitatták a 
Közelítési és rakodási munkák mesterfo
gásai tárgykörében meghirdetett pályá
zati tanulmányt. 

* 

A pécsi csoportban Szörényi Márton: 
Állóeszköz fenntartás és vállalati saját 
beruházási alap felhasználása címen tar
tott előadása során az új mechanizmus 
erdőgazdasági vonatkozásait és a felké
szülés szempontjait foglalta össze. 

* 

A szegedi csoport Öttömös község ha
tárában az ásotthalmi erdészet területére 
szervezett szakmai bemutatóján Vida 
László tartott előadást Hosszúfás fakiter
melés és mozgatás az alföldi fenyőhasz
nálatokban címen. Az előadás után bemu
tatta a résztvevőknek az „árbocdarus" 
technológiát. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportokban a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten Jakab Albert: A budapesti 
piacokon 1966-ban árusított gombák 
elemzése és statisztikája, dr. Ketter Lász
ló: A z egészséges táplálkozás szerepe éle
tünkben, Kuklis Kálmán: A gombahatá
rozást megkönnyítő morfológiai- anató
miai ábrák (vetítéssel), Gyarmati Béla: A 
faanyagvédelem mikológiái vonatkozásai; 

Vácott Fekete József: Faanyagmozga
tási kérdések, Sitkey János: A z erdőgaz
dálkodás időszerű problémái; 

Nagykanizsán Abonyi István: A vágás

érettségi kor megállapításának módsze
re a folyónövedék vizsgálata alapján, 
Horváth István: Az üzemterv szerinti 
gazdálkodás; 

Sárváron a Szakmunkásképző Intézet 
tanári testülete részére dr. Szász Tibor: A 
fadöntés kutatásának új elméleti és gya
korlati eredményei; 

Esztergomban Erdős László: A fahasz
nálati munkák gépesítésének eddigi ered
ményei ; 

Szegeden dr. Balogh Ferenc: A fahasz-
nálat gépesítése különös tekintettel a fa
anyagmozgatásra, Hajak Gyula: A hosz-
szúfás fakitermelés és anyagmozgatás or
szágos és megyei tapasztalatai; 

Miskolcon Mészöly Győző: A z ország
fásítás jelenlegi helyzete és az új fásítási 
technológia, Fekete Gyula: Az Erdészeti 
Egyesület 100 éves múltja (a jubileumi 
kisfilm vetítésével), Jósvai Pál: A z építé
szet fejlődése; 

Pécsett Mészöly Győző: A z új fásítási 
technológia tervezése és elszámolási rend
je, Fekete Gyula: Visszaemlékezés Egye
sületünk 100 éves múltjára; 

Debrecenben Mészöly Győző: Az erdőte
lepítések, fásítások, erdőfelújítások tech
nológiája és A nem erdőgazdasági üzemi 
kezelésben levő területeken az erdőműve
lési munkák elszámolási rendje, Fekete 
Gyula: A 100 éves Országos Erdészeti 
Egyesület; 

Gyulán Kállay József: A harmadik öt
éves terv első éve; 

Pápán és Keszthelyen Fekete Gyula: Az 
Országos Erdészeti Egyesület 100 éves 
múltja címen. 

A Z E B D O 

Az Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa 
Szerkesztő: KERESZTESI BELA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora. Főmunkatárs: 
JÉROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: AKOS LÁSZLÓ, BABOS IMRE, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, B A K K Á Y LÁSZLÓ, DR. BALASSA GYULA, FÖLDES LÁSZLÓ, HARACSI LA
JOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, HERPAY IMRE, a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa, KÁLDY JÓZSEF, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, KOCSARDI KAROLY, KOLLÁR GYULA, MADAS ANDRÁS, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) kandidátusa, PARIS JÁNOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, RADÓ 
GÁBOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, SALI EMIL, a mezőgazdasági tu
dományok (erdészet) kandidátusa, SZEPESI LÁSZLÓ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 

kandidátusa, SZÖNYI LÁSZLÓ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
TÓTH SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. 

Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest, V., Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: SALA SÁNDOR. 
Kapják az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Előfizethető még a Posta Központi Hírlap Iroda 
(Budapest v., -Tózsef nádor tér 1.) és a lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján. 
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