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AZ ERDÉSZETI SZÁLLÍTÁS 
ÖSSZES KÖLTSÉGÉNEK 
CSÖKKENTÉSE OPTIMÁLIS 
TEHERBÍRÁSÚ GÉPKOCSIK 
ALKALMAZÁSÁVAL 

Az erdészeti szállítással foglalkozó tanulmányokban visszatérő téma a nagy 
teherbírású, nagy tengelynyomású gépkocsik forgalmának hatása az erdei utak 
építési és fenntartási költségeire, mind a meglevő, mind a később kiépítésre 
kerülő utak vonatkozásában. A kérdés napirenden tartásának oka az, hogy a 
közúti szállítás után az erdészeti szállításban is egyre nagyobb arányban ve
szik ki részüket a gazdaságosabb szállítást biztosító 6—10 Mp hasznos teherbí
rású gépjárművek. Ilyen nagy kapacitású tehergépkocsik üzemeltetésével az 
egy tonnakilométerre eső fajlagos költség jelentősen csökkenthető, és egyéb, 
ehhez képest elhanyagolható előnyökkel is rendelkeznek. 

1. ábra 
A tehergépkocsik átlagos 
önköltségének alakulása, 

hasznos terhelésük szerint 
(1963—1967. évi 

tényszámok alapján) 

Ütépítő, úttervező szakemberek előtt azonban az is közismert, hogy a na
gyobb tengelynyomású gépkocsikkal lebonyolított forgalom azonos szállítási 
feladat esetén is vastagabb, erősebb útpályaszerkezet kiépítését követeli meg. 
Az ERDŐ 1971/6. számában megjelent tanulmányomban részleteztem azt az 
összefüggést, mely azonos szállítási feladat esetén az alkalmazott tehergépko
csik típusa és az időjárástól függetlenített közlekedésüket biztosító útpályaszer
kezet egyenértékvastagsága között fennáll. A cikkre való hivatkozáson kívül 
most csak egy ábrával érzékeltetem ezt a kapcsolatot. 

A jármű és az útpálya kapcsolata tehát szoros, az egyik a másikra műszaki 
és gazdaságossági szempontból is hat. Míg a fuvarozás szempontjából, az ön
költség csökkentése érdekében a nagyobb kapacitású járművek forgalmát ré
szesítjük előnyben, addig az útépítési költségek csökkentése csak kisebb teher-
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2. ábra 

Erdei útpályaszerkezet szükséges egyenértékvastagsága (Hesz), 
100 Mp/nap csúcsszállítás mellett, különböző teherbírású járműveket 

alkalmazva 

bírású járművek közlekedtetésével érhető el. A két, látszólag ellentétes igényt 
csak egy közös szintről, az erdőgazdálkodás, tágabb értelemben a népgazdaság 
szempontjából szabad elemezni, hogy a legkedvezőbb megoldást megtaláljuk. 

AZ ERDÉSZETI SZÁLLÍTÁS ÖSSZKÖLTSÉGE 

A z ilyen szemlélet szerint egyaránt figyelembe kell venni az erdészeti szál
lítás három elemének: az útpályának, a járműnek és a szállítmánynak az igé
nyeit. Ezen az alapon álló gazdaságossági elemzés egyaránt vizsgálja az útépí
tési és fenntartási költségeket, valamint a közlekedés (jármű és szállítmány) 
költségeit is. Ezen összetevőknél jelentkező költségek összesítése adja az erdé
szeti szállítás összköltségét, melynek minimuma jelenti az optimális megoldást. 

A jármű költségénél az önköltséget vettem számításba, azaz a teljes üzemel
tetési költséget, az üzemi eredmény nélkül. A z 1. ábra mutatja a továbbiakban 
alapul vett önköltséget, a hasznos teherbírás függvényében. A z önköltség két 
összetevője a gurulóköltség (a hajtóanyag, a motorolaj , a gumi, a fenntartási 
anyag, a fenntartási bérek, az idegen javítás, a beruházási-leírás, a felújítási
leírás költségei) és a közvetett költségek (forgalmi fizikai bér, bér közterhei, 
forgalmi általános költség, műhelyek általános költségei és vállalati általános 
költségek). 

A szállítmány költségei az erdészeti szállításban elhanyagolható nagyságú
nak mutatkoztak, mert az áru és a személyek időköltsége (eszközlekötési érték, 
utasidő értéke) és a károk költségei (baleseti veszteségek) összesen csak kb. 5 
fillér/tkm értéket képviselnek. 

A pálya költségei a létesítési és kapcsolódó beruházások költségei mellett tar
talmazzák az útfenntartás és a létesítés következtében jelentkező károk költ
ségét is. Ezen összes pályaköltség alakulását mutatja a 3. ábra, mely az egyen-



értékvastagság függvényében megadja az erdei utak átlagos építési és az élet
tartam alatti fenntartási költségét, megnövelve a kapcsolódó beruházások és a 
károk (pl. terméskiesés) költségével. A lineáris változást mutató költségegye
nest 12-féle, az erdészeti útépítésben alkalmazásban levő pályaszerkezet építési 
költségeiből képeztem, mint átlagköltséget. A költségbecslésnél a helyszínre 
szállítandó anyagoknál 100 km vasúti és 10 km közúti szállítás fuvarköltségét 
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3. ábra 
Erdőgazdasági utak átlagos építési költsége, az útpályaszerkezet 

egyenértékvastagságának függvényében 

építettem be. A z optimális teherbírású erdészeti szállítóeszköz meghatározásához 
elégséges lenne csupán a pályaszerkezet költségeit számításba venni, de a tény
leges arányok érzékeltetése céljából a fa árában jelentkező teljes útépítési költ
séget vettem fel (a földmű, a műtárgyak stb. létesítésének költségét is), mint 
a szállítási összköltség döntő, részeit tekintve is jelentős hatású tényezőjét. 

AZ ÚTÉPÍTÉS FAJLAGOS KÖLTSÉGE | 

A jármű és a pálya költségeinek összegezésénél közös vetítési alapként a 
tonnakilométert választottam. A járművek önköltségét már így mutattam ki, 
a továbbiakban tehát csak az útépítés költségeinek az egy tonna hasznos teher 
leszállításának egy kilométerére eső részét kell kimutatni, különböző szállítási 
feladatoknak különböző teherbírású gépkocsikkal történő teljesítése esetén. 



A z útépítésből származó és a szállítást terhelő tkm-enkénti költség számítá
sának menete a következő volt. 

A z erdészeti szállításban előforduló minimális és maximális szállítási fel
adatok évente kb. 500, illetve 12 000 Mp faanyag leszállítását jelentik egy-egy 
útszakaszon. 

A szélső értékek között több lépcsőt felvéve, forgalmi osztályokat képeztem. 
Ezekből tapasztalati közelítés segítségével, meghatároztam a pályaszerkezet
méretezés egyik alapadatát jelentő tavaszi napi maximális forgalmat: 

Qévi 
^ n a p i - 3 ( ) 

ahol Q = az útszakaszon leszállítandó teher. 
A napi 20, 50, 100, 200 és 400 Mp faanyag leszállításához szükséges pálya

szerkezeti egyenértékvastagság megállapításához a szállítást lebonyolító jármű 
ismerete is szükséges (lásd: A Z ERDŐ, 1971/6. szám!). Különböző hasznos teher
bírású járműveket felvéve, meghatározható volt a pályaszerkezet minimális 
vastagsága (nagyobb teherbírású gépkocsi vastagabb pályaszerkezetet igényel, 
és fordítva). A z egyenértékvastagság alapján, a 3. ábra segítségével meghatá
rozható az egy m 2 - re eső útépítési költség, az ,,u" (Ft/m 2 ), melyből az 1 km-re 
eső útépítési költség: 

<7(Ft/km) = 3000-w, 

egyjáratú út feltételezésével. Ezt a költséget elosztva a pályaszerkezet élettar
tama alatt az útszakaszon leszállítandó hasznos teherrel, amelynek értéke kö
zelítően : 

^élettartam = 30 • Qnapi • 15 = 450 • (?napi, 

megkaptam azt az útépítésből származó költségrészt, mely a faanyagszállítás 
1 tkm-ét terheli az adott útszakaszon: 

3000 -u 
fe(Ft/tkm)= . 

450 • Qnapi 

Ez az érték az úton leszállított teher növekedésével jelentősen csökken, míg a 
forgalmat lebonyolí tó gépkocsi hasznos teherbírásának emelkedésével lénye
gesen növekszik. 

A részletes számítások eredményét, különböző szállítási feladatok esetén, a 
4. ábra vastag folyamatos vonalai jelzik. 

Utolsó lépésként a szállítást terhelő útépítési költségekhez hozzáadva a köz
lekedési költségeket (1. ábra értékei), az erdészeti szállítás átlagos összköltsé
gét nyertem, különböző forgalmú erdei utakon történő szállításokra vonatkoz
tatva (a 4. ábrán vékony folyamatos vonallal jelölve). 

Ez az összegezett szállítási költség arra az alapesetre vonatkozik, amikor a 
szállítás végig erdei úton történik, és visszafelé is kihasználtan közlekedik a 
tehergépkocsi. 

A z összes költség a hasznos teherbírás növekedésével egy ideig csökken (eb
ben a csökkenő irányzatot mutató tartományban a gépjármű csökkenő költsé
gének hatása dominál), majd a minimum elérése után növekedni kezd (itt már 
az útépítés költségeinek növekedése szabja meg az összköltség alakulását). Az 
optimumot jelentő költségminimumok pontjait összekötve, egy összetett gör
bét kapunk, mely a felvett szállítási feladathoz tartozó optimális teherbírást 
jelöli ki. 



AZ OPTIMÁLIS TEHERBÍRÁSÚ 
ERDEI SZÁLLÍTÓESZKÖZ 

A 4. ábrán az optimumgörbének az erdészeti szállítási végletek közé eső 
szakasza megadja a szállításban alkalmazott gépjárművek legkedvezőbb típu
sait, teherbírásuk szerint. Ez a teherbírás, a végletes eseteket vizsgálva is, v i 
szonylag csak szűk határok között mozog, azaz Qh = 2,0—3,5 Mp között vál-
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4. ábra 
Az erdészeti szállítás összes költségének alakulása, a forgalom, és a 

szállítást lebonyolító jármű teherbírásának függvényében 

tozik. Mivel az erdőgazdaságok járművei a különböző forgalmú útszakaszokon 
vegyesen közlekednek, ezen szűk határok között nem érdemes további megosz
tást erőltetni. 

Az így kapott teherbírás azonban még nem tekinthető a gyakorlatban is op 
timálisnak. Végső meghatározása még néhány jelentős tényező számításbavé
telét igényli. 



A z erdészeti szállítás folyamata nem zárul le a közútra való érkezéskor, ha
nem a közforgalmú szállítóberendezések rakodójára való mozgatásáig terjed. Ez 
azt jelenti, hogy a szállítás nagyobb része a közutakon történik, ahol az útépí
tés és karbantartás költségei nem terhelik közvetlenül a szállító vállalatot. A 
közúton való szállításnál fokozottabban érvényesül a jármű költségeinek ha
tása, mely az erdészeti szállítás összes költségét az 5. ábra szerint befolyásolja. 

5 

£ 4 6 ó to te cj^(MrL) 

5. ábra 
A közúton való szállítás hatása az optimális teherbírás kialakításában 

(200 Mp/nap forgalom és agyagtalaj esetén) 

Az alsó összegző költséggörbe a csak erdei úton történő szállításra vonatkozik, 
míg a felette levők azokra az esetekre, mikor a közúton történő szállítás 1-, 
2-, 3 - , . . . n-szerese az erdei úton történő szállításnak. A „tiszta" járműköltsé
gek egymásrahalmozódásának hatásaként a szállítóeszköz optimális teherbírása 
a magasabb értékek felé tolódik. 

A jelenlegi, központi rakodós rendszernél átlagosan 1 : 1,5—2,0 arányt vehe
tünk fel az erdei és a közúton történő szállításra vonatkozóan, ezért a hasznos 
teherbírás optimuma kb. 1,0 Mp-dal megemelkedik. Ezt a módosítást tehát köz
vetlen vállalati érdek indokolja. De a népgazdaság érdeke is azt diktálja, hogy 
a közúti szállításban, az erdei úton történő szállításra adódó optimumnál na
gyobb teherbírású járművek közlekedjenek. A közúti közlekedést üzemnek te
kintve, a közlekedés összes költségének csökkentése szempontjából, a közuta
kon, közepes forgalmi terhelésnél kb. 5 Mp, nehéz forgalmi terhelésnél 6 Mp 
teherbírású járművek forgalmazása optimális. Ezt a célszerű teherbírást köze
lítjük meg az optimális érték 1 Mp-os növelésével. 

A faanyagszállítás költségeit egy fordulóra vetítve célszerű meghatározni, 
hiszen a közforgalmú rakodótól az erdei rakodóig visszafelé üresen megtett út 
költsége is a szállítási költséget növeli. Kísérleti adatok szerint a tehergépjár
művek 1 km-re eső költsége a terhelés mértékével nem nagyon növekszik, 
ezért a visszafelé kihasználatlanul közlekedő gépkocsi Ft/km költségét — jó 



közelítéssel — a terhelt jármű Ft/km költségével vehetjük egyenlőnek. (A ter
heletlen és a maximálisan terhelt gépkocsi 1 km megtett útra vonatkozó ön
költsége között csupán 14% a különbség!) 

A visszafelé megtett út költségét is Ft/tkm-ben kell meghatározni, hogy az 
eddigi költségekhez hozzáadható legyen. Ezért a gépkocsik Ft/km költségét — 
a terheletlen állapot ellenére — elosztottam a hasznos teherbírással, így meg
kaptam a közúton és erdei úton visszafelé megtett út költségét, mely 1 Mp fa
anyag leszállításának előfeltétele, 1 km-nyi úton. 

A különbségek elhanyagolása miatt a visszafelé megtett út »hatása ugyan
olyan mértékű eltolódást eredményez, mint a közúton való szállítás. A jármű
költségek egymásrahalmozódása átlagosan további 1,0 Mp-dal emeli meg a 
faanyagszállításban alkalmazott tehergépkocsik optimális teherbírását. Ez az 
érték is az 5. ábra görbeseregéről vetíthető le. 

A z erdészeti szállítás közismerten nehéz körülményei miatt, a gépjárművek 
gurulóköltsége, a kedvezőbb kihasználást biztosító faanyagszállításban üzemel
tetve is, jelentős többletet mutat a közúti közlekedés költségeihez viszonyítva. 
A kedvezőtlenebb pályaviszonyokból, a gyengébb burkolatminőségből stb. 
eredő többletköltségeket kb. 25—50%-ra becsülöm. A nagyobb fajlagos szállí
tási költség hatása ugyanolyan arányú, mint a közúton való szállítás hatása 
(5. ábra), azaz megnöveli a járműköltség arányát az összes költség kialakításá
ban. A z ábráról becsülve látható, hogy a jármű költségének 50%-os növeke
dése miatt, a hasznos terhelést kb. további 0,5 Mp-dal javítva kapjuk az opti
mális értéket. 

A z 5. ábra segítségével a költségösszesítés az alábbi lépésekben történik: 
A z 1. sz. görbe adja az erdei útépítésből származó költséget, a 2. sz. görbe az 

erdei úton kifelé történő szállítás költségével növeli ezt, a 3. sz. görbe az erdei 
úton visszafelé megtett út hatását mutatja. A 4. sz. költséggörbe jelzi az 5 0 % -
kal magasabb erdészeti gurulóköltséget, oda-vissza megtett útnál. A z 5—6. sz. 
görbék a közúton kifelé megtett út költségét mutatják, 1 : 2 erdei út—közút 
arány esetén, míg a 7—8. sz. görbék a közúton visszafelé közlekedő gépkocsi 
költségét is tartalmazzák. A z optimális teherbírás eltolódása, az alapesethez ké
pest, ebben a példában kb. 2,5 Mp. A 8. sz. görbe által jelzett költségek itt is 
a 6 km hosszú útra vonatkoznak, melyből 2 km erdei út. 

A JAVASOLT OPTIMÁLIS TEHERBÍRÁS | 

Az I—II. osztályú erdei feltáróutak mindegyik forgalmi kategóriájára elvé
gezve az előbb részletezett szerkesztéseket, az alábbiakban foglalható össze a 
vizsgálatok eredménye: 

Az erdészeti szállításban alkalmazott tehergépjárművek optimális teherbírása 
4,0—5,5 Mp, és ilyen járművek forgalmazásával, az erdei utaknak erre a for
galomra való kiépítésével érhetjük el a költségminimumot. 

A javasolt optimális teherbírás közel áll a közepes és nehéz forgalmi terhelésű 
közutakra kapott optimális teherbíráshoz, mely érték, mint láttuk, 5—6 Mp. 

Az 5. ábrán az összesített költségek görbéinek optimumvonala is — felfelé 
haladva — az 5,5—6,0 Mp-os határt jelöli ki optimális teherbírásnak, nagyobb 
távolságra történő szállításoknál. 

A 4,0—5,5 Mp teherbírású gépkocsik gazdaságos hatósugara (40—55 km) 
optimális értéket jelent a központi rakodói rendszer mellett jelentkező átla
gos szállítási távolság szempontjából is. 



Tovább folytatva a szállítási költségek egymásrahalmozását, az 5,5—6,0 Mp 
körüli optimum kialakulása mellett a 10 Mp feletti hasznos teherbírású gép
kocsik összesített költségénél kapjuk a költségminimumot. Ez az eset a kimon
dottan nagy távolságra történő szállításoknál következik be, ahol az erdei sza
kasz a teljes úthossznak csupán 1/5—1/6-a, vagy még kevesebb. Ilyen nagy tá
volságra történő rendszeres faanyagszállításban — átmenetileg — gazdaságo
sabb lehet néhány db. 10—20 Mp-os teherbírású gépkocsi üzemeltetése vállalati 
szempontból, de népgazdasági szinten káros hatású, hiszen az optimális szállí
tóeszköz közúton is 6 Mp teherbírású. Másrészt, előbb-utóbb valamilyen for
mában hazánkban is bevezetik az úthasználati adózás rendszerét, mely termé
szetesen progesszíven fogja terhelni az úthálózatot legjobban rongáló, nagy 
tengelynyomású gépkocsik üzemeltetőit. Ezáltal, várhatóan, ilyen hosszú szál
lításoknál is gazdaságosabb lesz a közepes teherbírású gépkocsik alkalmazása. 

Fentiek alapján megszervezve az erdészeti szállítást, mintegy 10—20%-kal 
csökkenthető a szállítás teljes költsége, a tervezett, nagyobb teherbírású gép
kocsikkal lebonyolítandó, „korszerű" szállítási megoldásokhoz viszonyítva. Vagy 
pedig az erdei feltáróhálózat kiépítése során, ugyanolyan beruházási összegből 
átlagosan 10—20%-kal több utat építhetünk. Ennek hatása, a jobb feltártság 
egyéb előnyein kívül, a közelítési távolság csökkenésében is kimutatható, és az 
itt elérhető megtakarítás szintén jelentős lehet. 

A szállítás teljes költségében részben egyszeri (útépítés), részben folyamatos 
(közlekedés, útfenntartás) költségek szerepelnek. A különböző időkben jelent
kező ráfordítások közös időpontra való értékelését az egyszerűség kedvéért itt 
elhanyagoltam. A közös időpontra értékelés megnöveli az útépítés költségének 
hatását, míg a folyamatos (közlekedési) költségekét csökkenti. Ezen túlmenően 
azonban az optimális teherbírású jármű kijelölését nem befolyásolja lényege
sen. (Csekély mértékben a kisebb teherbírás felé eredményezné az optimumot.) 

Számításaimban végig egyes hátsó tengelyű tehergépkocsik adataival dolgoz
tam. Az ikertengellyel rendelkező (tandem) tehergépkocsik, a kedvezőbb bur
kolatigénybevételi tényezőjük eredményeképpen, vékonyabb pályaszerkezet 
építését igénylik. Ugyanolyan hasznos teherbírás mellett így a tandem tengelyű 
gépkocsikkal lebonyolított erdészeti szállítás összköltsége tkm-ként 1,00—1,30 
Ft-tal olcsóbb, amit döntően az útépítés költségének csökkenése eredményez. 
A kettős tengelyű gépkocsiknál ezért az optimális teherbírás 6—8 Mp között 
mozog. 

A kocsivonatokkal és pótkocsis vontatókkal lebonyolított erdészeti szállítás 
is kedvezőnek mutatkozik. Ugyanolyan hasznos teherbírású összeállítások szál
lítási költségeinek egybevetése azt mutatja, hogy a tehergépkocsi költsége tkm-
ként többnyire kb. 0,50—1,00 Ft-tal magasabb. Viszont, a várakozással ellen
tétesen, bármely pótkocsis összeállítási változat költségesebb a tehergépkocsi
val elérhető optimális megoldásnál, vagy legfeljebb azonos költségű azzal. Ezért, 
valamint a vontatós-pótkocsis szállítás közismert problémái miatt nagyobb ará
nyú elterjesztése nem ajánlható. 

Lehet, hogy kiinduló adataim (útépítési és fenntartási költség, fajlagos szál
lítási költség, utak hossza, erdei és közút aránya stb.) nagyságrendjét vagy a 
vizsgálat módszerét (pl. a közös időalap hiánya) egyesek vitathatónak találják. 
Nem foglalkoztam a fel- és. leterhelés időszükségletének a szállítási költségekre 
gyakorolt hatásával sem. Mivel a számítási alapul figyelembe vett értékektől 
való eltérés semmiképpen sem lehet nagy, azért az optimális teherbírás 4. és 
5. ábrán megfigyelhető nagyságrendje nem növekedhet a többszörösére. Az op-



timálisnál nagyobb raksúlyú járművek beszerzést csak a termelékenység nö
vekedése indokolhatja, de akkor tudomásul kell vennünk, hogy a szállítás faj
lagos költsége nem csökken, sőt, esetleg kisebb mértékben emelkedik. Ilyen jel
legű ökonómiai vizsgálathoz a fentiek talán szerény segítségül szolgálhatnak. 

PyMti0 Pl.: CHM>KEHM E OELUM X PACXO^O B nO JlECOX03^f iCTBEHHOMy TPAHCnOPT Y 
n P M M E H E H M E M ABTOMALUM H C OnTMMAJlbHOR rPy30n0^t>EMHOCTbí O 

Me>KAy TpaHCnOpTHbIM CpeflCTBOM H AOpOWHbIM nO/TOTHOM HMeeTCfl TeCHaíí CBfl3b H C SKOHOMHMeCKOH CTO-
poHbi. MMeeTCfl B03M0>KH0CTb H Ü H T H T O T onTHMYM, npM KOTopoM npOH3BOACTBeHHbie pacxoAbi TpaHcnopTHoro 
cpe^cTBa H pacxoAt.í Aopo>KHoro nojiOTHa COBMCCTHO JÍBJIÍIIOTCH MHHMMajibHbiMn. ComacHO pacqeTaM B jieco-
xo3íiíicTBeHHOM TpaHcnopTe onTHMajibHaH rpy3onoAi>eMHOCTb r p y 3 0 B b i x MamHH cocTaBJiHeT 4,0—5,5 M n . 3Ta 
BejTMHHHa npHÖJTHwaeTCíí K onTHMaxibHoK rpy3onoAT>eMHOCTH, ncnyHeHHofii AJIÍI luocceWHbix Aopor co cpeAHefí 
M THXienoü TpaHcnoprHofí: Harpy3KoPi. npHMeHeHHeM TpaHcnopTHbix cpe^cTB c BbicmeH rpy3onoA"beMHOCTbrO 
MO>KHO noBbicMTb npoH3BOAHTejibHOCTb, HO noBbiiiiaeTCfl ce6ecTOHMOCTb TpancnopTa. 

Rumpf, J.: REDUCTION OF THE TOTÁL COSTS OF T1MBER TRANSPORT B Y USING 
TRUCKS WITH OPTIMÁL LOAD-BEARING CAPACITY 

There is a close correlation between the vehicle and the road track from the économie point 
of view as well. The optimál characteristics of both, at which the operating costs of the 
vehicle and the totál costs of the track are minimai, can be calculated. It has been found 
that the optimál load-bearing capacity of the trucks used in forestry transport is about 
4—5,5 Mp. This is rather close to the optimál load-bearing capacity of highways loaded with 
médium and heavy traffic. Using trucks with greater capacity the productivity can be 
increased, but only with somé loss in the totál cost of timber transport. 

634.0.375.5:634.0.383.1 

A HOSSZŰFÁS SZÁLLÍTÁS 
JÁRMŰVEI 
ÉS AZ ERDŐGAZDASÁGI 

Zumpf 
András UTAK 

A z 1972-ben tartott vándorgyűlésen került ismertetésre a hosszúfás szállítás 
és feldolgozás hazai alkalmazásának lehetősége. Ehhez kapcsolódóan a forga
lomba vonandó új gépjárművek (elsősorban a hosszúfás szállításra alkalmas 
vagy alkalmassá tehető járművek) által meghatározott új paramétereknek az 
élettartamra gyakorolt hatását kívánom vizsgálni, főképpen azt, hogyan válto
zik az élettartam, ha megváltozik a szállítást végző jármű, de az utat nem 
erősítjük meg. 

A SZÁLLÍTÁS JÁRMŰVEI 

A vizsgálat tárgyát képező járművek részben a hagyományos szállítás jár
művei (Csepelek, Tátra, 111 R, ZIL 130), részben vontatott hosszúfás pótkocsik 
(RSz—10, RSzT—10 D) valamint a hosszúfás szerelvények (MAZ—500, M A Z — 
509 P, Prága V3S, Rábák). Mivel a Rába gépkocsik most terjednek el, ezeket 
röviden ismertetem dr. Herpay Imre tájékoztatása alapján, aki volt szíves ren
delkezésemre bocsátani a szükséges adatokat és elképzeléseket. 

Rába—836 + utánfutó: az eredeti 15 Mp-os billenőteknős tehergépkocsi tek-
nője helyére forgózsámoly kerül, az utánfutót a Rába—571 pótkocsi hátsó iker-



tengelyéből lehet kialakítani. A szállítható darab hosszát a szerelvény terhe
lésénél a szükséglet szerint lehet kialakítani. Raksúly 25 Mp. 

Rába—831 + utánfutó: forgózsámoly, utánfutó azonos az előző típuséval. 
Raksúly 18 Mp. 

Rába—836: A z eredeti tehergépkocsi billenőteknője helyére rakoncás felépít
mény kerül. Szállítható hossz 4,0 m. Raksúly 15 Mp. 

Rába—833 és Rába—574: az eredeti nyerges szerelvény kocsiszekrénye he
lyére rakoncás felépítmény kerül. Szállítható hossz 12,0 m. Raksúly 24 Mp. 

AZ ÉLETTARTAM SZÁMÍTÁSA 

Erdőgazdasági útjainkat a meghatározott élettartam (általában 10 év) alatt 
a meglevő, vagy beszerzésre kerülő gépjárművekkel (hosszúfás szelvényekkel) 
leszállítandó fatömeg, vagyis a szállítási feladat alapján a beépítendő külön
böző pályaszerkezeti rétegek teherbírása, illetve ezen rétegek ,,kifáradás"-i 
időtartama szerint méretezzük. Ennek a méretezésnek az alapját a földműre 
vonatkozóan a kaliforniai teherbírási tényező (CALIFORNIA BEARING R A -
TIO, CBR) meghatározásának módszere, a pályaszerkezetre vonatkozóan az 
Amerikai Állami Ütépítő Hivatalok Szövetsége (AMERICAN ASSOCIATION 
OF STATE H I N G H W A Y OFFICALS, A A S H O ) által kidolgozott módszer ké
pezi. A módszer lényege, hogy a különböző járművek, különböző számú átha
ladását az ún. egységtengely áthaladási számával helyettesítjük. Ez a szám szo
rozva a fordulók összegével adja a tervezési forgalmat (Fin) az élettartamra. A 
tervezési forgalom és a meghatározott CBR érték alapján grafikonból kapjuk 
a szükséges pályaszerkezet egyenérték vastagságát. A z egyenérték vastagság 
alapján megválaszthatok a szükséges pályaszerkezeti rétegek és számíthatók 
azok vastagságai. Ezt a méretezést a közutakra vonatkozóan a „Hajlékony pá
lyaszerkezetek méretezési utasítása" c. K P M kiadvány részletezi. 

Jelen számítás során három felvett szállítási feladatot az előbbi gépjármű
vekkel (de mindig csak egy típusú gépjárművel) oldok meg. A z így számított 
egységtengely áthaladásokkal osztom a szintén felvett három egyenérték vas
tagságból számított tervezési forgalmat és megkapom az élettartamot. 

1 SZÁMÍTÁSI MÓDSZER 

a) Felvett szállítási feladat (Q) 

Qi = 5 000 Mp/év 
Qa = 10 000 M p / év 
Q 3 = 15 000 Mp/év 

b) fordulók száma (a forduló/év) 

n = ^ 

q 
q = raksúly (típusonként) 

c) egységtengely áthaladás (D db/év) 

D = n - E 

E = egységtengely áthaladás (db/forduló) 1. grafikonból 
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1. grafikon 

d) felvett egyenérték vastagságok ( H e ecm) 

Hei = 17 ecm 
He2 = 2 5 ecm 
He3 = 32 ecm 

e) az egyenérték vastagságokhoz tartozó tervezési 
fikonból (CBR 5%-nál) 

forgalmak (F10) 2. gra-
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Raksúly, q (Mp) 7,5 6,3 4,5 3,3 10,0 10,0 6,0 10,0 10,0 18,0 14,2 25,0 24,0 15,0 16,0 

•aj Forduló, n (ford/év) . . 667 79:í 1234 1515 500 500 833 500 500 278 352 200 208 333 312 
Egységtengely áthala

dás, E (db/ford) . . . 0,085 0,09 0,075 0 08 0,36 0,42 0,29 0,54 0,79 1,45 1,15 2,89 3,1 1 2,49 15,85 
o 
o 
o 10 s 

03 

He = 1 7 e.em-
11,1 8,9 6,8 r.,2 3,5 3,0 2,6 2,3 1,6 1,6 1,6 1,1 0,97 0,76 0,13 

II 
& tt

ar
t He = 25 e.cm-

nél (óv) 22,8 18,3 14,0 10,7 7,2 6,2 5,4 4,8 3,3 3,2 3,2 2,3 2,0 1,57 0,26 

He = 32 e.cm-
nél (év) 1 94,1 156,3 1 19,4 91,7 61,7 52,9 45,9 41,1 28,1 27,5 27,4 19,2 1 7,2 13,4 2,24 

\ Forduló, n (ford/év) . . 1333 1587 2222 3030 1000 1000 1667 1000 1000 556 704 400 417 667 625 

S 
o 
o 
o 
o 

s 
03 

H e = 17 e.cm-
nél (év) 5,6 4,4 3,8 2,6 1,8 1,5 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,06 
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o 
o 
o tt

a
rt

 

He = 25 e.cm-
nél (év) 11,5 9,1 7,8 5,4 3,6 3,1 2,7 2,4 1,6 1,6 1,6 1,1 1,0 0,8 0,13 

II He = 32 e.cm-
nél (óv) 98,2 77,6 66,5 45,9 30,8 26,4 23,0 20,6 14,0 13,8 13,7 9,6 8,6 6,7 1,12 

> 
Forduló, n (ford/év) . . 2000 2381 3333 4545 1 500 1500 2500 1500 1500 833 1056 600 625 1000 937 

£ 
o s 

03 

He = 1 7 e.cm-
nél (óv) 3,7 2,9 2,52 1,7 1,2 1,0 0,9 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,04 

o 

10 tt
a

r
t He = 25 e.cm-

nél (év) 7,7 6,1 5,2 3,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 0,5 0,09 

II 
O 1 

He = 32 e.cm-
nél (év) 65,3 51,9 44,4 30,5 20,6 17,6 15,3 13,7 9,4 9,2 9,1 6,4 5,7 4,5 0,75 



Fio 17 ecm-nél = 630 
25 ecm-nél = 1 300 
32 ecm-nél = 11 100 

f) élettartam számítás (év) 

F 
élet tar tam = —— D 

A felvett és számított adatok az 1. táblázatban találhatók. 

ÉRTÉKELÉS 

A z összesítőből látható, hogy amennyiben a tervezetthez képest megváltozik 
a szállítást végző gépjármű típusa, önsúlya, raksúlya (hosszúfás szállítást végző 
szerelvény) a meglevő út élettartama rohamosan csökken. Ez a szám a való
ságban még kisebb és attól függ, hogy az utat előzőleg mennyire vették igény
be, mert így csupán a maradékkal számolhatunk. 

A felvett egyenértékvastagságok általában jellemzők a megépült erdőgazda
sági utakra. így konkrét esetben a táblázatból megközelítően kiolvasható az 
ismert egyenérték vastagság és szállítási feladat alapján, hogy a vizsgált gép 
jármű esetében hogyan változik az élettartam. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a táblázat alapján nem dönthető el, hogy me
lyik gépjármű üzemeltetése gazdaságos, csupán arra h ívom fel a figyelmet, 
hogy a hosszúfás járművek bevezetésekor célszerűnek látszik azon utak teher
bírását ellenőrizni behajlásméréssel és a szükséges mértékben aszfaltréteggel 
megerősíteni, amelyeken ezen járműveket használni fogják. Külön mérlegelés 
tárgyát kell hogy képezze, hogy milyen arányban áll a nehéz gépjármű, a hosz-
szúfás szállítás előnyei, valamint az út megerősítésének, esetleges nyomvonal
korrekciójának költségei. 

IlyMivfi A.: TPAHCnOPTHbl E CPEJTCTB A jxnH I1EPEB03K H APEBECHHb l XJlblCTAM H H 
/]ECOX03HHCTBEHHbIE AOPOrH 

B cnynae npmweHeHHH rpaHcnopTHbix cpencTB, öonee Tnwe/ibix, <jeiw 3anoaHHpoBaHHbie, pe3K0 coKpaiuaeTcn 
cpoK cjiy>K6bi nopor. 3 TO H3MeHeHHe npHBonHTCH B TaöjiHue H oöpamaeTCH BHHMaHHe Ha T O , MTO npH BHenpeHHH 
TpaHCnopTHbix cpencTB HJIH nepeB03KH ApeBecHHbi x/ibiCTaMH uejiecoo6pa3HOH 0Ka3biBaeTCH npoBepKa r p y 3 o -
nojrbeMHOCTH aopor H no Mepe HeoöxoflHiwocTH ynpoqHeHHe H X . 

Zumpf, A . : VEHICLES FOR TREE-LENGHT TRANSPORT A N D THE FOREST ROADS 

Using heavier trucks than planned the duration of life of the road declines rapidly. This is 
Bhown in a Table of the article, calling the attention to the re-examination of the load-
bearing capacity of the roads and to the strengthening of them when introducing tree-length 
transport. 
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GONDOLATOK 
A GÉPI KÉRGEZÉS 
MEGOLDÁSÁHOZ Csilik 

Tibor 

Az Erdő 1972. augusztusi száma dr. Káldy József „ A gépi kérgezés jelenlegi 
helyzete és fejlesztésének néhány kérdése" c. tanulmányát közli. Bár a tanul
mányban foglaltakkal általában egyetértünk, néhány megállapítását a papír
ipari igények biztosítása érdekében ki kell egészítenünk, illetve újabb vitatható 
kérdésekkel kell kibővítenünk. 

Tájékoztatási célzattal közöljük, hogy a papírfaigények — a cellulózgyártás 
hazai fejlesztése és a többirányú nemzetközi kooperáció miatt — jelentős növe
kedése várható. Ezek szerint a papíripar faigénye távlatban a következő: 

(ezer űrméter) 

1973. év 1976. év 1978. év 1985. év 

206 206 66 132 
Nyár 140 210 221 306 
Keménylombos . . . . 25 53 75 96 

371 469 362 534 

A fenyőigény csökkenését a csepeli szulfit cellulózgyárak bizonytalan jövője 
okozza. Csepel fejlődése, a gyors ütemű városfejlesztés megköveteli • a környe
zetszennyeződések megszüntetését. Emiatt, feltételezhetően 1977-ben leállítjuk 
a gyártást. A gyártás megszüntetésének időpontja azonban még nincs végle
gesen eldöntve, emiatt a fenyőigény esetleges változása elképzelhető. 

Mivel a cellulózgyártáshoz felhasználni kívánt fáról •— a jelenleg adott szul-
fit-technológia miatt — a kérget minden esetben, a háncsot a fa nagyobb há
nyadáról el kell távolítani, ezzel szemben a megnövekedett és egyre inkább 
növekvő igényeket a meglevő — sőt egyre csökkenő — munkaerő nem képes 
kézi kérgezéssel követni, a gépesítés fokozása elkerülhetetlen. 

A z említett cikkben foglaltakhoz három témában kívánunk észrevételt fűzni. 

A KÉRGEZÉS HELYE | 

A papíriparban jelenleg négy gyáregység dolgoz fel papírfát. A négy egység 
közül azonban csak egy helyen rendelkezünk olyan megfelelő berendezéssel 
— kérgezővel — amely lehetővé teszi az ún. „kereskedelmileg kérgezett" pa
pírfa háncsmentes, fehérre kérgezését. E berendezés azonban még a vörösre 
kérgezett minőségben érkező import fenyő-papírfa mennyiségét sem képes tel
jes egészében feldolgozni. Fejlesztési lehetőség — helyhiány, beruházási költ
ségek és egyéb okok miatt — jelenleg nem biztosított. 



Miután a középtávú fejlesztési tervben szereplő dunaújvárosi félcellulózgyár 
is semleges szulfitos feltárási bázisra épül, itt is ragaszkodni kényszerülünk a 
felhasználásra kerülő lombos papírfa abszolút kérgezéséhez és legalább az ún. 
„kereskedelmi" vörösre kérgezéshez. 

Erdőgazdaságaink egyre többször vetik fel : a kérgezést végezze el a papír
gyár. Le kell szögeznünk, hogy két gyáregységünk — fűzfői és budafoki papír
gyárak — a kis mennyiségű feldolgozás miatt eleve számba sem vehetők e té
ren. A másik két gyáregységnél is többirányú akadályba ütközik a megvaló
sítás lehetősége. Nevezetesen mind Dunaújvárosban, mind Csepelen a közvet
len szomszédságban levő nehézipari üzemek elszívó hatása miatt nincs lehe
tőség a munkaerő-létszám növelésére, továbbá az energiahordozók változása 
következtében a keletkező kéreghulladék felhasználása nem oldható meg. 

Mind ez ideig csak a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság vállalkozott 
volna arra, hogy az általa szállított papírfáról lekerülő kérget visszavásárolja, 
komposztálás céljára. Itt is nyitott azonban több — közgazdaságilag nem el
hanyagolható és tüzetes vizsgálatot igénylő — kérdés. (Pl. többszörös anyag
mozgatás, beszáradási súlyveszteség, súlyátszámítás.) 

Mindezen körülményeket f igyelembe véve nem. tartjuk megvalósíthatónak 
— belátható időn belül — a papírgyárban való kérgezést. 

1 A KÉRGEZENDŐ VÁLASZTÉK MÉRETE 

A papírgyárak ma a papírfa szállítását 1 m-es (esetenként 2 m-es) hosszban 
igénylik. Ennek két alapvető oka van: 

a facsiszolat-gyártáshoz a gépberendezés műszaki feltételei miatt (csiszoló 
szekrényszélesség) csak 1 m-es darabok használhatók fel; 

valamennyi műszaki-gazdasági mutató az 1 m-es papírfa felhasználásához 
van kidolgozva. 

Természetesen ezen tényezők nem zárják ki az ún. törtméretű papírfa fel
használási lehetőségét. Ez esetben azonban feltétlenül jelentkeznek a papír
gyárakban többletköltségek. Pl. a Cellulózgyárban a bérezési-premizálási előírá
sok az egy tonna cellulóz előállításához felhasznált fa mennyiségéhez kötődnek. 
Nyivánvaló, hogy ha az eddig felhasznált 1 m-es papírfa helyett törtméretű 
kerül feldolgozásra, az űrméter normatívák változtatása, a törtméretek elkü
lönített tárolása és egyidejű felhasználása szükséges. Ez maga után vonja a 
költségek növekedését is. 

Amennyiben a többletköltségeknek legalább egy része a gyáraknak megté
rül, nincs akadálya a nagyobbmérvű megvalósításnak. Törtméretű papírfa szál
lításakor azonban néhány műszakilag indokolt feltételt elő kell írnunk. Még
pedig : 

— a szerződésekben lekötött mennyiségnek legalább 10%-át kell kitennie a 
törtméretnek; 

— a szállításkor minden méret teljesen elkülönítve szállítandó, szállítóesz
közönként — vagon, uszály — csak egy méret küldhető; 

— az elfogadható három törtméret: 1,20, 1,50 és 1,80 méter. 
A törtméretű papírfa felhasználásának első kísérletei megtörténtek, jelenleg 

folyik a tapasztalatok közgazdasági elemzése. 

A KÉRGEZÉS HAZAI KÖVETELMÉNYEI 

Napjainkban már egyre több erdőgazdaság szállít a papírgyárakba géppel 
kérgezett papírfát. A növekvő mennyiséggel párhuzamosan sajnálatos módon 



mind több és több esetben jelentkeznek a felhasználó gyárak részéről minőségi 
kifogások. Ezek a következők: 

a gép nem egyenletesen tisztítja meg a kéregtől és háncstól a papírfát, ese
tenként egy-két tenyérnyi, sőt ennél nagyobb felületen is a gömbfán marad 
a kéreg és a háncs; 

igen nagy százalékban roncsolódik a palást, a körgyűrűk vonalán V2—1 cm 
mély bevágások keletkeznek. 

Mindkét eset nehézséget jelent a felhasználónak. A z első esetben el kell tá
volítani — utántisztítani — a fennmaradt kérget és háncsot, ellenkező esetben 
a gyártott cellulózfajták szennyezetté válnak és alkalmatlanok lesznek a fi
nomabb papírfajták előállítására. Ez nagyfokú élőmunka-ráfordítást követel, 
jelentős többletkiadással jár. A második esetben a kihozatal csökken, megnö
vekszik a cellulóz előállításához szükséges famennyiség. Ennek oka, hogy a 
fa aprításakor a bevágások mélységéig nem apríték, hanem igen rövid szálú 
apró forgács keletkezik, s ez az osztályozó szitán keresztül kihullik, továbbfel-
dolgozásra — méreténél fogva — alkalmatlanná válik. 

Véleményünk szerint fenti kérgezési hiányosságok a következő okokra ve 
zethetők vissza: 

különböző kéregvastagságú és kéregminőségű anyag kerül egymás után be
adagolásra ; 

különböző átmérőjű gömbfák egymásutáni adagolása késbeállítás módosí
tás nélkül történik; 

a kérgezendő fák gondatlan előkészítése (kiálló vastag ággöcsök, görbe fa
darabok stb.) a tökéletlen kérgezés mellett költséges gépmeghibásodást is okoz. 
Ezen okok minden különösebb műszaki intézkedés veikül, pusztán a szaksze
rűbb és fegyelmezettebb előkészítő válogatással megszüntethetők. Nem vitat
ható, hogy a hazai papírgyárak magasabb követelményt támasztanak a kérge
zés minősége iránt, mint egyes külföldiek. Sajnos ez belátható időn belül nem 
fog változni az adott szulfitos feldolgozási technológia miatt. 

Pályázatot 

hirdet a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának 
Erdészeti Szakbizottsága a már meglevő tudományos programján túlmenően 
olyan fő kutatási téma kidolgozására, amely kifejezésre juttatja az intézmény 
regionális jellegéből adódó sajátos feladatokat, ugyanakkor alkalmas a nép
gazdaság, a kulturális élet egészének és társadalmunk tudományos életének 
szolgálatára. 

A pályázatként beérkező javaslatoknak rövid helyzetképet kell adni a java
solt téma kutatásának jelenlegi állásáról és meg kell jelölni annak tudományos 
célszerűségét és területi illetékességét. Terjedelme legfeljebb egy ívnyi gépelt 
oldal, beküldési határidő 1973. október 31. A Bizottság c íme: 8201 Veszprém, 
Pf. 28. (Schőnherz Z. u. 10. Tel. : 125-50, 129 mellék.) 

Pályadíjak: I, 10 000,— Ft, II. 6000 — Ft, III. 4000 Ft, de ezek megosztva is 
kiadhatók. 
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Tamás 
János 

ERDÉSZETI MUNKÁK 
KONCENTRÁLÁSA, 
SZAKOSÍTÁS, 
TERÜLETI SZERVEZÉS 

AZ ERDÉSZETEK MUNKÁJÁNAK ÁTSZERVEZÉSÉRŐL manapság sok szó 
esik. A z erdő- és fafeldolgozó gazdaságok szervezése alkalmával az erdészete
ket általában nem érintették, legfeljebb ott lehettek változások, ahol gazdasá
gok összevonása történt. Vitatható, hogy a gépesítés mai fokán, a gépek racioná
lis kihasználása tekintetében jó-e az erdészetek szervezete? 

A z erdészeti szervezet alapegységének ma még szinte mindenütt az erdész
kerületet tartják. Az erdészkerület mint szervezeti egység több százados múltra 
tekinthet vissza. Főként erdővédelmi célból alakultak ki olyan területi egy
ségek, amelyek felügyeletét egy ember el tudta látni. Ezen területeken alkal
mazott személy elnevezése is a területi egység védelmére utalt: védkerület-
vezető, kerületi erdőőr, kerülő stb. E személy legfőbb feladata a fafeldolgozás 
korszerűbbé válásáig — amely főként a felszabadulás után következett be — 
az erdő megőrzése volt az emberi és állati károsítok ellen. Ezenkívül vadászatok 
szervezésében, hajtások irányításában, vadászati segédmunkában, vadgondo
zásban volt foglalkoztatva. 

AZ ERDŐK HASZNÁLATI MÓDJA, a detenzív gazdálkodási forma a k o 
rábbi időkben nem indokolta képzett szakemberek alkalmazását a védkerület-
ben, erre csak akkor került sor, illetve akkor lett szükség, amikor az ország 
erdei javarészben állami, illetve közösségi kezelésbe kerültek és az intenzívebb 
gazdálkodás megkezdődött. 

Még 20—30 évvel ezelőtt is megfelelő szervezeti egység volt a kerület, amikor 
gépesítés nem volt, illetve kezdetleges fokon állott. A z erdőben — különösen a 
nagy tömbökben — távoli vidékről toborzott munkások dolgoztak, ezek mun
kásszállói elhelyezését, étkeztetését a kerületi lakótelepülésen (tanyán) meg 
lehetett oldani, az aránylag kis termelési feladatokat néhány emberrel a kerü
letvezető — akitől ebben az időben már megkövetelték a szakvégzettséget — 
el tudta látni. 

A NÖVEKVŐ FELADATOK és az erdei munkások csökkenése fokozottan 
igényelte a gépesítést. Ma már olyan korszerű fakitermelő, szállító, erdőművelő 
gépek dolgoznak az erdőgazdaságokban, amelyek nagy területet képesek ellátni. 
Egy jó képzettségű szakember korszerű gépek birtokában sokkal nagyobb te
rületegységen képes a gazdasági munkákat ellátni, mint a régi értelemben vett 
erdészkerület volt. Felmerül tehát a kérdés, ragaszkodni kell-e az erdészkerü
lethez mint területi egységhez, vagy az erdészet legyen a legkisebb területi 
egység a gazdálkodás irányításában? 

Ma még talán nem dönthető el egyértelműen ez a kérdés. Kétféle indok két 
irányban hat a kerület megtartása, vagy meg nem tartása tekintetében. A z 
egyik, hogy az erdő társadalmitulajdon védelme ma még egyes helyeken meg
követeli, hogy őrizzék az élőfaállományt, a vadállományt, a kitermelt fakészle-



tekét, berendezéseket és az erdőben levő eszközöket. A másik: a termelőeszkö
zöknek, a gépeknek, a munkaerőnek racionális kihasználása a kerülethatárok 
eltörlését indokolja. 

A LEGTÖBB ERDŐGAZDASÁGBAN MÁR KOMPLEX MUNKASZERVE
ZETET építettek ki, egész gépsorokat alkalmazva mind a fakitermelés, mind az 
erdőművelés termelési ágazatokban. Egy-egy gépsor munkája legtöbbször jóval 
meghaladja az egy kerületben adódó termelési-művelési feladatokat. 

Felszerelése lehet pl. 2 közelítő traktor, 6—7 db motorfűrész, 2 kérgezőgép, 
2 pótkocsi, 1 lakó- vagy műhelykocsi , esetleg kapcsolódhat hozzá a szállító 
apparátus 3 tehergépkocsival vagy vontatóval és pótkocsival, rakodó daruval. 
A z ilyen munkacsapat összlétszáma 25—30 fő. E szervezet irányítása technikus 
képzettségű, művezető szintű vezetőt igényel, aki gondoskodik a gépek terv
szerű megelőző karbantartásáról, alkatrész igénylésről, üzemanyagról, a ter
melési technológia betartásáról, elvégzi a termelt anyag minőségi ellenőrzését, 
a dolgozók napi teljesítményének felmérését, intézkedik a dolgozók helyszíni 
balesetvédelméről, elvégzi a dolgozók oktatását, a dolgozóknak a munkaviszo
nyával kapcsolatos ügyeiben az erdészet felé informál, és így tovább. Minden 
6—8 fős motorfűrészes brigád mellé egy betanított hossztoló kell. A munka
szervezet dolgozóit autóbusz, vagy személyszállító tehergépkocsi szállítja a 
munkahelyre és vissza. Ez a munkaszervezet képes havi 1500—2000 m 3 faanyag 
kitermelésére, kérgezésére, közelítésére, kiszállítására — egyidejűleg. 

Elképzelhető, hogy ezen apparátus vezetését, amíg az x kerületben dolgozik, 
az x kerület vezetésével megbízott személy látja el. De ez esetben mindenkor, 
ahányszor más kerületbe költözik a szervezet, leltárt, átadást kell eszközölni a 
két kerület között az átadandó gépekről, szerszámokról, eszközökről, emberek
ről. A z egyes kerületvezetők között magatartásbeli, műveltségi és egyéb szub
jektív különbségek vannak, amelyek rendszerint a munkacsapatok felbomlását, 
az emberek fegyelmezetlenségét okozzák. Ha ugyanez az ember vezeti állandó 
jelleggel a munkacsapatokat, kölcsönösen megszokják egymást, a vezető minden 
emberét ismeri, kellőképpen tud vele bánni és ez a termelésben igen nagy 
előny. 

El lehet képzelni, mi van akkor, ha ugyanezt a szervezetet elosztják oly 
módon, hogy az erdészet igyekszik a kerületvezetőit egyformán leterhelni 
munkával (ami a legtöbb esetben nem sikerül) és ennek megfelelően bontja 
le havi termelési-erdőművelési tervét a kerületekre. A kerületek megkapnak 
— tegyük fel — 5—6 fő motorfűrészes, 10—12 fő erdőművelő, 5—6 fő rakodó, 
4—5 fő egyéb munkát végző dolgozót. Ha az összes munka egyidőre van üte
mezve, teszem fel jan. 1.—dec. 31-ig, a kerületvezető naponta nem győzi végig
járni a különböző helyeken folyó munkákat, amelyeknek sohasem lesz vezetője, 
legfeljebb időszakonkénti szemlélője és közvetett irányítója, mert a munka 
vezetését rá kell bíznia valakire, — jobb esetben egy előmunkásra, vagy szak
munkásra. A napi személyszállítás nem egy helyre történik, de az erdészet 
területén akár 10—15 helyre is. Üzemanyagot , alkatrészt, karbantartó szerelőt 
ugyancsak több helyre kell szállítani. A kerületekben dolgozó nagy gépeket 
csak vándoroltatással lehet kihasználni úgy-ahogy, a gépeknek a kerületek 
közötti „pendlizése" igen sok üresjárattal jár. 

AZ ERDÉSZETI TERMELÉS SZAKOSÍTÁSÁT a fenti okok tették és teszik 
továbbra is szükségessé. A szakosítás kérdésében még m a is élénk vita folyik 
az erdésztársadalomban, bár vé leményem szerint a gazdaságokban kifejlődött 
technika ebben a kérdésben már nem tűr vitát, hanem követeli az ésszerűbbet, 
a jobbat. 



Sok helyen olyan szakosítást alkalmaztak, hogy egy technikust odaállítottak 
hossztolóléccel 4—5 főnyi munkacsapat mellé és ez egész munkaidejét hossz
tolással töltötte. Véleményem szerint az ilyen szakosítás rossz. A szakosításnak 
a termelés koncentrációjában kell kidomborodnia. Nagy gép- és emberlétszámú, 
hatékony szervezettel kell szakosítani és mint fentebb említettem, művezető 
jellegű feladattal kell megbízni a szakosított technikust és fizetését is ennek 
megfelelően, kiemelten kell megállapítani. 

Több cikk látott napvilágot a szaksajtóban, amelyek a szakosított munkát 
„rabszolga" munkának, sablonos tevékenységnek, mintegy erdészhez nem illő 
dolognak tüntették fel. A z igazság az, hogy akik a kerületi rendszer mellett 
kardoskodnak, részben a kényelemszeretet, részben amiatt teszik, mert szabad
ságukban érzik korlátozva az erdészeket (sok esetben saját magukat). Sajnos, 
nagyon sok felsőbb képzettségű és beosztású kartárs „patronálja" ezt a vé 
leményt, nosztalgiával emlegetve a régi szép időket, amikor oly békés és 
harmonikus volt az erdész élete. Igaz, sokan vagyunk, akik úgy indultunk el 
az erdész pályára, hogy abban főként a romantikát, a természet szépségét, a 
vadászattal járó sok kalandot láttuk — nem tagadom, magam is így voltam — 
de tudomásul kell venni, hogy nagyot fordult a világ kereke, és senki nem 
nézheti tétlenül, ha a milliókba került technikai eszközök kihasználatlanok a 
gazdaságokban. 

Természetesen lehetnek olyan adottságú erdőgazdaságok és erdészetek, ahol 
a területi szétszórtság miatt nem, vagy igen nehezen lehet koncentrálni a ter
melő eszközöket, ilyen azonban ritka esetben fordul elő, mert 30—40 km 
akciókörzetben gazdaságosan lehet koncentrálni, ennél nagyobb akciókörzetű 
erdészet pedig kevés van az országban. 

Vissza kell térnem arra, ami a kerületi rendszer bizonyos fokú fenntartását 
indokolja. Ez pedig a társadalmi tulajdon védelme. Teljesen felesleges 500 hek
táronként egy-egy középkádert foglalkoztatni őrzés miatt. Hol van az ország
ban olyan két erdészkerület, ahol évről évre 100 000 Ft értékű lopás vagy egyéb 
károsítás történik? Már pedig két kerületvezető erdész tartása körülbelül eny-
nyibe kerül évente. Természetesen lehetnek egyedileg különösen veszélyezte
tett helyek és lehetnek időszakok, amikor országosan is elszaporodnak a kár
tételek, de az őrzés kérdését bármikor meg lehet oldani arra alkalmas, szak
képzetlen emberek beállításával. Egy ilyen „hul lám" jelentkezése esetén nem 
szükséges kivárni, amíg a szakképzési intézmények újból fokozottabb számban 
képeznek szakembereket e célra. 

Ma még talán utópiának tűnik, de elképzelhető, hogy a jövőben egyes he
lyeken a felkészített anyagot számbavétel után csak az erdészet központja 
tartja nyilván a feladóállomáson, feldolgozó telephelyen és gondoskodik az 
erdőben tároló anyagok őriztetéséről mozgó őrök útján. A z állami gazda
ságokban és tsz-ekben sem könyvelik pl. a leszedett csöves kukoricát, vagy a 
felgyújtott és boglyába rakott takarmányt a szántóföldön, hanem csak a mag
tárban, vagy szérűskertben. Megelégszenek azzal, hogy az illető gazdaság mező
őrei a határban cirkálva vigyáznak, hogy a területről illetéktelenek ki ne v i 
hessenek társadalmi tulajdont képező anyagot. 

A Ml NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÜNK sokkal precízebb, szinte a fa
csemete kikelésétől kezdve darabszámra, köbméterszámra, minden időben 
nyilvántartjuk a társadalmi tulajdont. Ez sok pénzébe kerül az államnak; 
jó volna leegyszerűsíteni. A z életszínvonal emelkedése és az emberek nagyobb 
kulturáltsága már eddig is észrevehetően csökkentette a károkozást. Idővel az 



őrzés teljesen meg is szüntethető lenne, vagy csak az exponált helyekre kor
látozódhatna. 

A realitás mégis az, hogy jelenleg még szükségesnek látszik 800—1000 hek
táronként — terepadottságoktól függően — egy-egy erdészkerületet fenn
tartani. A kerületvezető feladata a megnagyobbodot t kerületben az élő fa
állomány és készletek védelme, esetleg jelentéktelen időszakos fahasználati, 
erdőművelési feladatok elvégzése egy-két helyi munkással. Célszerű, ha a 
kerületvezető szintén „gépesí tve" van, el van látva motoros közlekedő esz
közzel. 

A kerületek összevonásából több szakember szabadul fel a koncentráció és sza
kosítás számára. Ezeket az embereket képzettség, rátermettség, hajlam alapján 
úgy kell kiválogatni, hogy a legkiválóbb emberek legyenek, akikből az egyes 
termelési ágazatok specialistái lesznek. Természetesen figyelembe kell venni a 
lakóhelyet, közlekedési, családi és egyéb emberi szempontokat is. 

A z erdészeti szervezetben ez, vagy hasonló lehet a jövő útja. Lehet, hogy 
helyenként munkásviszonyok, terepadottságok, különleges rendeltetésű gaz
dálkodás vagy egyéb ok miatt nem valósítható meg, ott nyilván másként 
oldják meg, de mindenképp korszerűbbé, gazdaságosabbá kell tenni szerveze
tünket és ezt csak a nagyüzemű termeléssel valósíthatjuk meg. 

Tajnaut fi.: KOHUEHTPAUMfl JlECHblX PAEOT, CnEU .HAJtH3ALlHfl, TEPPMTOPMAJtbHAÍí 
OPrAHH3AUHH 

OpraHH3au,HH o6"be3AOB, HMeiomafl MHorc-BeKOBoe npouuioe, ceronHfl y>Ke He yn,OBjieTBopHeT. MexaHH3auH?i 
TpeGyeT 6onee Kpynnbix opraHH3au,HOHHbix enHHHU, H BbicoKOÍÍ cneu.Haj7H3au.HH. Hapfln.y c ynoBjieTBOpeHHeM 
3Toro, ceroflHH eme uejiecoo6pa3HbiM 0Ka3bmaeTCH coxpaHeHHe o6-be3AOB Ha Ka>Kflbie 800 —1000 ra nJifl npo-
BeneHHH 3aujHTHbix H MeHbuiHX, nepHOflHMecKHx paSc-T. OS-besHHeHHeM o6-be3aoB HJTH cneuna.nH3au.HH cjienyeT 
OCBOÖOAHTb JiymUHX cneunajiHCTOB. 

Tamás, J.: CONCENTRATION OF FORESTRY ACTIVITIES, SPECIALIZATION A N D 
TERRIORIAL ORGANIZATION 

Nowadays the lorest district organization can not be consldered as complying with the 
requirements, though it has a very long past of several centuries. Mechanization demands 
bigger organlzational units and specialization. At the same time of meeting this demand it 
is advisable to maintain somé forest distrlcts with an operational area of 800—1000 hectares, 
in order to perform the tasks of protection and somé seasonal work of smaller volume. By 
the concentration of forest distrlcts the best experts have to be set free for specialization. 

634.0:061.3(439.127) 

Erdőművelési napok Baranyában 

A z Erdőművelési Szakosztály július 11—13. között Pécsett rendezte meg kihelyezett 
ülését „a vegyszerek alkalmazása az erdőművelésben" főtémával. A figyelmes helyi 
csoport a gyülekezés délutánján a város újabb büszkeségére, a Misina-tetőn fel
állított televíziós adótorony kilátójára kalauzolta a résztvevőket és innen adott álta
lános képet a Mecsekről, mutatott be néhány vegyszeresen ápolt felújítást madár
távlatból. 

Másnap a MTESZ Baranya megyei szervezete székházában Kasza Ferenc, a helyi 
csoport elnöke üdvözölte a mintegy 200 hazai és két külföldi megjelentet. Dr. Sólymos 
Rezső, a Szakosztály elnökeként nyitotta meg az ülést, majd az előadások sora kö
vetkezett. 

Elsőnek Kasza Ferenc számolt be a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság erdő
gazdálkodásáról és emelte ki ebben a vegyszeres ápolás jelentőségét. A Gazdaság már 
1970-ben eredményes kísérleteket folytatott és ezek kedvező tapasztalatai alapján az 
országban elsőnek vezették be a helikopteres vegyszerszórást erdőápolásban. Az 
1971. évben 360, a rákövetkezőben 420, idén pedig már 700 ha területet ápoltak ezzel 
a módszerrel. A Gazdaságban követett erdőművelési elveket részletesen Krámer Antal 
ismertette ezt követően. Csemetenevelésben általában a kiskertek megszüntetésére tö
rekszenek, újabban a finn papírcellás, gépesített termeléssel foglalkoznak. Talajelő
készítésben a tuskózási törekvések eredménytelenek, általában a pásztás talajelőkészí-
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tés és a teljes gyomtalanítás kerül előtérbe. Ezután az ékásós ültetés már eredményes. 
Mesterséges erdősítést általában 4—7 ezer csemetével végeznek. Az ápolásban viszo
nyaik között a lágyszárúak nem veszélyeztetik a fás növények életfeltételeit, a fő-
veszélyt jelentő sarjak elleni védekezést egyrészt eredményesen gépesítették, más
részt vegyszerezéssel oldják meg. Tisztításban az állékonyságot biztosító törzsszámot 
a sűrűségi kor beállta előtt alakítják ki és hatni hagyják a természetes kiválasztódást. 
A gyérítést korán kezdik és a véghasználat előtt hosszan szüneteltetik. 

Dr. Vlaszaty Ödön mint az általános vegyszerezés erdőgazdasági úttörője Magyar
országon, az ilyenirányú munkának számára hattyúdalszerű összefoglalására készült, 
cáfolni igyekezvén azt a sajnos elterjedt nézetet, hogy az erdészet nem foglalkozik 
megfelelően a vegyszerek alkalmazásával. A közben megrövidített előadási időtartam 
csak rövid beszámolót tett lehetővé és magyarázatot a külföldi és mezőgazdasági hazai 
nagyobb eredményekre. Az előbbit a kézi munkaerőhiány korábbi jelentkezése, meg
felelő vegyszerek és kutatókollektívák közvetlen rendelkezésre állása tette lehetővé, 
utóbbit az erdőgazdaságinál lényegesen nagyobb méretek és a gyáraknak erre való 
berendezkedése magyarázza. 

A bemutató közönsége között (jobbról középen) dr. Vlaszaty Ödön 

Dr. Igmándy Zoltán a vegyszeres erdővédelem általános kérdései után részletesen 
ismertette az eredményes védekezés feltételeit. Általában utalt az új Erdőművelés ki
adványban foglaltakra. Nagyobb méretű összefogást sürgetett a mezőgazdaságban en
gedélyezett védekezőszerek erdőgazdasági adaptálására. Dr. Hauer Lajos a különböző 
vadkárelhárító vegyszerek és készítmények felhasználásának helyzetével foglalkozott 
gyakorlati alkalmazásra alkalmas mélységben. Figyelmeztetett azonban arra, hogy 
míg az erdei vadkárelhárításban korszerű vegyszerekkel még a megengedhetőt bi
zonyos mértékben meghaladó vadállomány esetén is lehet kielégítő eredményeket 
elérni, addig a mezőgazdasági vadkárelhárítás a vadállomány kellő apasztása nélkül 
a mai vegyszerekkel megoldhatatlan. 

Seemann Ilona a Gazdaság erdősítéseinek védelmi kérdéseivel foglalkozott. Itt 
gombakárosítók ellen általában nem, csupán rovarok (cserebogár . . . ) ellen védekez
nek. Állományokban szükséges volna ezt lombosok esetében az araszolok és gyapjas
pillére, fenyőkében a Chermes-ve is kiterjeszteni. A gyomok, sarjak elleni védelem 
a hároméves tapasztalatuk szerint Buvinol és Acticon gyökérherbicidekkel meg
oldottnak látszik. A tölgy soha nem látott növekedéssel hálálja meg a kezelést. A 
helikopteres vegyszerezés idén hektáronként 827 Ft-ba került, amiből 367 Ft a légi 
energia, 43 Ft a munkabér és 393 Ft az anyagköltség. Dr. Lengyel György részletes 
áttekintést adott a talajfertőtlenítés, csemetekerti és állományvédelem földi vegyszeres 
munkáinak gépesítéséről. Alapvető feltételnek jelölte meg a megfelelő hálózat ki
alakítását és megállapította, hogy a mezőgazdasági bázisra támaszkodva az erdő
gazdasági géprendszer bizonyos adapterekkel részben kész, másrészt kialakítható. 
Környezetvédelmi szempontoknak megfelelően vegyszeres állományvédelmet első
sorban az ültetvényes fatermesztésben célszerű alkalmazni, egyébként csak akkor, ha 
pusztulással fenyeget a kártevő. A védekezést megfelelően meg kell tervezni és 
optimális időpontban végrehajtani. 

Dr. Hans Stübner az N D K Eberswalde-i Erdészeti Tudományos Intézet aviokémiai 
kutatója a K—26 helikopterrel kapcsolatos megfigyeléseit ismertette. Megállapítása 



szerint csak nagyobb területen — 300—400 ha-on — gazdaságos. Minimális szélesség 
40 m, maximális tereplejtés 40° az aviatikai követelmény. Rendkívül fontos a gondos 
tervezés. A munkatérképük 1 : 5000 méretarányú és a munkaterületet a terepen piros 
zászlókkal jelölik. A helikopter lehetővé teszi a permetezést a földi járművel nem 
járható terepen is, növeli a teljesítményt, csökkenti az emberi munkaerőt, az egész
ségre ártalmas, nehéz fizikai munkát és erdőtechnikailag kedvező időpontok betartását 
teszi lehetővé. Végül az osztrák Avenarius cég kutatási osztályának vezetője, Erich 
Schachner ismertette az újabb vadkárelhárító készítményeiket. 

A z előadásokat másfélnapos tanulmányút követte részben a mecseki hegyvidékre, 
másrészt a Dráva-síkságra. A Gazdaság itt mutatta be természetben az alkalmazott 
erdőművelési módszereket, az ezekhez szolgáló — részben saját kialakítású — gépeket, 
eszközöket és a velük elért eredményeket. A látottali és elhangzottak megvitatására 
a közös étkezések nyújtottak alkalmat. A vitában leszűrődötteket a Szakosztály 
„Állásfoglalásban" rögzítette. 

A 20 pontba foglalt „Állásfoglalás" általánosságban rámutat a vegyszeres védekezés 
fejlesztésének szükségességére. A z erdőgazdasági termelés sajátosságainak megfelelő 
szerek — főleg granulátumok — gyártását sürgeti és felpanaszolja a Tormona-k al
kalmazásának megszüntetését. Számos előnyére tekintettel célszerűnek tartja a heli
kopter alkalmazását, az aerosolos védekezési eljárások elterjesztését. A vadkárelhárí
tás terén legfontosabb a megfelelő állományszabályozás, aminek hatását a kellő vegy
szeres védekezés és kiegészítő erdőművelési intézkedések fokozhatnak. Nem tartja 
elegendőnek az erdőgazdasági vegyszerezés terén folyó kutatómunkát, fejlesztési le
hetőségeket. Nagyobb anyagi és szellemi erők összpontosítását javasolja mind a tu
dományos kutatás, mind a többszintű szakképzés terén a vegyszeres munka célszerű 
kiterjesztése érdekében. 

A z állásfoglalást a Szakosztály a M É M illetékes főosztályaihoz való előterjesztés 
érdekében az Elnökség rendelkezésére bocsátotta. 

Rákóczi Antal: Vadorzók 

(Mezőgazdasági Kiadó, 1973. 396 oldal, 
ára 30.— Ft) 

„Az anyag elsődleges célja — írja a 
szerző az előszavában —, hogy elősegítse 
az orvvadászat megelőzését, az orvvadá
szok leleplezését, az erdészeti és vadá
szati szervek vadvédelmi munkáját, for
málja az állampolgárok természet- és 
vadvédelemmel kapcsolatos szemléletét, 
eloszlassa az orvvadászokat helyenként 
még mindig övező alaptalan dicsfényt, 
valamint a természet és a vadállomány 
megbecsülésére, a szocialista tulajdon fo
kozottabb tiszteletére neveljen." 

Mint erdészt, bennünket különösen „a 
természet. . . megbecsülése" és „a társa
dalmi tulajdon fokozottabb tisztelete" 
ragadott meg. Ennek pontosabb értelme
zését az adott esetben könyve végén maga 
a szerző fogalmazza meg a jövőn tű
nődve: „A vadászat kizárólag a termé
szet- és vadvédelemre összpontosul, és a 
biológiai egyensúly fenntartására szol
gáló hivatássá, szakmává válik." 

Céljának elérése érdekében a szerző 
bűnügyek hiteles történetein keresztül 
mutatja be a vadorzás módszereit, esz
közeit, lélektanát, a vadorzó főbb típu
sait. Oldalról oldalra cáfolja meg a ro

mantikus elképzeléseket, mutat rá a bű
nözés fokozott társadalmi veszélyességére 
és állítja végül is elénk az elvetemült 
bűnöst. A rendkívül érdekes, olvasmá
nyos történetek azonban nemcsak dehe-
roizálni, nem szórakoztatni akarnak. Ol
vasás közben gyakran kell rádöbbennünk, 
hogy sok anyagi kárnak, jóvátehetetlen 
veszteségnek akaratlanul magunk is 
okozói lehetünk. A z erdész, a vadász, sőt 
még a természetet járó egyszerű honpol
gár is elősegíthet magatartásával olyant, 
aminek cselekvő részességét semmiképp 
sem vállalná. A z esetek felismerésére, a 
helyes magtartásra nézve nyújt a könyv 
hasznos útbaigazítást. 

Minden sora oktat, nevel, figyelmeztet 
arra, hogy a vadászjegy és területbérlet 
nem menlevél, de éppen kötelezvény a 
„biológiai egyensúly fenntartására". Vad
orzás minden, ami ez ellen vét. Megálla
pításai pótolják egy hosszú életpálya 
gazdag tapasztalatait. 

Külön kell megemlékezni a bűnüldöző 
szervek munkájának ismertetéséről. A 
rövid leírás is tiszteletet kelt fejlettségét 
illetőenr 

Mindent egybevetve, kitűnő munkával 
gazdagodott vadászati irodalmunk. , 

Jérome René 
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Dr. Pagony 
Hubert 

AZ IRÁNYÍTOTT 
TUSKÓKORHASZTÁS 
ERDŐGAZDASÁGI 
JELENTŐSÉGE 

Közismert, hogy a vágásterületek tuskózása az erdőgazdálkodás egyik leg
nehezebb feladatai közé tartozik. Magasfokú gépesítettséget igényel és közvet
len hasznot nem eredményez. A visszamaradt tuskók akadályozzák a korszerű 
erdőtelepítési és erdőművelési módszerek alkalmazását. Ezért, ahol szükséges, 
a tuskókat gépi erővel kiemelik és egy helyre összetolják. Ahol pedig nem ok
vetlenül szükséges a tuskózás, ott ez a művelet elmarad, a tuskók természe
tes úton fertőződnek különböző gombafajokkal és hosszabb-rövidebb idő alatt 
elkorhadnak. A spontán gombafertőzés egyedüli haszna a tuskók lassú elkor-
hadása, mert a különböző taplógombák termőtesteit hasznosítani nem lehet. 

Több éven át folytatott kísérleteim azt igazolják, hogy az értéktelen tuskó-
anyagot mesterséges beavatkozással értékessé lehet tenni, ha a tuskók spontán 
fertőzését és korhadását nem a véletlenre bízzuk, hanem ebbe a folyamatba 
mesterséges fertőzéssel beavatkozunk. Olyan gombafajt kell alkalmaznunk, 
amely a korhasztás mellett ehető termőtestet hoz. így a mesterséges fertőzés
sel befektetett költségek a termőtestek árában megtérülnek. A z ilyen irányí
tott korhasztásnak több gyakorlati haszna van: 

— az értéktelen tuskóanyagot fehérjében gazdag táplálékká lehet átalakí
tani; 

— a mesterséges tuskóoltással más taplógomba tevékenységét ki lehet zárni; 
— az irányított korhasztással a tuskók korhadása jelentékenyen meggyor 

sul, amivel jelentős mértékben lecsökken a tuskósarjak képződésének in
tenzitása ; 

— az irányított tuskókorhasztás lehetővé teszi, hogy a tuskóban élő har
madlagos rovarkártevők zömét kedvenc költőhelyükből kizárjuk; 

— ezzel a módszerrel tudjuk a legkönnyebben elszaporítani a hangyákat, 
amelyek az erdő életközösségében igen hasznos tevékenységet fejtenek 
ki. 

A z irányított tuskókorhasztásra legalkalmasabb gombafaj a késői laskagom-
ba (Pleurotus ostreatus), amely erőteljes korhasztó tevékenysége mellett kiváló 
minőségű és mennyiségű termőtestet hoz. Előnyös alkalmazása azért is, mert a 
fenyők és a tölgyek kivételével csaknem minden fafajon megtelepszik: nyár
fán, cseren, bükkön, gyertyánon, cseresznyén stb. Nem igényel a művelet sem
miféle beruházást, sem különleges előkészítést. A z oltást követően pedig ugyan
csak nem kell semmiféle kezelés. A közismert kuglioltással ellentétben a már 
egyszer megeredt oltás után a gyökeres tuskót öntözni nem kell, mert a g y ö 
kereken keresztül elegendő nedvességet kap a faanyag ahhoz, hogy a korhadás 
erőteljes maradjon és a termőtestek képződhessenek. Ezen előnyök miatt tehát 
külterjes körülmények között is érdemes ezzel a módszerrel foglalkozni. 

A tuskók beoltásának művelete nagyon egyszerű. A friss vagy legfeljebb 
egy éve letermelt tuskó felső részéből kb. 5 cm-es korongot motorfűrésszel 



levágunk (1. ábra). A z így képződött friss vágásfelületre 1 cm vastagon oltó
anyagot terítünk el egyenletesen. Ezt követően a korongot a tuskóra visszahe
lyezzük és 1 vagy 2 db 100 mm-es szeggel leerősítjük. Erre azért van szükség, 
hogy az oltóanyag ki ne száradjon és avatatlanok a korongot le ne rúghassák. 
A z oltóanyag egyenletes terítésére azért van szükség, hogy a fedőlap minél 
szorosabban ráfekhessen az oltóanyagra. Ezzel tulajdonképpen az oltás mű
velete be is fejeződött. 

1. ábra 
A friss vágáslapot 1 cm 

vastagon oltóanyaggal 
bekenjük 

Nyártuskó esetében, ha az oltást kora tavasszal végezzük, már az ősz folya
mán, október közepén megjelennek a gombák termőtestei. Csernél, bükknél 
csak a következő év őszén jelentkeznek a termőtestek, de akkor már nagy tö
megben. 

Legelső félüzemi kísérleteimet 200 db 15—30 cm-es vastagságú tuskókon 
végeztem a Ráckevei Erdészet domaribai csemetekertje melletti óriásnyár gyé
rítésben. A z oltást a már leírt módszer szerint 1969 júniusában végeztük téli 
vágású és frissen termelt tuskókon. A megeredés 100%-os volt. A z év őszén a 
késői oltás miatt csak itt-ott lehetett találni termőtestet. A következő évben, 
1970 októberében már minden oltott tuskó termőtestet hozott. Az átlagos ter
méshozam egy tuskóra vonatkoztatva 51 dkg volt. 1971-ben az egy tuskóra eső 
terméshozam 77, 1972-ben pedig egyszeri szedésre 73 dkg volt. Volt olyan tuskó, 
amely 2,5 kg termést is produkált (2. ábra). 

2. ábra 
Még élő, termőtesteket hozó 

beoltott óriásnyár tuskó 



A korhadás mértékére vonatkozóan is vizsgálatot végeztem. A z oltást kö
vetően egy évre a gombák fonalai a tuskót 40—50 cm mélységig áthálózták. 
A bontás második évében a tuskók gesztje olyan állapotban volt, hogy a kés 
könnyen a faanyagba volt tolható, a harmadik és negyedik évben pedig a ter
mőtestek a bontott faanyaggal együtt voltak leszabhatók. 

Keményfa tuskón természetesen a termőtestek megjelenése és a bontás mér
téke némileg más. Még kora tavaszi oltást követően is csak a második évben 
jelennek meg a termőtestek. A faanyag pedig még a bontást követő harmadik 
esztendőben is viszonylag szilárd marad. 

Minden új eljárás akkor alkalmazható üzemi méretekben, ha ismerjük an
nak gazdaságosságát. Ennek érdekében gazdaságossági számításokat végeztem. 
Egy 25 cm átmérőjű tuskó beoltási költsége 10 Ft/liter oltóanyagárat alapul 
véve 4,20 Ft. Ezzel szemben az átlagos termésprodukció 

30,— Ft/kg árat alapul véve egy tuskó kereken 60,— Ft értékű termést ho
zott a 4,20 Ft-os befektetés mellett. Ha a 60,— Ft-ból a szedési és szállítási 
költségeket levonjuk, amely az összegnek legfeljebb 1/3-át teszi ki, akkor is 
a befektetett költség tízszerese térül meg három év alatt. Úgy gondolom, hogy 
ezek a számok számunkra elgondolkoztatóak lehetnek, különösen erdőgazda
sági vonatkozásban, ahol a megtérülési idő fatermés vonatkozásában jóval 
hosszabb és kevesebb. 

Hol érdemes gazdaságosan a tuskókorhasztással foglalkozni? Természetesen 
olyan területen, ahol a tuskók koncentráltan vannak, kiemelésük nem - oldható 
meg vagy nem szükséges, viszont a sarjak visszaszorítása fontos a jövendő ál
lomány érdekében. Ideális az a nyáras, ahol a gyérítés során minden második 
sor vagy minden második fa. kivágásra kerül. A z ilyen terület is koncentrál
tan sok tuskót ad és a térbeli rend is biztosított. A tuskók őszi felkeresése és 
a termőtestek begyűjtése tehát nem okoz gondot. Nem alkalmasak tuskókor-
hasztásra azok a területek, amelyeket az árvíz évente elönt, mert ilyen helye
ken az oltás legtöbbször nem eredményes. 

Problémát jelenthet a megfelelő minőségű oltóanyag beszerzése. A z Erdészeti 
Tudományos Intézet Kísérleti Állomásán, Sopronban egy kidolgozott új m ó d 
szerrel nagy mennyiségben tudjuk az oltóanyagot előállítani olyan laskagomba 
törzsekkel, amelyek erőteljes korhasztás mellett nagy termésprodukciót nyúj 
tanak. 

Érdemes elgondolkozni az eljárás országos méretű bevezetésén, ez a mellék
haszonvétel mérlegét pozitív irányba billentené. 

JJ-P naeoHb X.: JlECOX03flfíCTBEHHO E 3HAMEHH E HAriPABJlEHHOr O PA3JIC0KEHHJ 1 
nHEfl 

ripoBOAHJiHCb ycneujHbie onbiTbi no HHOKyjrHpoBKe rmei* rpHÖHnueft Pleurotus ostreatus. McKyccTBeHHoft 
HH^eKUMefó yCKOpHeTCH pa3jio>KeHHe H flonycKaeTCfl 3HaMHTejibnoe AoGaBouHoe nojib30BaHHe. noceflHHafl Bec-
HOÍÍ rpHÖHHua Ha nire 6epe3bi 6e3 B C H K H X AajibHefóiüHX o6paöoTOK oceHbio ywe AaeT njiOAOBoe Te.no, a nponyK-
UHfl B cnenytomHe ronbi CHJibHO nOBbimaeTCfl. H a BTopoft ron pa3jio>KeHHH H O W M O W C T npoHHKHyTb rjiyöoKO B 
ApeBecHHy, B AajibHeHuiHe ronbi w e npeBecHHa y>Ke KPOLUHTCH. H a npeBecMHe TBepflbix jiHCTBeHHbix nopon. S T O T 
npouecc npoxoAHT MefljieHHee, HO TaK>Ke S ^ C K T H B H O . 

Dr. Pagony, H.: THE IMPORT A N C E OF CONTROLLED D E C A Y I N G OF STTJMPS IN 
FORESTRY 
The infectlon of stumps w i t h the g e r m of Pleurotus ostreatus has been successfully 
experimented. Artificial infection s p e e d s úp the decaying of the stumps and at the same 
time it provides successory produets as well. Springtlme infection of poplar stumps produces 
by autumn fruiting bodies without any other treatment and in the consequent years t h e 
yield increases considerably. In the second y e a r of decaying the stumpwood can be cut 
easily and rather deeply with knife, and in the consequent years it crumbles already. With 
h a r d broadleaved tree species the process is much slower, but simtlarly successful. 

a második évben 
a harmadik évben 
a negyedik évben 

0,51 kg 
0,77 kg 
0,73 kg 

Összesen 2,01 kg 
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A NYÁR ÉS FŰZ 
SZAPORÍTÓANYAG 
KONCENTRÁLT 
TERMELÉSÉNEK HELYZETE Dr. Papp 

László 

A nyár és fűz szaporítóanyag termelésének átállítása a 11/1969. MÉM ren
deletnek megfelelően sok nehézséggel történt. A z átmeneti időszakban zavarok 
jelentkeztek mind az ültetési anyag, mind a dugvány ellátásban. 

1971 őszén harmadízben végeztük el a nyár és fűz szaporítóanyag termelé
sének ellenőrzését és minősítését. A munka során szerzett tapasztalatok alap
ján nyugodtan meg lehet állapítani, hogy az átmeneti nehézségek korszaka le
zárult. Nézzünk először néhány termelési adatot ennek igazolására. 

ALAPANYAGTERMELÉS 

A nyár szaporítóalapanyagot három, a fűzét egy törzsanyatelep hivatott elő
állítani. A három nyártörzsanyatelep közül a derecskéi és a bánkúti termelése 
beállt. A bajti törzstelep létesítése 1971 tavaszán történt meg. 

A törzsanyatelepeken 1971 őszén minősített simadugvány mennyiségét az 1. 
táblázat tartalmazza. 

* 1 . táblázat 
A törzsanyatclepek termelése 

'1-2 14' O. ny. K o n y - Fűz 

Törzsanyatelep terv tény terv tény terv tény terv tény 

1000 db 

500 1870 480 1200 230 486 — — 

560 1506 410 1400 270 111 — 

620 260 420 72 — — - — 

— — — — — — :sooo 5 i o 

1680 3636 1310 2692 500 597 3000 510 

A nyár törzsanyatelepek már 1972 őszén sokkal több dugványt szolgáltat
nak, mint amennyi a körzeti keretek alapanyagszükséglete. A felesleg olasz
nyárból mintegy 2,0 millió, az óriásnyárból 1,4 millió. Holott a bajti törzs
anyatelep első évi termelése még nem számottevő. A bédai fűz-törzsanyatelepet 
1970-ben kezdték telepíteni, 1972-ben bővítették és még tovább bővül. Terme
lési feladatának előreláthatólag két év múlva eleget tud tenni. 



Ültetési anyag termelés. A 26 engedélyes csemetekertben minősített anya
got a 2. táblázat összesíti. Vagyis kereken 9,5 millió gyökeres dugvány áll ren
delkezésre. Ez 1,0 millióval több, mint amit az erdőrendezőség 1973. évre szük
ségletként megadott. 

2. láblázat 
Ültetési anyagtcrmolés 

Fajta 

Dugványozva Minősítve 
1000 db Kihozatal 

Fajta 

ha 1000 db 
I. oszt. I I . oszt. 

1000 db db/ha 0 / ha 1000 db 
gyökeres dugvány 

1000 db db/ha 
% 

'1-214' 157,2 8 811 3376 2296 5672 36 000 64 

Oriásnyár 88,2 5 236 2129 1370 3499 39 000 66 

Korainyár 11,5 .855 260 223 370 33 000 45 

Együtt 257,5 14 902 5765 3889 9545 37 000 64 

A felesleg onnan ered, hogy sok csemetekertben most sem különítették el a 
szaporítótelepet és a dugványtermesztésre hivatott anyagot is gyökeres ülte
tési anyagként leltározták fel. 

Örvendetes jelenség viszont, hogy a dugványkihozatal 64%-ra emelkedett. 
Holott 1970-ben 50, 1971-ben 58% volt ez az érték. És hogy ennek további 
növelésére milyen lehetőség van, mutatja néhány csemetekert, ahol a 80%-ot 
is elérték. 

örvendetes jelenség az is, hogy az I. és II. osztályú ültetési anyag egymáshoz 
viszonyított aránya lényegesen megváltozott. Míg az elmúlt években az első 
osztályú anyag aránya a 30%-ot sem érte el, a fenti táblázat alapján ez a 
szám 61%. És ez is tovább növelhető. Jó példa erre a bánkúti csemetekert, ahol 
a termelt ültetési anyag 71%-a I. osztályú. 

S\MADUGVÁNYTERMELÉS 

A jövő évi gyökereztetéshez szükséges simadugványt az engedélyes kertek
ben szaporítótelepen kellett volna megtermelni. A z 1971. évi őszi becslés sze
rint van: 

'1—214' 2670 ezer db 
Óriásnyár 2063 ezer db 
Korai nyár 260 ezer db 
összesen: 4993 ezer db 

Mint láttuk, a törzsanyatelep'ek feleslege kereken 3,5 millió. Így 8,5 millió 
db simadugvánnyal lehet számolni. A hiány kb. 4,0 millió db. A feleslegben 
levő gyökeres anyagból azonban ez pótolható. 

Megállapítható tehát, hogy a nemesnyár szaporítóanyag-termelése egyenesbe 
jutott. A faalakú füzek tekintetében még kedvezőtlen a helyzet. A következő 
évben azonban már ez is helyreigazodhat. 

A z ellenőrzés során azt is meg lehetett állapítani, hogy a termelő kertek 
nem minden esetben kapták meg azt a keretszámot, amire termelésüket rá 
kellett volna állítani. Rendkívül fontos e tekintetben a rendeletben előírt ko
ordinálás elvégzése. Különben könnyen megtörténhet, hogy ahol most felesleg 
van, kevesebbet dugványoznak és a jövő évben ismét hiány léphet fel. 



Nagy baj az is, hogy a termelő üzemek nem tartják be minden esetben a 
technológiai fegyelmet. A nyár és fűztermelő kertek száma 26. Üzemterv 15 
kertre készült. A többire vonatkozólag üzemtervi útmutató áll rendelkezésre. 
Ahol az üzemterv előírásait megtartják, mind az ültetési anyag minőségében, 
mind a kihozatalban ugrásszerű változás következett be. Jó példa erre töb
bek között a bánkúti, derecskéi, dánosi, ásványrárói csemetekert. 

, A z egészségügyi ellenőrzés során különösebb probléma nem merült fel. A 
délvidék egyes csemetekertjeiben erős jégverés volt. A sebek azonban idejé
ben beforrtak. A bánkúti törzsanyatelepen van még erősebb rovarfertőzés. A 
gondos permetezés folytán azonban egy év alatt lényeges javulás követke
zett be. 

A nyár és fűz szaporítóanyag termelés helyzete tehát megnyugtató. A ter
melés korszerűsítésére tett intézkedések helyesnek bizonyultak. 

634.0.174.475.2:632.954.001.4 

VEGYSZERES GYOMIRTÁS! 
KÍSÉRLETEK EGYÉVES 
ELEGYES 
FENYŐTELEPÍTÉSBEN 

A z Egyházaskozár-szászvári „Haladás" M T S Z üzemi meliorációs terve mint
egy 1000 ha erodált lejtős területnek erdővel való betelepítését írja elő. E 
program mintegy évi 70 ha elsőkivitelű erdősítéssel valósul meg. A telepítés, 
annak ápolása és a 300 ha-t meghaladó befejezetlen erdősítés ápolása a mi 
üzemünkben gyakorlatilag teljesen gépesített. Padkás talajelőkészítés ősszel, 
tavasszal rotációs kapás talajművelés, gépi ültetés, vegyszeres gyomirtás trak
toros permetezővel. A talaj fertőtlenítőszer gépi kijuttatása és bedolgozása még 
nem teljesen megoldott. 

Az erdőtelepítés eredményességét döntően meghatározó ápolási munkák 
végrehajtásának bizonytalansága az ágazatra jellemző munkaerőhiány miatt a 
telepítés eredményes műszaki átadását kockázatossá teszi. A z első évre előírt 
kétszeri kézi ápolási munkát vegyszeres gyomirtással kellett helyettesítenünk. 

1972 tavaszán telepítettünk a fent leírt módon először nagy területen (44 ha) 
elegyes fenyőerdőt. A tavasz folyamán tanulmányoztuk azokat a helyeket, ahol 
már foglalkoztak erdősítésben vegyszeres gyomirtással. A lomblevelű erdőknél 
egyértelmű pozitív eredményeket tapasztaltunk. Fenyőfélék vegyszeres gyom
irtását illetően kevés próbálkozással találkoztunk, s megoszlottak a vélemé
nyek. A z az álláspont volt uralkodó, hogy első éves telepítésű fenyőknél ered
ményesen nem alkalmazható. Üzemi adottságunk diktálta kényszer hatására 
mégis pár ezer négyzetméteres területen különböző dózisban Aktikon és Buvinol 
gyomirtószerekkel állítottunk be kísérleteket. 

Kovács 
József 



A több parcella közül biztos eligazítást látszott adni az a kísérlet, amelyet 
1972. május 8-án végeztünk. Itt 5 kg Buvinol-t 50 kg szemcsés szuperfoszfáthoz 
keverve 2000 m 2 -en szórtunk ki kézzel. A területen erdeifenyő, cser, kocsány-
talantölgy, vértölgy, ezüsthárs kétéves telepítés állt, közte mintegy 40%-ban 
egyéves (1972. évi) pótlás. A rendkívül bőséges csapadékviszonyok kedvezően 
hatottak és már két hét múlva a gyomok teljes elszáradása következett be. A 
gyomirtó hatás 100%-os volt, mind az egy-, mind a kétszikű gyomok elpusz
tultak. A lomblevelűek 2—4%-án az új levelek 25—30%-a megperzselődött. 
Egyöntetű megállapítás szerint ez nem okozott kárt a csemetékben, a tenyész-
idő során el is múlt. 

Ebből azt láttuk igazoltnak, hogy a fenyőfélék nagyobb dózisban bírják az 
Aktinit-et és az Eícmol-t, mint ahogy azt szakközlemények feltételezték. A kí
sérletet permetezéssel is megismételtük. Június 14—15-én 16 ha-on, s július 
11—19-ig további 24 ha-on végeztünk első éves elegyes fenyőerdősítésben 
Buvinol-lal vegyszeres gyomirtást 12—20 kg/ha dózissal, 800 l/ha vízben ki
permetezve. Időközben a gyomok 100—120 cm magasságot is elérték. A terület 
ápoltsága megfelelő lett, semmiféle fitotoxikus hatás nem lépett fel. A műszaki 
átadások során 90—95% beállottságot állapítottak meg. Pótlásra gyakorlatilag 
nincs is szükség. Egy részen 4 ha-on Aktikon-nal dolgoztunk, 4—8 kg/ha 
adaggal. A csemeték itt nem károsodtak, de a gyomirtó hatás csak 40%-ra 
tehető. 

Tapasztalatainkat a következőkben foglalhatjuk össze: 

O A Buvinol megfelelő gyomirtó hatást fejt ki a csemeték károsítása nél
kül. 25% Aktinit Pk. + 25% 2, 4, 5 TE (Triklor-fenoxi-etanol)-ból áll. 

Az Etanol-része látszik értékesebbnek. A 2, 4, 5 TE önmagában inaktív 
herbicid-prekuzor. A talaj mikroorganizmusai és részben növényi szövetek is 
triklor-fenoxi ecetsavvá oxidálják. Ez utóbbi fejti ki a herbicid hatást. Transz
lokációja a levelekből csak kisebb mértékű. Aktiválásra csak a csírázó, illetve 
a korai fejlődési stádiumban levő növények képesek. Ez bizonyos szelektivitást 
ad a vegyületnek a növény fejlettségi állapota szerint. 

A mikrobiológiai oxidáció lehetővé teszi kifejlett gyomok ellen gyökér-
herbicidként való alkalmazását is. 

Tehát hangsúlyozzuk a kifejlett g y o m és a kiültetett csemete közötti 
„biológiai" időkülönbséget. Egymáshoz viszonyítva a g y o m biológiailag fiata
labb, a csemete meg idősebb. 

A vegyszeres gyomirtást a gyomok 20—30 cm fejlettségében célszerű el
végezni. 

© Kellő időben végzett vegyszerezés esetén nem szükséges 16—20 kg/ha 
Buvinol. A mi kissé megkésett időpontunkban nagy tömegű, erős g y o 

mok voltak már, amelyek elpusztítása több szert kívánt, és egy részét fel is 
fogta. A 8—12 kg/ha Buvinol látszik megfelelőnek a gyom flóra mennyiségétől 
és milyenségétől függően, s ez gazdaságos is. 100%-os gyomirtó hatás kifeje
zetten nem kívánatos. Erdészeti szakembereink 60—70%-os gyomirtó hatást tar
tanak optimálisnak. 

O Nagy hatékonyságú gyomirtás esetén fokozottabban kell számolni a talaj-
lakó kártevők és a nagyvadak károsításával. Tehát a talaj fertőtlenítést 

és a vadriasztást a megszokottnál biztonságosabban kell megoldani. A vegysze-



rezett telepítések lomblevelű csemetéin fokozottabb lisztharmat fertőzést ta
pasztaltunk. 

© A z ültetés után célszerű egyszer a rotációs kapa használata. E munka 
biztosítja a padka végleges formáját, földet szór az ültetőgép által nyitott 

es lazábban hagyott résre, és főleg: az akkorra kikelt vagy kelő gyomokat el
pusztítva, a gyomok közel egyidőben való csírázását segíti, tehát a vegyszere
zéskor nagyjából azonos fejlettségű gyomokat tudunk elpusztítani. 

© A padkázott lejtős területek permetezőgépét házilag alakítottuk ki. 
TL—45 kistraktorra görgős szivattyúból Te-jet szórófejből és SPC—6 

vetőgép permetlé tartályából szereltünk össze függesztett permetezőgépet. A 
szórószerkezet a traktor fülkéjéből ív alakú pályán elmozdítható, így a szórás 
síkja mindig a terepviszonyoknak megfelelően állítható. 

O A Buvinol-nak granulátum formájában való kiszerelése is indokolt lenne. 
Elsősorban korábban kézi padkázású területen, vagy tuskós erdőfelújítá

soknál lenne használható, kézi kiszórással. 

A z eljárás gazdaságos: 
kézi ápolási közvetlen költség 1483 Ft/ha, 
1972. évi vegyszeres gyomirtási közvetlen költség 1208 Ft/ha. 
Javasolt kisebb adag átlagával számított közvetlen 

költség 859 Ft/ha, 
Megtakarítás 1972. évben 275 Ft/ha, 
Megtakarítható kisebb dózis esetén 524 Ft/ha. 

Tehát a vegyszeres gyomirtás megtakarítást is jelent, nem beszélve arról, 
hogy más módon a munka nem is volna elvégezhető. 

A Buvinol 66 828/1969. sz. engedélyezési okirata a fenyvesek vegyszeres 
gyomirtását nem tartalmazza. Üzemi felhasználásához a MÉM Növény

védelmi Főosztály engedélyére van szükség. 
Tapasztalataink közzétételével is szeretnénk elősegíteni ezen országosan- is 

sok gondot okozó feladat mielőbbi megnyugtató megoldását. 
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ERDŐGAZDASÁGI 
SZAKMUNKÁSAINKRÓL 
ÉS A SZAKMUNKÁSKÉPZÉSRŐL 

Mindennapi életünkben érthetően sok szó esik a szakmunkásokról és képzé
sükről. N e m véletlenül. Számuk, képzettségi színvonaluk döntően hozzájárul 
a fagazdasági célkitűzések teljesítéséhez. A jövedelmező termelés feltétele a 
korszerű termelési eszközök és termelési módok mellett a jól képzett szak
munkások biztosítása. 



Különféle világszervezetek sokat foglalkoznak gazdasági és társadalmi síkon 
egyaránt az erdőgazdálkodás jelentőségével, különösen fontos tehát az erdő
gazdasági szakmunkásképzés. 

A z erdőgazdálkodás sajátosan mostoha körülmények közötti munkát kíván 
szakmunkásainktól, nehéz körülmények között kell megfelelő termelési ered
ményeket felmutatni. 

A z erdőgazdálkodás területén egyre nehezebb tervfeladatok, egyre össze
tettebb követelmények jelentkeznek, amelyek kielégítéséhez múlhatatlanul 
szükséges, hogy minden téren növeljük a szakmai tudást, a gyakorlati éles
látást, a sokoldalú tervezési és szervezési készség kifejlesztését, a gyorsan fe j 
lődő termelési módok elsajátítását még a legkisebb termelési egységeknél is. 
Mindezeket lelkes és képzett szakmunkások nélkül lehetetlen megvalósítani. 

A szakmunkásképzés fontosságát hangsúlyozza az is, hogy napirenden tartják 
legmagasabb szinten is, párt- és állami szerveink egyaránt. 

A j ó szakmunkásokban hiány van, ezért a szakmunkáskérdés helyes meg
oldása nem könnyű feladat. 

Fel kell kutatnunk és élnünk kell minden olyan lehetőséggel, amely a mos
tani helyzetben alkalmas arra, hogy minél több és jobban képzett szakmun
kással rendelkezzünk. Így feladatainkat kedvezőbb körülmények között ered
ményesebben oldhatjuk meg. 

A termelési feladatok minél eredményesebb végrehajtása megkívánja, hogy 
szakmunkásaink továbbképzését intézményesen biztosítsuk, továbbá szak
munkásképző intézeteink megfelelő beiskolázásával gondoskodjunk az után
pótlásról. 

Szakmunkásaink továbbképzését úgy kell megoldani, hogy meg tudjanak 
felelni a gyorsütemű műszaki változásokból és a társadalmi fejlődésből eredő 
követelményeknek. A szakmához való ragaszkodást és a társadalmi előrehala
dás lehetőségeit növelné, ha továbbképzésük során elsajátíthatnák a korszerű 
gépek kezelését és ehhez jogosítványt is kapnának. 

Igen fontos kérdés a szakmunkás utánpótlás biztosítása. Mindenekelőtt 
üzemeink élet- és munkakörülményeit kell gyors ütemben javítani, hogy szak
mánk iránt vonzalom alakulhasson ki a fiatalokban. 

Szakmánk alkalmas arra, hogy sok fiatalban romantikus gondolatokat éb 
resszen. Ez azonban kevés a helytálláshoz. Nemcsak 'fatermelési, fakitermelési, 
szállítási, vagy fűrésztelepi munkák találhatók az erdőgazdaságoknál, hanem 
sok egyéb munkakör is, melyeket kellő tájékoztatás hiányában nem ismernek 
fiataljaink. A h o g y a régi erdőgazdálkodás akkoriban zárt, idegenek előtt tilos 
területű üzemi formája ma mindenki számára szabad és nyitott terület, úgy 
elképzelhető, hogy kibővített, sokoldalú termelési irányvonal alkalmazásával 
még jobb eredményeket is érhetnénk el. Növelni kellene a kulturáltabb munka
helyek számát, elviselhetőbbé kellene tenni munkásaink számára az időjárás 
okozta nehézségeket. 

Ha megfontolt tervezések, kezdeményezések alapján munkásaink számára, 
megfelelő kereseti lehetőségek mellett, a j o b b üzemi körülményeket is bizto
sítani tudjuk, akkor az utánpótlás kérdése megoldódik. 

Számos megoldásra váró kérdés és kínálkozó lehetőség megemlítése csupán 
a figyelem felhívására alkalmas, olyan tennivalókra irányítja a figyelmet, 
amelyek elvégzéséhez halaszthatatlanul hozzá kell látnunk, hogy a fagazdaság 
korszerű továbbfejlődését biztosítani tudjuk. 
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VADKÁROK 
A LENGYELORSZÁGI i 
ERDŐKBEN 
ÉS AZ ELHÁRÍTÁS MÓDJA Dr. E. Szukiel, 

mgr. 1. Charczun 

Lengyelország erdőterülete 8455 ezer hektár, az ország területének 27,1%-a. 
A tűlevelű fafajok részesedése az összes vastagfakészletben 81,5%, 64,3%-a 
erdeifenyő, 12,7%-a lucfenyő és 4,5%-a douglasfenyő. A lombos fafajok közt 
legnagyobb részaránya — 6% — a bükknek van. A z erdőfelújítások átlagos 
területe az 1966—71-es években 54,9 ezer ha évente, az összes erdősítés pedig 
ugyanezen években átlagosan évi 124,4 ezer ha. 

A gazdasági jelentőségű károkozók sorában á rőtvadak közül a gímszarvast 
és az őzet, valamint egyes területeken a jávorszarvast, az apróvadak közül 
pedig a mezei nyulat és az üregi nyulat kell megemlíteni. 

A z erdeifenyő-állományokban a rágással okozott kár leggyakoribb a 2—3 
éves erdősítésekben, a hántás pedig a 7—9 éves fiatalosokban. A lucfenyő, 
jegenyefenyő és bükkállományokban a II—IV. korosztályban leggyakoribbak 
a hántással okozott károk. A z erdőkben okozott vadkárokat az egész országra 
kiterjedően 5 évenként becsülik. 

A két legutóbbi vadkárbecslés eredménye: 

1. táblázat 
Károsítással 

érintett 
terület, ha 

redukált 

összesen 

ebből 
szarvasfélék 

ál tal 
károsított 

1967. 70 856 58 656 
14 067 11 839 

61 532 60 948 
10 669 10 534 

1972. Erdősítés 56 073 48 027 
10 191 8 839 

75 885 75 625 
11 326 11 274 

1972-ben ezen kívül a mezei és üregi nyúl okozta károkat is fölmérték, ami 
az erdősítésekben jelentős méreteket öltött 6201 ha érintett, ill. 1020 ha redu
kált területen. 



Az erdei vadkárok ellen három módszerrel védekezünk: biológiai, mechani
kai és kémiai módszerrel. A biológiai védekezés legfontosabb módja a vad 
etetése, ill. vadföldek létesítése. 1971-ben kihelyeztek kb. 12 500 t vadtakar
mányt és műveltek 4786 ha vadföldet. 

2. táblázat 
A fontosabb vadak állománya 

É v Gímszarvas Őz Dámvad Jávorszarvas 

1967 
1972 

57 OOö 
41 516 

212 755 
175 401 

3697 
2573 

631 
1514 

Az 1967-ben megállapított v 

35 369 184 176 

adeltartókópesség 

3795 300 

A mechanikai védekezési mód főként a területek bekerítése és a fák egyedi 
védelme (pl. karókkal). A z utóbbi években a kerítés helyett mindinkább a ké
miai védekezést alkalmazzák. Míg 1967-ben 1295 km vadkerítést építettek, 
1971-ben már csak 383 km-t. Egyedi védelmet 1971-ben 4100 ha területen al
kalmaztak. 

A vegyszerrel védett terület nagysága 1971-ben 41 200 ha, ezen a csemeté
ket, ill. fácskákat egyedenként kezelték vadriasztó vegyszerrel. 

Lengyelországban legnagyobb jelentősége az erdeifenyő erdősítések rőtvad 
rágása elleni védekezésnek van. A kémiai védekezéshez a Repentol—1 v egy 
szert alkalmazzák. Ez a vadriasztószer hatásos, olcsó és a lemosódással szem-

Kézi vegyszerfelhordó készülék 
alkalmazása erdeifenyő csemeték 

védelmére 

Hengeres vegyszerfelhordó eszköz lombos 
csemeték nyúlrágás elleni védelmére 



ben tartós. A szén thermikus bontásának mellékterméke (kátrányszármazék). 
A preparátumot erre a célra készített szerszámmal visszük fel a csemeték 
csúcshajtásainak néhány tűlevelére. Vegyszerfelhasználás 1 ha-ra (12—14 ezer 
csemetére) kb. 6 kg, munkaidőszükséglet 1 ha-ra kb. 10—16 óra. Síkvidéken 
a preparátumot vontatóra függesztett munkagéppel hordják fel. 

A z egyéb fafajú csemetéket ugyancsak kémiai, vagy mechanikai módszerrel 
védik a károsítástól. A jegenyefenyő, lucfenyő és douglasfenyő csemetékhez 
Albumin-t, Morsuvin-t és kertészeti kátrányt alkalmaznak. Lombos csemeték 
hajtásait főként Morsuvin-nal és AZbumin-nal kezelik. 

A z Albumin-t magyar recept (dr. Hauer Lajos) szerint alkalmazzák. Kielé
gítő eredményt ad különösen a lucfenyő és jegenyefenyő csemeték megvédé
sében. Lombos csemeték leveleiről túl hamar lemossa az eső, az ősszel felhor
dott preparátum tavasz elején már nem védi a csemetéket. Lombos csemeték 
rágás elleni védelmére jobban megfelel a Morsuvin (csehszlovák gyártmány) 
tekintettel a lemosódással szembeni ellenállóképességére. 

A pépes vegyszerek felhordására kézi hengeres készüléket szerkesztettek, ez
zel a hajtásokat vastagon be lehet kenni. Ez különösen a nyúlrágás elleni vé
dekezésben fontos. A nyúl elleni vegyszeres védekezést különösen az ipari kör
zetekben alkalmazzák, ahol intenzív állományátalakítási munkák folynak lom
bos fafajokkal. 

A mechanikus egyedi védekezések közül üzemi méretekben alkalmazzák — 
különösen hegyvidéken — a lucfenyő és jegenyefenyő csúcshajtásainak befe
dését len, vagy kenderkóccal, 1000 csemetéhez kb. 2 kg len- vagy kenderkócot 
használnak fel. Ez az eljárás egyszerű, olcsó, nem munkaigényes és hatékony. 
Sapkát, zacskót, spirálokat csak elvétve alkalmaznak. 

A z elegyesen ültetett fácskákat (vörösfenyő, hegyijuhar) gyakran károsít
ják a szarvasok azzal , hogy agancsukkal csapkodják. Ezeket a fácskákat leg-

•többször úgy védik meg, hogy körülöttük földbe vernek 3—4 karót. Ilyen eset
ben a riasztószerek semmilyen eredményt nem mutatnak. 

Külön problémát jelent Lengyelországban az erdeifenyő- és lucfenyő-állo
mányok védelme a szarvasfélék hántásától. A z egyedi védelem ez ellen nehéz 
és igen munkaigényes. Hatékonynak bizonyultak a műanyag védőhálók, ame
lyek a legveszélyeztetettebb korban (3—4 éves) megfelelő védelmet nyújtanak 
hántás ellen. Ilyen műanyag védőhálót alkalmaznak nyártelepítésekben dör
zsölés és nyúlrágás ellen is. Ezek csőszerűén összecsavarodnak, így nem szüksé
ges külön a fa törzséhez kötözni őket. 



A hántás elleni vegyszeres riasztószerek közül a Repentol—2 és a kertészeti 
kátrány bizonyult leghatékonyabbnak. Ezek elég sokáig (3—4 évig) tartanak 
a fa kérgén. A fák növekedésére kifejtett hatásukat jelenleg vizsgálják. A ri
asztószerek felhordására különleges kefét alakítottak ki. Csak azokat a törzse
ket kenik be, amelyek a hántás veszélyének vannak kitéve, 1000 fácska beke-
néséhez kb. 15 kg riasztószert és 6—8 munkaórát használnak fel. Csak az ígé
retes fácskákat védik: 1 ha 7—8 éves fiatalosból kb. 2000 darabot. 

A lucfenyő és jegenyefenyő-állományokban a hántás ellen való védekezés — 
főként hegyvidéken — különösen nehéz. Jelenleg még nincs kidolgozott mód-

Hántás elleni szert felhordó A háti kenőkészülék keféi átfogják a fa 
készülék törzsét 

szer, a riasztószerek alkalmazásának lehetőségei és hatékonysága vizsgálat alatt 
állnak. 

Ültetvényeknek — főként nyárültetvényeknek — őzkárosítás elleni védel
mére kémiai-mechanikai módszert dolgoztak ki, amit az országban több helyütt 
alkalmaznak. Átható szagú, Repentol—3 vegyszerrel átitatott rongycsíkokat ag
gatnak fel a földtől 1 m magasságban kifeszített drótra, ezzel bekerítik a te
rületet. A módszer azonban csak kis (max. 4—5 ha) területek megvédésére al
kalmazható. 

A z ismertetett elhárítási megoldásokat Lengyelországban gazdasági méretek
ben alkalmazzák. A z Erdészeti Kutató Intézet Vadgazdálkodási Osztálya ezen 
túlmenően folytatja a vizsgálatokat. Üj riasztó vegyszerek receptjeit dolgozzák 
ki, vizsgálják a készítmények fiziokémiai, illetve mérgező tulajdonságait. 

A vadkárosításnak leginkább kitett területeken vizsgálják a vegyszerek ha
tékonyságát, tartósságát és a védett fák fejlődésére gyakorolt hatását. Mind
egyik vegyszert fokozatosan vezetik be, előbb kisebb — néhány ár nagyságú — 
parcellákon kezdve az 1—2 ha-os területen át egész erdőkomplexumokig. 

A hazaiakon kívül az Osztály vizsgálja a külföldi készítményeket is. Ezek 
többsége kevéssé alkalmas a lengyelországi viszony közti védekezésre, tekintve, 
hogy lemosással szemben nem elég ellenálló, a szelektív felhordáshoz nem meg
felelő konzisztenciájú s drága. Jó hatékonyságúnak eddig csak az Albumin 
— amit házilag elő lehet állítani — és a Morsuvin bizonyult. 

A vegyi készítmények előállítása mellett dolgoznak megfelelő felhordó esz
közök kialakításán is. Tekintettel arra, hogy különböző fajú és korú fák, kü
lönböző összetételű állományok védelméről van szó, szükséges hogy ezeknek 
megfelelő, különböző konstrukciójú eszközök is rendelkezésre álljanak. 
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EGYES FA- ÉS CSERJEFAJOK 
NEHEZEN CSÍRÁZÓ 
MAGJÁNAK FIZIOLÓGIAI 
ÉRETTSÉGE ÉS MÉLY Prof. Bojan ]. 

Zahariev NYUGALMI ÁLLAPOTA 
Prof. Bojan ]. 
Zahariev 

A gyakorlatban azokat a magvakat, amelyeknek nyugalmi állapota hosszú, a 
gyors és egyenletes csírázás érdekében általában rétegelik. De sem a szokásos, 
sem a gyorsított ' rétegelés nem jár mindig a megkívánt eredménnyel. A réte
gelt mag néha egyáltalában nem, vagy csak lassan csírázik. Átfekvő, csak a 
második évben csírázó vetések fordulnak elő. Ezért mind ez ideig a rétegelés 
nem alkalmazható teljesen biztos módszerként a mag nyugalmi állapotának 
megszakítására. Ezenkívül a mag vetésre előkészítésének módszere igen hosz-
szadalmas, hiszen a szokásos rétegelés 3—6, illetve 8—10 hónapig, a gyorsított 
rétegelés is 1—2 hónapig tart. 

A csemetekertekben a hosszú nyugalmi állapotú mag gyors és egyöntetű 
csírázását korán begyűjtött, nem teljesen beérett mag vetésével is elérhetjük. 
Erre a második lehetőségre vonatkozóan az irodalomban már elég régi út
mutatások találhatók. A z eljárás az utóbbi években nagyobb jelentőségre tett 
szert, mert a különböző fajokkal végzett számos kísérlet azt mutatja, hogy 
ez gyakran j o b b és megbízhatóbb, a gyakorlatban könnyebben és jobban meg
valósítható, mint a rétegelés. Ebben az esetben a magnak azt a tulajdonságát 
használjuk ki, hogy nyugalmi állapot bekövetkezése előtt eléri a fiziológiai, 
illetve csírázásra érettség állapotát és bizonyos ideig ebben, az „optimális 
érettségi fok"-nak is nevezett állapotban van. 

Annak ellenére, hogy az ilyen fiziológiailag érett mag vetését a gyakorlatban 
kiterjedten alkalmazzák, még nem tisztázott teljesen egyes fafajok esetében a 
fiziológiai érettség bekövetkezésének ideje és az ebbe való átmenet sem naptári 
időpont tekintetében, sem pedig abban a vonatkozásban, hogy ebben az időben 
melyek a magnak, illetve termésnek az egyes olyan morfológiai jellegei, ame
lyeket a gyakorlat megfelelően, könnyen felhasználhat. Néhány ilyen kérdést 
szeretnénk tárgyalni a mi három hársfajunkkal, valamint a csíkos kecske
rágóval és a magaskőrissel folytatott kísérleti eredményeink alapján, össze
hasonlítva ezeket mind a bolgár, mind a külföldi kutatási eredményekkel. 
Célunk az, hogy gyakorlatilag konkrétabb útmutatásokat adjunk az említett 
fajok fiziológiai érett magjának vetéséhez. 

Kutatási módszerünk ismert, hasonló a többi más olyan szerző módszeréhez, 
akik egyes fa- és cserjefajok hosszú nyugalmi állapotú magjával kapcsolatban 
a virágzás menetét, a mag kifejlődését és beérését vizsgálták. Néhány éven át 
minden faj egyedeire vonatkozóan fenológiai megfigyeléseket végeztünk, meg
határoztuk a virágzás kezdetét, lefolyását és befejeződését, valamint a mag és 
a termés fejlődését és beérését vizsgáltuk. A virágzás megfigyelése során rög
zítettük az első virágok megjelenésének, a tömeges virágzásnak és ennek be
fejezésének idejét, meghatároztuk a mag kifejlődésének, beérésének idejét, a 
mag méreteit s nedvességtartalmát. Ugyanakkor nyári és őszi vetéseket végez
tünk 5—7—10 napos időközökben, a beérés időszakában, hogy megállapítsuk 



az első és néha a második év tavaszán a csírázóképességet. A csírák, ill. a cse
meték mennyiségét évenként kétszer vettük számba, tavasz végén, a kelés be 
fejeztével és ősszel, a növekedés befejeztével. 

A kísérletek már 1953-ban megkezdődtek és bizonyos megszakításokkal 1966-
rg folytak. Csak azokat az adatokat közöljük, amelyek a nagylevelű, a kislevelű 
és az ezüsthárs, valamint a csíkos kecskerágó és a magaskőris magjának csí-
rázóképességére vonatkoznak. 

A nagy- és kislevelű, valamint az ezüsthárs magjának 1955. évi vetési ered
ményeit az 1. táblázat, a háromféle hárs és a csíkos kecskerágó 1963. évi ve 
tését a 2. táblázat mutatja. 

1. táblázat 
Az 1955. év különböző időszakaiban gyűjtött hársmagokkal történt vetések csírázása 

1956-ban és 195í-ben 

A vetés ideje 

Nagylevelű hárs KislevelQ hárs Ezüsthárs 

A vetés ideje 32. sz. 33. sz. 42. sz. 43. sz. 52. sz. 53. sz. 

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

1955. VII. 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1955. VII. 18 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1955. VII. 25 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1955. VIII. 1 3,0 0,0 0,5 0,0 8,5 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
1955. VIII. 8 10,0 0,0 3,5 0,0 34,5 0,0 50,0 0,0 3,0 0,0 14,5 0,0 
1955. VIII. 15 15,5 0,0 11,5 0,0 28,0 0,0 30,0 0,0 8,0 0,0 24,5 0,0 
1955. VIII. 22 36,0 0,0 39,5 0,0 38,0 0,0 41,5 0,0 19,5 0,0 30,0 0,0 
1955. VIII. 29 37,0 0,0 44,5 0,0 29,0 0,0 20,5 4,5 7,5 0,0 37,0 0,0 
1955. I X . 8 21,0 4,5 55,0 0,0 13,0 0,5 14,5 3,5 7,0 0,0 35,5 0,0 
1955. I X . 15 1,5 0,0 7,5 6,0 6,5 0,5 5,0 1,0 15,0 0,0 35,5 0,0 
1955. I X . 22 1,5 0,0 4,5 9,0 7,0 5,0 9,0 6,0 21,5 0,0 37,5 0,0 
1955. I X . 30 0,0 0,0 2,5 23,0 5,5 2,5 3,5 1,5 1,0 0,0 12,0 0,0 

.4 csemeték és csírák maximális százalékai 1965 tavaszán 
2. táblázat 

A vetés ideje 

Az egyéves csemeték és csírák maximális százalékai 

nagylevelű 
hárs 

40. sz. 
kislevelű hárs 

esem. csíra 

61. sz. 
ezüstlevelű 

hárs 

esem. csíra 

101. sz. csíkos 
kecskerágó 

esem. csíra 

102. sz. csíkos 
kecskerágó 

esem. csíra 

1963. 
1963. 
1963. 
1963. 
1963. 
1963. 
1963. 
1963. 
1963. 
1963. 
1963. 
1963. 

VII. 12. 
VII. 22. 
VIII. 2. 
VIII. 12 
VIII. 20 
I X . 2. . . 
I X . 11. . 
I X . 20.. 
X . 2. 
X . 12. . 
X . 21. . 
X I . 13.. 

0,0 
0,0 
6,6 

33,4 
23,4 
22,6 

1,4 
0,0 
0,0 
1,4 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

'2,0 
0,0 
0,0 
1,4 
0,0 
0,0 
1,4 

2,0 
2,0 

21,4 
43,4 
54,0 
00,6 
34,6 
29,7 

9,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,6 
8,0 

11,4 

0,0 
0,6 
0,0 

12,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
2,0 

11,4 
11,4 

8,0 

0,0 
4,6 

35,4 
40,6 
12,0 
29,4 
48,6 
35,4 
42,6 
36.6 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
1,4 
4,6 

14,6 
12,6 

1,4 

0,0 
2,6 

14,6 
25,4 
14,0 
18,0 
30,0 
20,6 
18,0 

6,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,4 

23,4 
24,0 
20,0 

Mint az adatokból kitűnik, az első év tavaszán korábban következett be a 
nagy- és kislevelű hárs magjának csírázásra érettsége, mint az ezüsthársé. En
nek az érettségnek időtartama leghosszabb a kislevelű hárs és a csíkos kecske
rágó, legrövidebb a nagylevelű hárs és az ezüsthárs esetében; ezt már más szer
zők is megállapították. A benyomás az, hogy sokkal később jelentkezik a nagy-
és kislevelű hárs és a csikós kecskerágó csírázóképessége, mint az ezüsthársé, 
holott egyes esetekben ez utóbbi csírázóképessége jelentős (53. sz. egyed.) 

Érdekes a második év tavaszán elvetett mag csírázási menete is. Határozott 
kelést csak a nagy- és kislevelű hárs mutat fel, a csíkos kecskerágó és az ezüst
hárs szeptemberben és októberben csírázik. Ezek olyan magvak csíracsemetéi, 



3. táblázat 

1956. és 1957. különböző időszakaiban gyűjtött hársmagvakkal történt vetések 
maximális csírázási százalékai 

A vetés ideje 

Nagylevelű Kislevelű Ezüst 

A vetés ideje h á r s A vetés ideje 

31. sz. 33. sz. 44. sz. 72. sz. 81. sz. 83. sz. 

1956. V I I I . 11 7,0 1,0 1,5 6,5 0,0 0,0 
1956. VITT. 18 39,5 20,5 3,0 4,0 0,0 0,0 
1956. V I I I . 25 32,2 37,5 15,0 29,5 0,0 0,0 
1956. I X . 1 31,0 34,5 33,0 52,0 0,0 0,0 
1956. I X . 8 1 3,0 16,0 53,0 34,0 0,0 0,0 
1956. I X . 15 2,5 1,0 35,0 45,0 0,0 4,5 
1956. I X . 22 1,5 0,5 52,0 43,0 2,0 1,5 
1956. I X . 29 0,5 0.0 58,0 31.0 13,5 2,0 
1956. X . 6 0,0 0,0 26,0 17,5 0,0 4,5 
1956. X . 13 0,0 0,0 33,0 10,5 0,5 2,0 
1956. X . 20 0,0 0,0 5,5 5,5 0,0 0,0 
1957. V I I . 22 0,0 0,0 0,0 0,5 — — 
1957. V I I . 30 2,0 1,0 2,0 2,5 — — 
1957. V I I I . 5 3,5 2,0 14,5 3,0 0,0 0,0 
1957 V I I I . 12 16,5 7,5 23,0 20,0 0,0 2,0 
1957 V I I I . 19 18,0 18,5 12,0 27,5 0,0 0,0 
1957 V I I I . 26 28,5 26,5 34,0 54,0 0,0 1,5 
1957 I X . 2 65,5 48,0 31,5 58,0 0,0 1,0 
1957 I X . 11 48,0 42,5 68,5 72,5 0,5 2,5 
1957 I X . 23 1,0 1,0 68,5 55,5 4,0 0,0 
1957 X . 2 2,5 1,0 23,5 28,0 1,0 2,0 
1957 X . 1 1 5,0 0,0 16,5 33,0 0,0 4,5 
1957 X . 2 2 1,0 0,0 0,5 27,0 0,0 0,0 
1957 X I . 9 1,5 0,5 1,0 12,5 0,0 0,0 
1957 X I . 22 0,0 0,0 1,5 6,5 0,0 0,0 

A csemetekerti és üvegházi vetésekben az üde magvak 

A vetés ideje 

Csírázóképesség a csemetekertben 1964. V. 21. 

A vetés ideje Nagylevelű 
hárs 
13. 

Kislevelű 
hárs 
40. 

Ezüsthárs 
61. 

Európai 
kecsker. 

101. 

Európai 
kecsker. 

102. 

1963. V I I . 12 0,0 
1963. V I I . 22. . . . . . . 0,0 — — 0,0 0,0 
1963. V I I I . 3 7,4 2,0 — 4,6 2,6 
1963. V I I I . 12 38,6 3,4 0,0 35,4 16,0 
1963. V I I I . 20 26,0 26,6 2,0 42,6 26,6 
1963. I X . 2 23,4 49,4 2,6 13,4 16,6 
1963. I X . 1 1 1,4 56,6 16,6 30,6 17,4 
1963. I X . 20 0,0 62,0 2,0 31,4 28,6 
1963. X . 2 0,0 35,4 0,0 36,0 20,6 
1963. X . 12 1,4 30,6 0,0 44,0 12,0 
1963. X . 22 0,0 10,6 0,0 38,0 7,4 
1963. X I . 13 — 0,0 0,0 0,0 0,0 



amelyek a vetés idején léptek nyugalmi állapotba. A z első év tavaszán nem 
csíráznak, csak a második évben, az egyik év tele (1955, ill. 1963), valamint a 
másik év tele (1956, ill. 1964) alatti természetes rétegelés után. De a második 
év tavaszán (1957) a korai vetések (júliusban és részben augusztusban) nem 
csíráznak. Világosan kirajzolódik az a határ, amikor a hársak és a kecskerágó 
magja eléri a fiziológiai érettség határait; ez augusztustól október közepéig 
tart, ezen belül a négy faj esetében a kezdés és a befejezés időpontja eltérő. 
A fiziológiai érettséget a be nem érettség állapota előzi meg, amikor a vetés 
utáni első és második tavaszon csírázási képesség figyelhető meg. A fiziológiai 
érettség után bekövetkezik a mély nyugalmi időszak, amely a vetést követő 
első évben teljesen megakasztja a csírázóképességet, míg az a második év ta
vaszán már jelentős (33. sz. és 102. sz.). A mag említett három állapota — nem 
teljes beérés, fiziológiai, ill. csírázóképességre érettség és a nyugalmi időszakba 
lépés — határai az egyes fajok esetében nem határozottak az egyedeknek és 
a korona egyes részeinek nem egyidejű virágzása miatt. A magot azonban több
nyire egyidőben gyűjtik az adott faj egy, vagy több egyedéről és a magtétel 
elkerülhetetlenül magában foglal mind be nem érett, mind fiziológiailag érett, 
valamint a nyugalmi állapotba belépő magot. Így tehát a hársak és a kecske
rágó ilyen őszi vetéseitől nem várható nagy növényszázalék. Ebben a vonat
kozásban a három hársfaj bizonyos eltéréseket mutat. Amint az főleg a 3. táb
lázatból látható, ebben a vonatkozásban a kis- és nagylevelű hárs jobb , az 
ezüsthárs kevésbé jó eredményeket ad. 

Annak ellenőrzésére, hogy a kelést főleg a csírázásra érett állapot elérése 
eredményezte-e, vagy arra a vetés utáni hőmérsékletnek van-e hatása, a mag
vakat egyidejűleg vetettük csemetekertben és üvegházban. A csemetekertben 
a nyár első hónapjaiban a hőmérséklet magasabb, ősszel és télen alacsony, 
az üvegházban állandóan magas (18—25 °C) volt. A párhuzamos vetések ered
ményeit a 4. táblázat közli. 

A z adatokból látható, hogy az üvegházban a fiziológiailag érett magvak ve
tései — jelentéktelen kivétellel — egyáltalában nem keltek ki. Emellett a k o 
raibb vetésekben a kicsírázatlan magvakon kívül még csíraképes magvak sem 

4. táblázat 
és a csírázóképesség maximális százaléka 

1 . Csírázóképesség (a) és üde mag (b az üvegházban 1964. V I I . 21-én 

Nagylevelű 
hárs 
40. 

Kislevelű 
hárs 

19. 

Ezüsthárs 
61. 

Csíkos hárs 
101. 

Csíkos hárs 
102. 

a b a b a b a 1) a b 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

18,0 
20,6 
20,6 
78,0 
61,4 
82,6 
81,4 

1,4 
0,0 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

' 4,0 
39,4 
74,0 
89,4 
93,4 
82,6 
86,0 
85,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

22,0 
93,4 
75,4 
95,4 
96,6 
95,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
2,0 

62,0 
59,4 
74,0 
82,0 
86,6 
88,0 
98,0 
82,6 

0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

44,0 
46,6 
60,6 
95,6 
84,6 
88,6 
94,0 
76,0 



voltak, s szinte valamennyi mag elrohadt. A később vetett mag üde, csírázó-
képes volt, de nem tudott csírázásnak indulni. Ezek száma a vetés utáni idő 
múltával fokozatosan nőtt. A vetések állapota határozottan azt mutatja, hogy 
a korábban gyűjtött magvak, amelyek az üvegházban nem csíráztak ki és nem 
maradtak meg, a csírázásképesség érett állapotában voltak. A későbbi gyűj
tésű mag esetében a csírázóképességre érettség bekövetkezése főleg a csemete
kerti kezdeti csírázóképesség útján mutatható ki. A későbbi vetéseket ille
tően a mag nyugalmi állapotának elérkezése világosan kitűnik a csemetekerti 
vetések csírázásának fokozatos csökkenéséből, valamint az üvegházi vetések
ben a csírázóképes magvak számából és ennek növekedéséből. A z egyik álla
potból a másikba átmenet nem történik meg hirtelen, hanem fokozatosan, az 
egyes koronarészekben az elvirágzás említett különböző ideje miatt. Hang
súlyozni kell azt is, hogy a fiziológiailag érett mag sikeres keléséhez bizonyos 
alacsony hőmérséklet és megfelelő időtartam szükséges, ami a csemetekertek
ben az őszi és téli hónapok folyamán biztosított is. Ilyen hőgazdálkodás a me
legházi vetésekben nem volt, a hőmérsékletet állandóan 18—25 °C-on tartot
ták. Itt nem volt tömeges kelés, mint a csemetekertekben. A z egyes években 
eltérő hőgazdálkodással lehet többek között összefüggésbe hozni a hárs nyári 
és őszi vetéseinek eltérő kelését is. Emellett ez a természetesen alacsony hő-
gazdálkodás sokkal jobban megfelel a nagy- és kislevelű hárs fiziológiailag 
érett magja eredményes csírázóképességének a nyári—őszi vetésekben, mint 
az ezüsthárs kelésének. 

Annak ellenőrzésére, nincs-e hatással az ezüsthárs gyenge csírázóképessé-
gére a nagy léhamag tartalom, egyes vetésekben próbavétellel megállapítottuk 
a léhamag arányát. A z 1963. évi vetésekben végzett ellenőrzés eredményeit az 
5. táblázat közli. A z adatokból látható, hogy ebben az esetben a léhamag meny-
nyisége nem okozta a háromféle hárs magjának gyenge csírázóképességét. 

5. táblázat 
A különböző gyűjtésekben a termések teljesmagvúsága 

Teljesmagvúság, % 

A vetés ideje Nagylevelű Kislevelű Ezüsthárs A vetés ideje 
hárs hárs 

19 40 61 

1963. I X . 20. 95,7 100,0 100,0 
1963. X . 2. 97,1 100,0 100,0 
1963. X . 12. 100,0 100,0 100,0 
1963. X . 21. 96.0 100,0 100,0 

Annak megvizsgálására, hogy az ezüsthárs mag gyenge csírázóképessége 
nincs-e összefüggésben azzal, hogy 1964 és 1965 nyarán és őszén egyes mag
gyűjtések ideje elhúzódott, ennek a fajnak olyan magjával végeztünk újabb 
kísérleti vetéseket, amelyet rövidebb időközökben, 5—5 naponként gyűjtöttek, 
nem pedig 7 és 10 napos közökkel, mint az első kísérlethez. A kísérleti ered
mények adatait a 6. táblázat közli. Ebből látható, hogy a rövidebb időközök
ben végzett gyűjtések esetén az ezüsthárs csírázóképessége teljesebb volt, j ó 
val közelebb állt a nagy- és kislevelű hárséhoz. Egyelőre nehéz megválaszolni 
ennek a jelenségnek okait. A valószínű okok egyike az lehet, hogy ennek a 
hársmagnak fiziológiai érettsége gyorsabb lefolyású, ami a későbbi virágzással 
kapcsolatos. Ezenkívül az 1965. évi kísérleti Vetések azt mutatják, hogy egyes 



6. táblázat 
Az ezüsthárs vetések maximális csírázási százaléka 1961-ben és 1965-ben 

A vetés ideje 

Maximális 
csírázási 

% 
61 

A vetés ideje 

Maximális 
csírázási 

0 / 
/o 

64 

1964. V I I I . 15 0,0 1965 V I I I . 20 0,0 
1964. I X . 1 2,0 1965 V I I I . 25 26,6 
1964. I X . 5 6,0 1965 V I I I . 30 34,0 
1964. I X . 11 12,6 1965 I X . 4 35,4 
1964. I X . 15 8,0 1965 I X . 8 12,6 
1964. I X . 17 15,4 1965 I X . 13 22,0 
1964. I X . 21 17,4 1965 I X . 16 20,0 
1964. I X . 28 27,4 1965 I X . 20 29,4 
1964. X . 1 28,6 1965 I X . 23 22,0 
1964. X . 5 47,4 1965 I X . 27 14,6 
1964. X . 8. 17,4 1965 I X . 30 16,6 
1964. X . 12 4,0 1965 X . 4 0,6 
1964. X . 15 0,6 1965 X . 7 0,0 
1964. X . 22 0,0 1965 X . 11 1,4 
1964. X . 27 0,0 1965 X . 14 0,0 
1964. X . 29 0,0 1965 X . 18 1,4 
1964. X I . 3 0,0 1965 X . 2] 0,6 

1965 X . 25 0,6 
1965 X . 28 \ 0,0 
1965 X I . 1 0,6 

évek folyamán az ezüsthárs fiziológiailag érett magjai korábban alakulhatnak 
ki, mint amit a kísérleteink megállapítottak. A gyakorlat számára a fizioló
giailag érett mag begyűjtésére meghatározott naptári időszakokat pontosítani 
kell. 

A magaskőris magjával 1956. és 1962. években végzett kísérletek eredmé
nyeit a 7. táblázat tartalmazza. Ennek adatai világosan mutatják, hogy e fa fa j 
nak fiziológiailag érett magjai pozitívan reagálnak a nyári—őszi vetésekre. 
A csírázásra beérés m á r július végén kezdődik és majdnem szeptember végéig 
tart. A magaskőris mag csírázásra beérésének hosszú lefolyása valószínűleg 
összefügg a fafaj korai virágzásával és jelzi az érettség bekövetkezésének ide
jét a gyakorlat számára alkalmazható módon, minthogy ősz kezdetétől a mag 
érettségi foka kiegyenlítődik. 

A csírázóképes érettség naptári idejének alkalmatlansága a mag és termés 

7. táblázat 
A ínasraskőris vetések maximális csírázási százalékai 1956-ban és 1962-ben 

Vetés ideje No 19 No 92 No 94 Vetés ideje No 51 No 52 

1056. V I I I . 13 18,0 0,0 0,0 1962. V I I . 24 9,6 34,4 
1956. V I I I . 20 42,5 0,0 

3,5 
0,0 1962. V I I . 30 34,8 60,0 

1956. V I I I . 27 73,0 
0,0 
3,5 1,5 1962. V I I I . 10. . . . 53,2 65,2 

1956. I X . 3 71,5 1 9,0 2,0 1962. V I I I . 20. . . . 68,8 72,8 
1956. I X . 11 69,5 58,0 6,5 1962. V I I I . 31. . . . 67,6 55,2 
1 956. I X . 17 69,5 45,5 18,0 1962. I X . 11 48,8 23,2 
1956. I X . 24 74,5 53,5 40,0 1962. I X . 22 49,6 15,6 
1956. X . 1 75,5 72,0 41,5 1962. X . 1 15,6 4,4 
1956. X . 9 61,0 78,5 26,0 1962. X . 10 2,4 0,0 
1956. X . 15 71,0 69,0 8,0 1962. X . 22 0,4 0,0 
1956. X . 22 63,5 66,0 15,0 1962. X I . 5 0,0 0,0 63,5 66,0 15,0 

1962. X I . 15 0,0 0,0 



egyes olyan morfológiai jellegeinek vizsgálatát kívánta meg, amelyek alapján 
az érettség bekövetkezése könnyen és megbízhatóan értékelhető. Vizsgáltuk a 
termések színét, méretét, a murva színét, a termésburok állapotát, a nagyle
velű hárs termésein a bordák megjelenését, a maghéj színét, az endospermium 
és a csíra állapotát, színét, továbbá a termés természetes hullását. 

A megfigyelések és mérési eredmények határozottan azt mutatták, hogy va
lamennyi fán az egyes koronarészekben a virágzás egymással összefüggésben 
nem álló kezdete és vége az az állandó ok, amely miatt a hársak vizsgált mu
tatóinak többségét nem lehet megbízhatóan felhasználni a mag csírázásra ké
pes érettsége kezdeti és befejező idejének megállapítására. Mindhárom hársfaj 
esetében, amikor az első és második virágzás között átlag 3—4 hét telik el, a 
termés, illetve a mag mérete és színe, valamint az endospermium színe és ál
lapota későn, a nyugalmi állapot elérkezte után válik egyenletessé. Mindeddig 
mind teljesen befejezett növekedésű, mind még növekedésben és kialakulás
ban levő, eltérő érettségi állapotú termések és magvak fordulnak elő. Ezért a 
fiziológiailag érett magvak egyik gyűjtéséből sem származott teljes csírázó-
képesség. A nagylevelű hárs termésein a bordák megjelenése azonban nagyon 
összeesett a mag csírázóképes érettségének kezdetével. Útmutatásul szolgált 
még a három hársfaj endospermiumainak színe és állapota is. A csírázóképes 
érettség kezdete megegyezett a ,,tejes" érettség befejeztével, amikor az endo
spermium szürkés-fehér színű, tompafényű, bizonyos fokig kemény és morzsol
ható. A csírázóképes érettség végét a három hársfaj termésén a viaszérettség 
kezdetétől észleltük, amikor az endospermium jellemzően viaszos színezetű 
lesz. A csíkos kecskerágó esetében a csírázóképes érettség kezdetére az volt 
jellemző, hogy a maghéjon narancssárga színeződés mutatkozott, az endosper
mium tejfehér és megkeményedett lett; a befejeződést a toktermés természetes 
felrepedezése jelezte. 

A három hársfaj és a csíkos kecskerágó termésére, illetve magjára vonatko
zóan a fiziológiai, ill. csírázóképes érettség elérkezésének és befejeződésének 
idejét az említett mutatók alapján legsikeresebben 50—100 szemből álló 2—2 
minta vételével lehet meghatározni. Ezzel a kívánt érettségi fok átlagos álla
pota megállapítható. A fák egyes koronarészeiben a virágzás közötti összefüg
gés hiánya miatt mindig lesznek eltérő érettségi fokú termések és magvak. 
Tekintettel arra, hogy a három hársfaj egyes egyedei virágzásában egyedi kü
lönbségek is vannak, így a különböző egyedek egyidejű termésgyűjtésekor az 
érettségi állapot változatossága még nagyobb. A z érettségi fok előzetes próba
vizsgálatával bizonyos mértékben meg lehet könnyíteni a kívánatos érettség 
megállapítását, vagyis amikor a faj nyári—őszi vetéseihez a magot be lehet 
gyűjteni. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ezüsthársra — miután ez 
legkésőbb virágzik és magja nagyon gyorsan átmegy az érettség valamennyi 
szakaszán — a vizsgálatokat rövidebb időközökben kell végezni, nehogy el
mulasszuk a maggyűjtés alkalmas pillanatát. A teljesebb csírázóképesség az 
ezüsthárs magjának 5—5 napos közökkel való gyűjtése esetén érhető el. 

Vizsgálati eredményeink általában az alábbi legmegfelelőbb időket mutatták 
ki az érett csírázóképességű vetőmag gyűjtésére: nagylevelű hárs — augusztus 
elejétől szeptember közepéig: kislevelű hárs — augusztus elejétől szeptember 
elejéig; ezüsthárs — augusztus közepétől október közepéig; csíkos kecskerágó 
— augusztus elejétől október közepéig; magaskőris — augusztus elejétől októ
ber végéig. Ezekben a naptári időszakokban megfelelő időközökben végzett 
próbavételekkel kell ellenőrizni a termés és mag említett morfológiai jel lem
zőit, hogy az érett csírázóképesség idejében a gyűjtés időpontját pontosan meg
állapíthassuk. 
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ÉRDEKESSÉGEK 
A YALKÓI ERDŐRŐL 

Dr. Keresztesi Béla könyvének olvasása után határoztam el, hogy hírül adom 
a valkói erdőre vonatkozó egyes ismereteimet. 

1870-ben Huber Béla valkói főerdész, amatőr régész felhívta Rómer F. Flóris 
(1848—1849. szabadságharc kapitánya, egyetemi tanár, a magyar régészeti ku
tatás vezető egyénisége) figyelmét a valkói erdők régészeti értékeire. Rómer 
Flóris francia nyelvű írásban számolt be a Nemzetközi Régészeti Kongresszu
son a valkói leletekről. 

A legállandósultabb régészeti emlék az erdőn keresztül húzódó „Csörsz árka". 
Az 5 km hosszú árok-vonulat több helyen derékszögben megtörik. Helyenként 
négy méter mélységet és kilenc méter szélességet is elér. A z árok melletti töl
tés mindig az árok déli részén van. A „Csörsz árka" (avar árok, ördög árok 

1. ábra. Szarmata — jazig égetett 2. ábra: Diocletianus római császár ér-
agyag edények (foto: Gácsi György) métől — Hunyadi Mátyás érméig. 

stb.) mesterséges védővonal keletkezése időszámításunk kezdetével esik egybe. 
Az 1950—1965. évek között az árok melletti véghasználati erdők kitermelésekor 
szarmata-jazig égetett agyagedények, Diocletianus római császár (284—305) ér
méjétől Hunyadi Mátyás érméjéig (1460) számos lelet került elő. 

A valkói erdészet irodájának épülete az 1860-as években épült, 1867-től ál
lami tulajdonban van. A z Országos Erdészeti Egyesülettel egyidős az épület. 
Az építéskor figyelembe vették az itt levő szép alakú fákat és meghagyták eze
ket. Az évszázados fákból sajnos ma már csak mutatóban van egy pár. Az épü
let sarkánál áll egy, mintegy 250 éves kocsányostölgy, magassága 18 méter, 
kerülete 5 méter. 

Az 1970-es országos átszervezéskor megszűnt a Gödöllői Állami Erdőgazda
ság. A Szabadság tér 6. számú székházat átvette a Városi Tanács. A Tanács 



3. ábra. A valkói erdészet székháza 

kisebb átalakítást végzett az épületen és az épület falában levő első világ
háborús erdészeti emléktáblát kivette. E sorok írója elkérte a Tanácstól az em
léktáblát és az újonnan alakult Gödöllői Állami Erdő- és Vadgazdaság OEE 

i—5. ábra. Az első világháborúban elesett erdészek gödöllői emléktáblája, új helyén 
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Helyi Csoport tagjainak segítségével a valkói évszázados tölgy alatt felállította. 
A helyi csoport ezt a helyet találta legmegfelelőbbnek egyrész azért, mert az 
erdész-hősök j ó része valkói volt, másrészt a kegyeletes emlék megmaradását 
itt találta legbiztonságosabbnak. 

Az erdő, a természet, a szülőföld-szeretet a nemzedékekben tovább él! 1916-ig 
Valkón teljesített szolgálatot Ottó Ferenc erdész, fiai itt gyerekeskedtek, de 
egyikük sem lett erdész. A z egyik zeneszerző lett, 1957-ben kórusművet írt a 
valkói erdőről, ez a rádióban is elhangzott. A szöveget barátja, Szabó Miklós 
operaénekes, költő írta. így hangzik: 

A VALKÖI 

A valkói erdőben madár száll az ágra, 
befordulok az erdők selyem udvarába, 
selyem réten, selyem szél, friss füvecske 

támad, 
hej, de sokat fáj, a szívem, zöld erdő 

utánad! 
Özek, mókusok, 
Seregély a fán, 
Madarak közt, 
Tarka had közt, 
Ö a kapitány. 
Cin-cin cinege 
Ott kakuk lakik, 
és ha egyszer jól rákezdte, 

zeng a tücsök reggel-este 
s cirpel hajnalig. 
A valkói erdőben madár száll az ágra, 
ideröppen, odaszáll, messze viszi 

szárnya, 
mennék én is utána, hátha megtalálom: 
az a madár az én eltűnt, boldog 

ifjúságom1. 
Álom, álom, álom, 
boldog ifjúságom; 
röppenő az életünk is, 
mint madár az ágon, 
a valkói erdő mélyén kis madár az 

ágon. 

A. O. Horvát: Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung 

A Mecsek hegység és környékének nö
vényzete. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1972.. 376 oldal.) Amikor 1942-ben HOR
V Á T ADOLF OLIVÉR flóraműve, „A 
Mecsek hegység és déli síkjának növény
zete" a Magyar Flóraművek sorozatának 
IV. köteteként megjelent, a szerző mö
gött már egy évtizedes florisztikai kuta
tás állott. Az azóta eltelt 30 év ugyan
ennek a tájnak vegetációs feldolgozását 
eredményezte s a szerzőnek a jelen könyv 
irodalomjegyzékben is felsorolt 4.3 eredeti 
publikációja apránként a Mecseket ha
zánk botanikailag legjobban feltárt terü
letévé avatta. Az Akadémiai Kiadó gon
dozásában, 1972 utolsó napjaiban meg
jelent, 376 oldalon, 35 fényképet, 8 színes 
fényképtáblát, 111 vonalas ábrát, 56 táb
lázatot és 1 színes nyomású vegetációs 
térképet tartalmazó, növényföldrajzi mo
nográfia mindezen részleteknek méltó 
összefoglalása, a szerző életműve, amely
ben a táj leghivatottabb és leglelkesebb 
ismerője legdélibb középhegységünk (Me
csek - j - Villányi-hegység) változatos, 1380 
virágos növényfajt számláló, endemiz-
musokban gazdag növénytársulásairól ih
letett képet fest. 

A mű általános (p. 1—61) és részletes 
(p. 62—376) részre oszlik s ezeken belül 
10 fejezetben mindent elmond, amit a 
tárgyalt tájról (a Mecsektől délre a Vil
lányi-hegységig, északon a Hegyhátig, 
keleten a Szekszárdi löszvidékig, észak
nyugaton a Zselici dombvidékig) növény
tani vonatkozásban tudni érdemes. 

Az általános rész foglalkozik a táj föld
rajzi helyzetével, kőzettani viszonyaival 
(VADASZ E. alapján), éghajlati adottsá
gaival (felhasználva a WALTER-fé le 
diagramok tanulságait) és általános nö
vényföldrajzi jellemzésével (utóbbin be
lül a kutatás rövid történetével, a táj 
növényföldrajzi felosztásával és az elő
forduló növénytársulások áttekintésével). 

A részletes rész 12 erdő- és 8 gyep-, illetve 
réttársulás részletes felvételeit közli (a 
vízi társulások alárendelt szerepet játsza
nak!), cönológiai kiértékelésük, ökológiai 
jellemzésük és széles körű összehasonlító 
vegetáció-tanulmányok kíséretében (p. 
61—178, ill. 188—214). Különösen figyel
met érdemlő, ahogy a mecseki növény
takaró kialakulását E. SCHMIDT zóna
rendszerével, ill. IVO H O R V Á T balkáni 
kutatási eredményeivel állítja párhu-



zamba, mindenütt utalva hazai (SOÓ R., 
Z Ó L Y O M I B., BORHIDI A. stb.) és kül
földi szerzők (pl. R. KNAPP, G. W E N -
DELBERGER, M. W R A B E R stb.) ered
ményeire. A rendkívül gazdag irodalmi 
s ritkán idézett külföldi, főként délszláv 
anyag szerepeltetése a mű értékét nagy
ban növeli. 

A z erdőgazdálkodással, különösen er
dőműveléssel és erdőtipológiával foglal
kozók megkülönböztetett érdeklődésére 
számíthatnak a vegetációtérképezéssel (p. 
261—296), az ember által befolyásolt ve
getációval (p. 297—308) és az erdőtípu
sokkal (p. 309—320) foglalkozó fejezetek, 
amelyek a szerző és az erdőmérnök-kol
légák között kialakult, példamutatóan 
baráti és eredményes együttműködését is 
reprezentálják. A baranyai kollégák kö
zül a műben név szerint szerepel M O L 
N Á R I., K O L L W E N T Z 0. , S O M O G Y I M. 
és SZERÉMY I., de hivatkozás történik 
az erdészkutatók közül BABOS I., 
B L A T T N Y T., CSAPODY I., D A N S Z K Y 
I., FEHÉR D., FEKETE L., HÉDER I., 
JÁRÓ Z„ M A G Y A R P., MAJER A., 
M Á T Y Á S V., PAPP L., ROTH GY., 
S Z Á N T Ó I., T A L L Ó S P. és TUZSON J. 
nevére is. További erdészeti vonatkozása 
a munkának, hogy a talajviszonyokat 
tárgyaló fejezet (p. 216—228) JÁRÓ Z O L -
TÁNnak, a mikroklíma-vizsgálatokról 
szóló fejezet (p. 229—260) PAPP L Á S Z L Ó -
nak, az Erdészeti Tudományos Intézet 
két kandidátusának, mint munkatársak
nak tollából került ki. Kár, hogy miután 
e fejezetek a korábbi nyers adatközlések 
ismétlései, nélkülözik a finomabb értéke
lést, ill. elemzést. (Pl. a barna erdőtala
jok közelebbi genetikai talajtípusa hiány
zik, a közölt fizikai és kémiai talajjel
lemzők értelmezése elmaradt stb.) 

A kötet jóllehet az évtizedek folyamán, 
sokszor nehezen hozzáférhető helyeken 
megjelent, különböző publikációkat köti 
egy csokorba, mégsem tekinthető egysze
rű ismétlésnek, hanem sok új megálla
pítást tartalmaz. Ezek közül jelentősnek 
érezzük, hogy a növényföldrajzi Sopiani-
cum-ot, ill. Mecsekemé flórajárást nem 
a Praeillyricum flóravidékhez, hanem a 
Transdanubicum-hoz vonja (p. 25, p. 
280), a Zselicséget pedig ZseZicerase, ill. a 
Villányi-hegységet Villányense néven ön
álló flórajárásként különíti el (p. 280, 94. 
ábra). Utóbbi részére SOÓ R. (Synopsis, 
V. köt. p. 532) inkább a Harsány-hegytől 
kölcsönzött Harsányicum nevet ajánlja. 
Prioritás alapján a szerző (HORVÁT A. 
O.) a Somogyicum és Kaposense flóra
járások neveként a BOROS Á.-féle külső
somogyi (Somogyicum exterius) és belső
somogyi (Somogyicum interius) nevek 
mellett tör pálcát. 

Ugyanilyen, némileg egyéni az asszo
ciációk neveivel kapcsolatban elfoglalt 
álláspontja is. Igaz ugyan, hogy a társu
lásoknak az 1964. és 1968. évi nómenkla
túra szerinti összevetése (p. 31—36) a vég
bement fejlődést tükrözi, de mivel nem 
veszi figyelembe azt, hogy újabban föld
rajzi jelzővel (pl. mecsekense) önálló 
asszociációt nem illethetünk (csak föld
rajzi variánst!), a legtöbb társulásnév el
avult (pl. a Querco-Carpinetum mecse
kense helyes neve AsperuZo taurinae-
Carpinetum, az Orno-Quercetum mecse
kense helyes neve Rusco-Orno-Querce-
tum stb.). E tekintetben a korrekciókat 
SOÓ R. Synopsiás-ának V. kötete (p. 
694—695) tartalmazza, akinek már 1971-
ben megjelent dolgozatát (Aufzáh-
lung . . . , Acta Botanica, 17. p. 127—179) 
a hosszú nyomdai átfekvés miatt szerző 
természetesen nem dolgozhatta munkájá
ba. Ettől függetlenül, a régi nevek mel
letti érvelés mintha több helyen félreér
tésen alapulna, hiszen a kombinációs tár
sulásnevekbe vont differenciális fajok a 
szóban forgó társulást nem az ugyanezen 
területen előforduló más erdőtársulások
tól, hanem ugyanezen társulásnak más 
területen fellépő állományaitól különböz
tetik meg. Példán bemutatva: az Aspe-
rula taurina igaz ugyan, hogy a Mecsek
ben nem kizárólag gyertyánostölgyesek
ben fordul elő, hanem pl. hársas-kőrises-
ben is (Mercuriali-Tilietum), mégis joggal 
nevezzük a mecseki gyertyánostölgyese
ket Asperulo taurinae-Carpinetum-nak, 
mert az Asperula taurina ezeket valóban 
megkülönbözteti az ország egyéb terüle
tein fellépő Querco petraeae-Carpinetu-
moitól. 

További kritikai megjegyzéseket vált
hat ki szerzőnek az a felfogása, hogy a 
divíziók bevezetése felesleges (p. 104), 
hogy bár szerző helyesen elkülöníti a 
mészkerülő bükkösöket (Deschamsio-Fa-
getum), (p. 115, 21. tábl.), a mecseki bük
kösöket (Helleboro odoro-Fagetum) tár
gyaló, összesített táblázatában (p. 133— 
141., 25. tábl.) mégis ezeket Fagetum aci-
diferens néven a mészkedvelő (F. basife-
rens) és elgyertyánosodott (carpinetosum 
degradatum) bükkösökkel együtt öm
lesztve elemzi. Bár hivatkozás történik 
rám, éppen a nyugat-dunántúli vizsgála
taim alapján nem tartom a mészkerülő 
bükkösöket a mészkerülő tölgyesek kon-
szociációjának (p. 116—117), amint hogy 
a mészkerülő gyertyános-tölgyeseket (Lu-
zulo-Querco-Carpinetum) is önálló asz-
szociációnak értékelem, nem a mezofil 
gyertyános-kocsánytalan tölgyesek kon-
szociációjának (Querco-Carpinetum aci-
diferens). Felfogásbeli különbség áll fenn 
a szerző és köztem hazai szelídgesztenyé-



seink (Castanetum) spontaneitását ille
tően is. 1959-ben írt dolgozatomra hivat
kozva idézi, hogy: „CSAPODY I. bizton 
állítja, hogy a soproni szelídgesztenyések 
eredetüket és növényföldrajzi jellegüket 
tekintve, őshonosak. A kérdés azonban 
— az én véleményem szerint — csak xy-
lotómiai és pollenanalitikai bizonyítékok 
alapján dönthető el", (p. 307). Anélkül, 
hogy etekintetben 1969-ben megjelent 
dolgozatom (Die Kastanienwálder Un-
garns, Acta Botanica, 15.) és a J Á V O R K A 
S.—MALIGA P. szerkesztette Gesztenye 
c. kultúrflóra füzetben (1969. VII. köt., 
16. füz., p. 24—37) a H. ZOLLER-ral foly
tatott polémiám érveit felsorakoztatnám, 
éppen a hiányolt xylotómia bizonyíté
kokra szeretnék csupán utalni. Ezek sze
rint VÉRTES L Á S Z L Ó a Sümeg melletti 
Mogyorósdomb praehisztorikus csont
temetőjében igazoltan Castanea sativa-
ból származó xylotómiai maradványokat 
talált. (Acta Archeologica, 1964. 16. p. 
187—215). Sajnos, mindezeket az alapvető 
tanulmányokat szerző sehol sem idézi. 

Említett megjegyzések semmit sem 
vonnak le a kiváló munka értékéből, a 
táblázatokban hemzsegő hibák is legfel
jebb zavarnak. (Az analitikus táblákban 
közölt A—D-értékek a szintetikus tábla
értékekkel 100 feletti esetben eltérnek 
egymástól.) A kötetet záró, 6-féle mutató, 
igen nagy mértékben növeli a könyv 
használhatóságát, a szerzők, az egyes nö

vényfajok vagy társulások gyors felkere
sését. A z igen szép, színes nyomatú, vege
tációs térkép — melynek megjelenése Ba
ranya megye és Pécs város áldozatkész
ségét dicséri — hatalmas munka gyümöl
cse (M = 1:50 000); kár, hogy a poten
ciális erdőtársulásokat tükröző foltok 
közt aktuális erdőtársulások (kultúr-
erdők, fenyvesek) is szerepelnek, az ere
deti társulás helyett. A 9. sz. jelzést cél
szerű lett volna a cseresekre jellemző 
rozsdabarna színnel jelölni, mivel ezek 
még a Quercetum petraeae-cerris főasz-
szociációhoz, s nem a zölddel jelzett 
Fagetum-hoz tartoznak. 

Végezetül az Akadémia Kiadó igényes 
kiállítását kell dicsérnünk, melyhez csak 
a számos sajtóhiba és a színes fényképek 
minősége méltatlan. Amikor a III. és IV. 
tábla Inula spiraeifolia és Ranunculus 
psilostachys sárga virágai helyett piro
sakat látunk, úgy érezzük: a fekete-fehér 
fényképek többet jelentettek volna. 

Magyar tájaink egyik legvonzóbbikáról 
írt növényföldrajzi monográfiát szakiro
dalmunk nyereségének tartom, melyet 
más tájon működő erdőmérnökök is ha
szonnal forgathatnak. Senkit se tartson 
vissza ettől a könyvnek mindvégig német 
nyelve, mert a képek, táblázatok, latin 
növény- és társulásnevek önmagukban 
is jó eligazítást biztosítanak. 

Dr. Csapody István 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: 

Mgr. I. Charzun, a lengyel Erdészeti Tudományos Intézet kutatója, Varsó; 
Csilik Tibor, a Papíripari Vállalat Papírfacsoportja vezetője, Budapest; Kocsárdi 
Károly termelési osztály vezetője, Gödöllői Erdő- és Vadgazdaság, Gödöl lő; 
Kovács József, a „Haladás" mezőgazdasági termelőszövetkezet elnökhelyettese, 
Egyházaskozár; dr. Pagony Hubert tud. osztályvezető, Erdészeti Tudományos 
Intézet, Budapest; dr. Papp László tud. főmunkatárs, Erdészeti Tudományos 
Intézet, Kecskemét; Ringhoffer Endre kerületvezető erdész, Vértesi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság, Pusztavám; Rumpf János oki. erdőmérnök, Vízügyi 
Társulat, Marcali; dr. E. Szukiel, a lengyel Erdészeti Tudományos Intézet ku
tatója, Varsó; Tamás János erdészetvezető, Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság, Oroszlány; B. J. Zachariev, bolgár tanszékvezető egyetemi tanár, 
Szófia; Zumpf András, az Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda Talaj
mechanikai Szakosztályának vezetője, Budapest. 



E G Y E S Ü L E T I 
K Ö Z L E M É N Y E K 

R o v a t v e z e t ő : K i r á l y P á l 

Egyesületünk Ellenőrző Bizottsága az ez évi közgyűlési beszámoló-jelentés meg
vitatására ülést tartott. 

• 
Az Erdőhasználati Szakosztály ülését Nagykanizsán tartotta. A tanácskozás 

programja „ A fagazdaság fejlesztésének előzetes V. ötéves tervi koncepciója" volt. 
A koncepciótervezet vitájához az előre kiadott anyag előadójául Halász Aladár tag
társat kérték fel. A hozzászólások, kiegészítések és javaslatok a fagazdaság távlati 
fejlesztésében a Szakosztály társadalmi tevékenységének fontosságáról, nagy felelős
ségéről tanúskodtak. Ezzel a társszakosztályok és bizottságok munkájához is szorosan 
kapcsolódik. 

A Gépesítési Szakosztály ülését Egerben, illetve Miskolcon tartotta a helyi csopor
tok közreműködésével. Dr. Káldy József tanszékvezető egyetemi tanár, szakosztály
vezető tájékoztatását követően Mátramindszenten a központi felkészítő telepet ta
nulmányozták. A második napon a Lillafüredi Erdészet területén az LKT—75 csuklós 
traktor és IIIAB-darus nyerges vontató munkájával foglalkoztak, majd a Ládi köz
ponti felkészítő és feldolgozó telep termelési technológiáját értékelték. 

A helyi csoportok életéből 

A Csongrád megyei Csoport, a M É M 
Szegedi Állami Erdőrendezősége és a 
Délalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság Hódmezővásárhelyen az Élelmiszer
ipari Főiskolán a közjóléti erdőgazdálko
dás és környezetvédelem időszerű kérdé
seiről tanácskozást rendezett. A z egész 
napos rendezvényen Csongrád és Békés 
megyék erdészszakemberei, illetékes ta
nácsi tisztségviselői gyűltek össze. 
Bartuez Emil igazgató, a helyi csoport 
elnöke megnyitója után előadást tartott 
Rakonczai Zoltán „ A természetvédelem 
mai helyzete és jövője hazánkban", 
Mészöly Győző „ A jóléti erdőgazdálko
dás hosszútávú célkitűzései", Polner 
Antal „Helyi tennivalóink a közjóléti 
erdőgazdálkodás területén", dr. Dömötör 
János múzeumigazgató „ A mártélyi táj
védelmi körzet kialakítása", dr. Sterbetz 
István „Délalföldi természetvédelmi te
rületek madárvilága (vetítés)" címmel. 
Az előadások után résztvevők megtekin
tették a mártélyi tájvédelmi körzet ne
vezetességeit. 

A Csoport, a DEFAG, valamint a FATE 
helyi csoportja közös tanulmányúton vett 

részt. A három napos rendezvényen meg
tekintették a Mátrai EFAG gyöngyösi 
parkettaüzemét, a Kál-i csemetekertben 
a korszerű szaporítóanyag-termesztési el
járások aktuális munkálatait, majd a 
Felnémeti Fűrészüzemet tanulmányoz
ták. Megismerkedtek a szalajkavölgyi 
természetvédelmi objektummal és az 
Erdészeti Múzeummal. A Borsodi EFAG 
területén a Bükk-fennsík néhány erdő
részletében az erdősítések és fiatalosok 
ápolását, az ápolóvágások technológiáját 
és vegyszeres megoldásait tanulmányoz
ták. Bemutatásra került egy vágásterület 
és felső rakodó, valamint a Ládi fűrész
üzem. Résztvevők a tanulmányút befeje
zéseként Miskolc város nevezetességeivel 
ismerkedtek. 

Az Egri Csoport a Gyöngyössolymosi 
Erdészet nyírjesi kerületében klubnapot 
szervezett. Előadást tartott Fadgyas Kál
mán „ A z új üzemtervekkel kapcsolatos 
teendők" címmel, majd Varga Béla adott 
tájékoztatást az OEE helyzetéről, fel-



adatairól, célkitűzéseiről és a minden 
tagnak megküldött alapszabályokról. 

Az Erdőrendezőségi Csoport a Mátra-
Bükk erdőgazdasági tájak megismerésére 
és az ott folyó erdőrendezési munkálatok 
megtekintésére tanulmányutat szervezett. 
Résztvevőket Szilvásváradon Besenyei 
János köszöntötte, majd összefoglalta az 
erdőrendezőségnél folyó munkálatok lé
nyegét. Ezt követően Frank László be
mutatta a Szálajkavölgyet. az Erdei Mú
zeumot és a Hármaskút felé vezető út 
mentén több állomáshelyen részletesen 
beszélt az állománynevelés során alkal
mazott korszerű irányelvek alkalmazásá
nak lehetőségeiről. Másnap Lillafüred 
felé haladva Leicz József adott tájékoz
tatást az erdészet feladatairól, erdőműve
lési gondjaikról és eredményeikről. Majd 
átadta a szót Kelemen Zoltánnak, aki a 
résztvevőkkel megismertette az ősfeny-
vest és egy olyan bükkös állományt, 
amelynek élőfakészlete ha-onként megha
ladja az 1000 m 3-t. A Mátrában Murányi 
József, Miklósi Lajos és Németh Gyula 
kalauzolta szakavatottan és nagy hivatás-
szeretettel a vendégeket. Üt.iuk során 
megismerkedtek a Parádfürdői Erdészet 
erdőművelési eredményeivel, elsősorban 
a sikeres erdőfelújításokkal, a Gyöngyös-
solymosi Erdészet feladataival, végül a 
Mátra fejlesztésével, a közjóléti erdők ki
alakítása érdekében tett erőfeszítéseik 
eredményeivel. 

* 

A Kaposvári Csoport a Szántód-i M ű 
szaki Erdészetben előadásokat szervezett. 
Az előadások során Zágoni István a kör
nyezetvédelmi feladatokat ismertette, 
ezekkel kapcsolatos eddigi európai tény
kedést, a F A O ezzel kapcsolatos tevékeny
ségét, majd vetített képes előadás kere
tében számolt be a F A O spanyolországi 
környezetvédelmi konferenciájáról. Varga 
Gábor színes diafilmeken mutatta be a 
különféle erdei fás- és lágyszárú növény
zet szépségeit, rámutatva az erdőesztéti
kában ezen tulajdonságok felhasználható
ságára. Barabits Elemér a vöröstölgyek 
esztétikai adottságainak a fásításokbani 
hasznosítását ismertette vetítettkép ss elő
adásban. 

* 

A Keszthelyi Csoport rendezvényén 
Papp Mátyás és Csiszár István számolt be 
a Romániában — 12 ország rendezésé
ben — megtartott „ESTIMO 73" kiállítás
ról és az ott bemutatott erdőgazdálkodás

sal kapcsolatos gépekről. A kiállítás meg
tekintésének fő célja az volt, hogy a gé
pek magyar viszonyok között alkalmaz-
hatók-e? Ilyen vonatkozásban nagy el
ismerést aratott a TAF 65—D össz-kerék 
meghajtású ízeit traktor, az IFRON 
204—D markolóvillás rakodógép, az 
ATF—10 hosszúfa szállításra alkalmas 
nyerges gépkocsi, a TELESORTA auto
matikus rönkosztályozó szalag, valamint 
a PAH—2 lengő leszabó körfűrészgép. 

A Nagykanizsai Csoport filmvetítést 
szervezett. Ezen Móga Győző, az Orszá
gos Szervezési Intézet munkatársa a leg
korszerűbb japán munkaszervezési — 
DH munkamódszer — eljárásokat ismer
tette, illetőleg mutatta be. 

A Pest megyei TSZ Csoport egész
napos erdészeti tapasztalatcserét és be
mutatót rendezett a dabasi járás terü
letén. 

A Szolnoki Csoport rendezvényén 
dr. Káldy József „Erdészeti gépek kar
bantartása és javítása fejlesztésének te
endői", Scheili Lipót „Választékolás a 
fafeldolgozás és értékesítés szerint" cím
mel tartott előadást. 

A Szombathelyi Csoport filmvetítés
sel egybekapcsolt előadást szervezett. 
Előadást tartott prof. Dr. O. Sziklai 
(University of British Columbia) egyetemi 
tanár. A bevezetőben dr. Nagy László 
csoport titkár kiemelte, hogy számunkra 
az előadás, amely „ A z erdészeti nemesítés 
módszerei, különös tekintettel az észak
amerikai kontinensen folyó munkára" té
makörben hangzott el, két ellentmondás 
miatt is rendkívül érdekes. A z egyik, 
hogy egy fában igen gazdag ország tö
rekszik a fatermés növelésére, a másik, 
hogy egy vezető tőkés ország foglalkozik 
egy állítólag lassan és hosszú idő alatt 
megtérülő kutatással. A z előadás felol
dotta a kiemelt ellentmondásokat: a fa
kitermelés jelentős területen gazdaság
talan, ezért a jó területeken nagyobb 
intenzitásra törekszenek. Többek között 
nemesítés útján is. Ez a magyarázata, 
hogy a világon elsőként Amerikában lé
tesült erdészeti nemesítési központ a hú
szas évek közepén. A bemutatott kes-
kenyfilm ennek a kaliforniai intézetnek 
a munkáját ismertette. 




