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Ó v j u k f á s k u l i ű r á i w i k a f ! 

Bármerre jár az ember az országban, jártában-keltében látja és tapasztalja, 
hogy átalakul a magyar táj, egymás után dőlnek ki a fák, szűnnek meg erdők, 
erdőfoltok, fasorok, különböző indokokkal. Jelenleg az alábbiak miatt; illeté
kes rendelkezések vagy csak egyszerű elhatározás következtében csökkennek 
a fás kultúrák: 

— állami és helyi üzemi nagy- és kisberuházások (üzemek, gyárak, telepek) 
létesítése, 

— autópályák építése, útkorszerűsítések, 
— vonalas létesítmények nyomvonalának (villany, gáz, olaj, magasfeszültségű 

energiarendszerek) kialakítása, 
— síkvidéki erdők felülvizsgálata (szántóművelésbe vonják az arra alkalmas 

területeket a véghasználati kor után), 
— korszerű nagygépek alkalmazása érdekében nagyüzemi mezőgazdasági 

táblák kialakítása, 
— HM-feladatok teljesítése, 
— anyagnyerő helyek létesítése (kavics, kő, sóder, egyéb ásványi anyagok), 
— települések terjeszkedése (belterületbe vonás), 
— meliorációs tervek végrehajtása, 
— vízfolyások medreinek géppel történő tisztítása, karbantartása, 
— repülőgépes növényvédelem. 
El kell fogadni azt a helyzetet, hogy a népgazdaság fejlesztése, korszerűsítése, 

a megnövekedett szállítási problémák rendezése (vasútvonalak megszűnése), új 
létesítmények és a nagytáblás mezőgazdasági rendszer bevezetése bizonyos 
változtatásokat szükségszerűen von maga után, esetenként magasabb népgaz
dasági célok érdekében erdőfoltok, erdőrészletek, fásítások, fasorok igénybe
vételére, letermelésére kerül sor. Azt azonban meg kell akadályozni, hogy terv
szerűtlen, alaposan fel nem mért — esetenként jogos — igények, elképzelések 
megvalósítása miatt, felesleges fakitermeléseket végezzenek, fás vegetációt pusz
títsanak, erdőket szüntessenek meg. 

A felsoroltak közül a legtöbb a termelőszövetkezetek területén levő fás kul
túrákat érinti, ezért a következőkben főleg a tsz-ekre vonatkoztatjuk meg
állapításainkat. 

Fontos feladatok: 

— Minden beruházási, korszerűsítési, építési tervet az előkészítés — a nyom
vonal helyszíni kitűzése— időszakában kell figyelemmel kísérni, a terüle
tek igénybevétele során elsősorban az érdektelen területeket kijelölni 
és szükség esetén az eredeti tervek megvalósítási helyének, nyomvonalá
nak megváltoztatását kell elérni. 



— A megszüntetett erdők (erdőfoltok, fásítások, fasorok) helyett — legalább 
akkora területeken, amelyet megszüntettek — új erdősítést (csereerdősí
tést, helyettesítő fásítást) kell végrehajtani, akár a kártalanításként ka
pott összegből, akár célcsoportos erdősítési beruházásokból. 

Megoldási lehetőségek: 

— A nagy beruházások, utak építése után a megszüntetett erdők helyett a 
tsz a meglevő erdeinek tömbösítése érdekében telepítsen új erdőket (álla
mi erdőgazdaságok nem mindenütt rendelkeznek erdősíthető területek
kel). 

— Az utak, vonalas létesítmények mellett — ha az a funkcióból adódóan 
lehetséges — készítsenek erdősávokat, fasorokat, fás ligeteket. 

— Különösen fontos a nagyüzemi táblák kialakítása érdekében megszünte
tett erdőfoltok helyett cseretelepítést végezni, valamint a kialakított új 
táblákhoz vezető új utak mellett, a lehetőségtől függően (útszárítás miatt) 
egyik vagy mindkét oldalon fásítást, fasort kell létesíteni. 

— Az anyagnyerő helyek számát korlátozni kell és a bányák felhagyása 
után, a rekultivációs tervekben erdősítéseket kell előírni, végrehajtani. 

— A meliorációs tervek végrehajtása során a tervben szereplő erdősítéseket 
együtt a többi előírt munkával, párhuzamosan célszerű elvégezni. 

— A vízfolyások mentén, a munkagépek művelési sávján kívül kell 3—6 
soros fasorokat telepíteni. 

—• A repülőgépes növényvédelem érdekében csak elvétve indokolt a fasorok 
kivágása, de ha ez elkerülhetetlen, akkor helyette a rárepüléssel párhuza
mos oldalakon kell fásítani, fasort telepíteni. (Egyébként a helikopteres 
növényvédelem •— de még a merev szárnyú gépekkel végrehajtott nö
vényvédelem is —• nem igényli a fasorok kivágását.) 

— A tsz-ek a saját körzetükbe eső településeknek komplex zöldövezeti, bel
területi, utcafásítási terveit elkészíthetik, és mint generálkivitelezők, azo
kat meg is csinálhatják. 

A telepítésen túl gondoskodni szükséges a meglevő ilyen, a fentiekben fel
sorolt, különleges rendeltetésű fásítások fenntartásáról, neveléséről, gondozá
sáról. Ezt a munkát legtöbb helyen elhanyagolják és a szépen végrehajtott 
fásítások lassan tönkremennek, nem érik el a kívánt célt. 

Megemlítjük, hogy az ún. hozamterületen kívül levő, nem üzemtervezett fá
sítások kitermeléséhez a következő engedélyekre van szükség: 

— előírásszerű fahasználati terv, amelyet az állami erdőrendezőség szakmai
lag felülvizsgál és véleményt mond a fásítás kitermelésének indokolt
ságáról ; 

—• a szakmailag elfogadott fahasználati terv birtokában — ellentétben az 
üzemtervezett erdők fahasználati éves terveinek végrehajtásával — a le
termelést még nem szabad elvégezni; 

— ahhoz a járási—városi szakigazgatási szerv államigazgatási engedélyező 
határozatát is be kell szerezni, amely határozatban esetleg környezetvédel
mi, természetvédelmi, helyi indokok alapján, a kitermelést meg is tilthatja 
a hatóság. 

A lakosság, a társadalmi szervek, intézmények, de különösen a vadászatra 
jogosítottak, jogosan kifogásolják, hogy az emberi környezetet rongálják az 
oktalan fakivágások és a vad (főleg apróvad és az őz) számára a vadbúvóhelyek 
egyre csökkennek, eltűnnek a zöld fás vegetációk a területekről, sivár, egyhangú 



kép tárul az ember szeme elé, amely sem az embernek, sem a vadnak nem 
biztosít felüdülést, nyugalmat. A különböző felügyeleti szerveknek (megyei ta
nácsok mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályai, járási—városi szakigazgatási 
szervek, állami erdőrendezőségek, erdőfelügyelőségek), jelenleg is igen sok jog
szabályi, felügyeleti eszköz áll rendelkezésükre a jelenség helyes irányba törté
nő terelésére. Néhány ezek közül: 

1. Az 1970. évi 28-as törvénnyel módosított 1961. évi VH-es törvény (EVT, 
ismertebben: erdőtörvény) és a végrehajtására kiadott 32/1970. (VIII. 21.) Korm. 
sz. rendelet (Vhr.) több cikkelyében [EVT 3. §., 14. §. (1) bek., Vhr. 4. §., 5. §., 
55. §. (3) bek.] egyértelműen rögzíti a fás kultúrák védelmét, a jogokat, amelyek 
szerint a felügyeleti szerveknek a kivágásra tervezett fásításokat, fasorokat, 
erdőfoltokat, erdőket és egyes fákat, minden esetben a helyszínen kell ellen
őrizni, eldönteni a kitermelés szükségességét. 

Fakivágáshoz az üzemtervezett fás vegetációk esetében az állami erdőrendező
ségek jóváhagyása kell, míg a hozamterületen kívüli fásítások esetében az ál
lamigazgatási határozat [hatásköri jegyzék 6.08.05 pont és a Vhr. 55. §. (3) bek.] 
meghozatalához is be kell szerezni a területileg illetékes állami erdőrendezőség, 
erdőfelügyelőség szakvéleményét. A helyszínelés, a szakvélemények birtokában 
csak végszükség esetén szabad kiadni a kivágási engedélyeket és az engedélyek
ben az újratelepítési kötelezettségeket kell előírni, mint például: 

— tömbösítés elvének érvényesítésével erdőfelújítást pótló erdőtelepítést, 
— csereerdősítés létesítését két éven belül, 

— géptelepek, sertés-, szarvasmarhatelepek környékén és az odavezető utak 
szélén fasorok, mezővédő erdősávok telepítését. 

2. Különösen fontos, hogy a fakivágás tervezéséhez be kell kérni az erintett 
üzemek részletes indoklását. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: 

— a jóváhagyott agglomerációs területfelhasználási terveket, 
— a racionális földhasznosítási tervet, 
— az erdőállomány fejlesztési tervét, 
— az üzem területhasznosítási, felhasználási terveit, 
— a zárt rendszerű termeléshez való tartozás igazolását, 
— a kialakított nagyüzemi táblák új térképét, 
— az alkalmazott növényvédelmi (helikopter — merev szárnyú repülőgép) 

módszereket. 

A kivágást, kitermelést csak konkrét terv esetén lehet engedélyezni, mivel 
tapasztalataink szerint, több helyen évek múlva sem alakították ki a korszerű 
nagyüzemi táblákat. 

3. Előfordul, hogy a 21/1965. (V. 24.) Korm. sz. rendelet alapján kijelölt, 
ún. síkvidéki erdőket az üzemek az eljárási szabályok be nem tartásával (föld
hivatali művelésiág-változási engedély, fahasználati terv és engedélyező hatá
rozat nélkül), engedély nélkül kitermelik és a területet szántó művelési ágba 
veszik. Ilyen esetben ismét szakmai és hatósági intézkedésekre van szükség. 

4. Az üzemekben dolgozó erdészeti szakemberek vagy a szakirányítást végző 
erdőgazdaságok szintén rendelkeznek olyan eszközökkel (tervezésben való rész
vétel, üzemtervszerű erdőgazdálkodás biztosítása, erdőtörvény előírásainak be
tartása), amelyek korlátozhatják az indokolatlan vagy kellő körültekintés nél
kül végrehajtásra tervezett fakivágást, 



A célszerű, jól megfontolt fakivágásokat nem kifogásoljuk, ha azok helyett 
újból létesítenek az üzemek fás vegetációt, de a megfontolás nélküli, célszerűt
len, tervszerűtlen pusztítást törvényes úton és szakmai összefogással meg kell 
akadályozni, korlátok közé kell szorítani, mert jelentős kárt, pótolhatatlan 
veszteséget okozhat, szegényebbé és fátlanabbá teszi a magyar tájat. Egy-egy 
fa kivágása gyorsan végrehajtható, de az új fa felnövekedése hosszú időt vesz 
igénybe. 

Balázs István 

A fa mint energiaforrás. A IUFRO erdészeti kutatásirányítással foglalkozó S6.06 
munkacsoportja soronkövetkezett ülését szeptemberben Angliában, High Wycombe-
ban tartotta. Nagyon érdekes előadást tartott ezen az értekezleten a kutatási fel
adatok kiválasztásáról R. W. KENNEDY, a vancouveri faipari kutatóintézet igazga
tója. Ebben többek között értékelte és összehasonlította a folyamatban levő fűrész
üzemi programot a javasolt metanol előállítási feladattal, összefoglalásként a követ
kezőket mondotta: 

Mind politikai, mind anyagi megfontolásból megkülönböztetett figyelmet fordíta
nak a lehetséges energiaforrások kutatására. Az egyik visszatérő javaslat, hogy a 
fából metanolt készítsenek, melyet benzin-keverékanyagként lehetne hasznosítani. A 
javaslat műszaki értékelése a következő: 

1. Az energiaátalakítás hatásfoka (a metanol energiakihozatal és a teljes energia
befektetés viszonyszáma) a fa esetében csak 38%, míg a szén esetében 59%, a 
földgáz esetében pedig 61%. 

2. Az energiaköltségek az alapanyag szállítás költségeit is tartalmazzák. A szállí
tási költség a földgáz esetében a legalacsonyabb, viszonylag alacsony a szén ese
tében is ha a metanol-termelő üzem szénbánya közelében van. Ezzel szemben 
az energiaráfordítás a fa esetében igen magas, hiszen számolnunk kell az útépítés, 
a fakitermelés és az esetenként 100 mérföldre történő szállítás költségeivel is. 

3. A fűtőanyag-energia vonatkozásában a kanadai széntartalékok energiatartalma 
nagyobb, mint a kanadai erdőkből az elkövetkező 1200 évben kitermelhető fa
mennyiség potenciális energiája. 

4. Mivel a földgázból a metanol egyszerű (4 szakaszos) eljárással előállítható (ugyan
akkor szénből és fából 12 szakaszossal), fenyegető folyékony tüzelőanyag-hiány 
esetében a fának nagy lehet a jelentősége annyiban, hogy helyettesíteni képes az 
ipar földgáz-szükségletét. British Columbia belső részén pl. a faipar energiaház
tartása teljesen önellátó, mivel a potenciális fatartalékok elegendők ahhoz, hogy 
a fa elégetésével nyert (generátor) gáz és gőz kielégítse az energiaszükségletet. 

Azért foglalkoztam — mondta — ilyen hosszan a fűrészüzem program és a metanol 
előállítási javaslat összehasonlításával, mert ahhoz, hogy a már folyamatban levő 
hasznos programokat a közvélemény figyelmét a kritikus kérdésekre (pl. energia
válság) irányító támadásokkal szemben megvédhessük, logikus értékelésre van szük
ség. Hosszú távon tehát hibát követünk el, ha a politikailag vonzóbb, ám sekélyesebb 
koncepciójú programokat részesítjük előnyben. Valójában éppen az energiamegta
karítás szempontja vezérelhet akkor, amikor a fűrészüzemek termelését fokozni 
akarjuk, hiszen a fa mint nyersanyagforrás megújítható, és a feldolgozásához szük
séges energiaráfordítás bizonyíthatóan alacsony, szemben az acél, az alumínium és a 
tégla előállításának nagy energiaszükségletével. 

Ref. Keresztesi Béla 



Wagner Tibor ERDEI ÚTJAINK FENNTARTÁSA 

Az ERDŐ 1976 januári számában erdei útjaink pályaszerkezetének fenntartá
sát elemeztük Fónagypál Géza kollégámmal. Ezúttal elsősorban az utak alépít
ményének, műtárgyainak karbantartásáról lesz szó, aminek maradéktalan el
végzése egyre több gondot jelent számunkra. 

A Mátrai EFAG ma 250 km szilárd burkolatú úttal (210 km bitumenes bur
kolat, 40 km stabilizált út), 340 km traszírozott földúttal és mintegy 400 km 
vágástéri úttal rendelkezik. Ezidáig évente 5—5,5 millió forintot költöttünk 
szilárd burkolatú útjaink fenntartására az építésvezetőség kivitelezésében és 
1—1,5 millió forintot használtak fel erdészeteink. Ha figyelembe vesszük, hogy 
a feltárás még nem fejeződött be, hiszen ma is évente 10 km új burkolt utat 
és 40—50 km földutat építünk, arra kell számítanunk, hogy a fenntartásra for
dított összegek emelkedni fognak. Ebben az építési költségek növekedése is 
közrejátszik. 

Az útfenntartást szervezetileg úgy szabályoztuk, hogy az építésvezetőségünk 
végzi el a bitumenes, illetve aszfaltos burkolatok felújítását, karbantartását, 
ezzel egyidejűleg a munkába vett szakaszokon az árok- és padkarendezést, 
valamint a műtárgyak helyreállítását. Az építésvezetőség által évente elvégzett 
útfelújítás, illetve útkarbantartás az összes bitumenes útjainknak csupán egy
tizedére terjed ki, vagyis tíz évnek kell eltelnie ahhoz, hogy újra sor kerüljön 
egy-egy út teljes rendbetételére. Az erdészetekre hárul az a feladat, hogy 
a kezelésükben levő területen rendszeresen gondoskodjanak az árkok, aknák, 
átereszek tisztán tartásáról, rendben tartsák az útpadkákat és elvégezzék a fel
merülő kisebb javításokat a műtárgyakon. Sajnos sokszor előfordul, hogy e kö
telezettségüknek erdészeteink, elsősorban munkaerőhiány és megfelelő gép hiá
nya miatt, nem tudnak eleget tenni, ennek következtében a burkolatok romlása 
meggyorsul. Az sem ritka, hogy egy-egy út melletti vágásterület elhagyása 
után nem gondoskodnak az árkok és padkák helyreállításáról. 

A régi útőrrendszert ma már nem tartjuk járható megoldásnak, hiszen a régi 
normák szerint (4—6 km-re 1 fő) erdőgazdaságunk területén 50 útőrre lenne 
szükség. A megoldást a gépesítés jelenti. 

A földművek karbantartásának legfontosabb művelete az ároktisztítás. Ezzel 
azért foglalkozom részletesebben, mert még ma sem tökéletesen megoldott 
ennek a gépesítése. Az útépítésben elértük az erdőgazdaságokban ma megvaló
sítható gépesítettségi fokot az árokásás kivételével. Ugyanez mondható el a 
burkolatfenntartásról: teljes gépsort alakítottunk ki az aszfalttechnológiához. 
Továbbra is kérdéses az árokásás és az árokkarbantartás legjobb módszere. 

Részben jelent megolást az MTZ (vagy ehhez hasonló típusú) rakodó-árokásó 
gépre szerelt profilkanál (1. a. ábra), amelyet Jászi Gábor, építésvezetőségünk 
műszaki vezetője dolgozott ki. E megoldással szabvány árokprofil alakítható ki, 
s ha gyakorlott a gépkezelő, csak minimális utánjavításra van szükség. Hát
ránya, hogy a gép csak úgy tud dolgozni, hogy az árok és a rézsű között egy-



a., MTZ 5 ő., MTZ ff c, K161N 
1. ábra. Az árokásás módszerei kis kotróval 

kb. 30 cm széles padkát hagy, amelyen a gép hegy felőli kerekei haladnak. 
(Megjegyzem, hogy a hegy felőli padka különösen magas és meredek rézsűk 
esetén előny, mivel a lepergő talajt felfogja.) Meglevő árok tisztítására ez a 
módszer csak akkor alkalmas, ha az árok két oldalán elegendő hely van a kere
kek számára. Eddigi tapasztalataink szerint III—V. o. talajban a gép 100—150 
fm új árkot készít el naponta, ároktisztítással lényegesen gyorsabban halad. 
Köves, palás vagy erősen gyökeres talajban új árok ásására nem alkalmas. 

Az említett hátrányok kiküszöbölhetők lennének a profilkanál mechanizmu
sának átalakításával (1. b. ábra). E módszer lényege az, hogy a gép nem az 
árkot megközölve, hanem amellett haladva végezheti a munkát. Az erőkifejtés 
természetesen így gyengébb, ezért főleg ároktisztításnál jöhet szóba. Ennek ki
próbálását tervezzük, tapasztalataink még nincsenek. 

A profilkanál előnyösen alkalmazható a K—161 N típusú lengyel kis kotró
gépen (1. c. ábra). E gépnek ugyanis nagy előnye a többi, hasonló nagyság
rendű rakodó-árokásóval szemben, hogy az egész hátsó hidraulikaberendezés 
oldalirányba eltolható, egészen a hátsó kerekek tengelyvonaláig, így a gép ex
centrikusan is tud dolgozni. 

Az erdei utak karbantartásánál az árokásáshoz az ábrákon bemutatott nagy
ságrendű gépek alkalmazhatók gazdaságosan. Ezek a gépek az árokból kiter
melt földet a belső padkán helyezik el, gémkinyúlásúk nem elegendő arra, 
hogy átrakják az út másik oldalára. A lerakott földet gréderrel lehet átmoz
gatni a túlsó oldalra, vagy ami a burkolat kímélése szempontjából előnyösebb, 
erre alkalmas rakodógéppel (pl. Vörös Csillag) rakjuk át. Nagyobb teljesít
ményű kotrógépek, mint pl. a lengyel WARYNSZKI, a kitermelt földet egy
szerre áthelyezik a túlsó oldalra, viszont szabványárok készítésére vagy árok
tisztításra nem alkalmasak. 

Az erdei útárkok kialakításának és karbantartásának legtermékenyebb mód
ja az önjáró gréderrel történő árokásás. Ezzel a módszerrel szögárkot lehet ké
szíteni, ami elsősorban földútjainknál tökéletesen megfelel. Több külföldi or
szágban az erdei utaknál kizárólag motorgréderrel készített szögárkot alkal
maznak. %Zma 

Az említett gépek alkalmazásával a kézi munka jelentősen csökkenthető, de 
teljesen nem lehet kiküszöbölni. Az aknák és átereszek tisztán tartása és sok 
helyen a vízelvezetés csak kézi erővel oldható meg. Ügy gondolom, hogy ezt 
a munkát nyugdíjasokkal, alkalmi munkavállalókkal el tudják végeztetni az 
erdészétek, annál is inkább, mert ma már nem igény a régebben még szoká
sos, túlzott finomság az árkok kivitelezésében. 

Erdei utaknál gyakori jelenség, hogy a magas rézsűk lábánál az árkok 
néhány hónap alatt megtelnek a rézsűről lepergő földdel. Ilyen helyeken cél
szerű az árok és a rézsű között egy félméteres padkát meghagyni, vagy a be-



vágási rézsüt szükség szerint 1—2 helyen lépcsővel megszakítani. A lépcsők, va
lamint az árok melletti belső padka felfogja a lepergő talajt. Ezekre a meg
oldásokra már a tervezéskor gondolni kell. 

Ugyancsak magas rézsűk esetén javasolható az a megoldás, hogy az árok 
helyett kiemelt szegélykövet rakunk az út belső koronaszélére, majd a szegély
kőtől a rézsűig, a szegélykő magasságáig feltöltjük. Ha a terület rétegvizes, 
az árok helyén a szükséges mélységben dréncsöves szivárgót készítünk. Ilyen 
esetben fontos, hogy a szegélykő melletti padkarészt leburkoljuk és 3 %-os 
eséssel megdöntsük. így a szegélykő és a padka által biztosított szögárokban 
a vízelvezetés biztosított (2. ábra). 

Az aknák tisztítását megkönnyíthetjük, ha az aknafeneket nem iszapfogóval 
képezzük ki, mint ahogy az korábban szokványos volt. Az iszapfogó ugyanis 
rendszerint rövid idő alatt megtelik a cső befolyási szintjéig, így semmi je
lentősege nincs. Előnyösebb, ha az aknafeneket legalább 30°-os eséssel képezzük 
ki a csőáteresz irányába lejtetve, de még jobb megoldás az íves kiképzés, 
ahogy ezt külföldön sokfelé alkalmazzák. Ezzel érhetjük el leginkább az ön
tisztulást. Ugyancsak jobb az átereszek öntisztulása, ha körszelvényes csövek 
helyett tojásszelvényűeket építünk be. Sajnos ezek az utóbbi időben nem 
kaphatók. 

A surrantókat korábban általában sima felülettel képeztük ki. Jobbnak tar
tom a darabos kőből kirakott, igen durva surrantókat. Ezek lecsökkentik a víz 
sebességét és egyúttal mérséklik romboló hatását. Esztétikailag is megfelelőbb, 
jobban beleillik az erdei környezetbe. 

Nem kis gondot jelent a földutak karbantartása. A közel 800 km földút 
karbantartása egy önjáró grédert teljes mértékben leköt, ezért erdőgazdaságunk
nak az útépítéshez és útkarbantartáshoz 2 db önjáró gréderre van szüksége. 
Földútjaink nagy része árok nélkül készült, de ezeknek az utaknak legalább 
egyharmadán feltétlenül szükséges az árok, vagy azért, mert az év nagy részé
ben forgalmazni kívánjuk, vagy pedig azért, mert rétegvizes területen halad 
az út. A földutaknál egyébként a közel vízszintes szakaszok jelentik a legtöbb 
gondot, ezért a kitűzésnél erre figyelemmel kell lenni. Ha más megoldás nincs, 
több mélypont beiktatásával (azaz ellenemelkedőkkel) kell megadni a kellő 
hosszesést még akkor is, ha ez esztétikailag nem a legjobb megoldásnak tűnik. 
Gyakran alkalmazott szükségmegoldás a földutak járhatóságának biztosítására, 
hogy kőanyagot hordanak az útfelületre, elterítik és azonnal használatba ve
szik. Megállapítható, hogy az erre fordított fuvar- és anyagköltség nagy része 
kárba vész, a behordott kőanyag ugyanis hamarosan összekeveredik a sárral 
és egy idő után újra járhatatlan az út. A földutak kőterítéssel való megerősítése 
akkor nem kidobott pénz, ha a kőanyagot gréderrel elkészített tükörbe vagy 
legalábbis egyenletesre legyalult felületre szállítjuk és elterítés után erre al
kalmas kötőanyaggal (homok, homokos kavics, zúzalék) behengereljük. A hen
gerlés és az árkolás különösen fontos. 

2. ábra. Az árok helyettesítésére javasolt 
megoldás 



Erdőgazdaságunk területén, főleg a Mátra rétegvizes hegyoldalain, gyakran 
okoznak meglepetést az átszakadások. Előfordult, hogy az út megépítése után 
nyolc évvel, a töltésen több méteres szakadás keletkezett. Bebizonyosodott, 
hogy ezek a hibák nem tömörítési hiányosságokra vezethetők vissza, minden 
esetben rétegvizek okozták. A tapasztalatunk az, hogy e kritikus helyeken az 
árok vonalában kellő mélységben lefektetett szivárgórendszerrel és a szokásos
nál sűrűbben rakott csőátereszekkel meg lehet akadályozni a rétegvizek káro
sító hatását. 

összegezésképpen megállapítható, hogy az útfenntartási munkák egyre nö
vekvő terhet jelentenek az erdőgazdaságoknak. Ha viszont ezt nem kampány
munkának, hanem folyamatos tevékenységnek tekintjük, az útfelújítást terv
szerűen végezzük és a felmerülő karbantartást időben elvégezzük, akkor a fel
adatok nem hatványozódnak. Az útfenntartás elhagyásával elért költségmegta
karítás csak látszateredmény, amiért később drágán megfizetünk. 

Bazuep T,: COXIEPWAHHE J t E C H b l X A O P O F B BEHTPHM 

ConepwaHHe aopor B e e öojibiuyio THrocTb npeACTaBjiaeT coöoíí AJUI jiecuuro x o 3 M H C T B a . I l p e > K H H « C H -
c r e M a „AopowHbix cTopoKeft" y w e HBjiHeTCíi HenpHronnbiM pemeHHeM, paSo-rbi A O J I W H H 6biTb MexaHH3npo-
B a H b i . HaHCojiee BawnoR HBJiaeTCH O M H C T K a K a H a s ; ee M O W H O MexaHM3HpoBaTb c noiwombio HeöojibiiiMX 3eMjie-
qepnajiOK. KaHaBbi y B b i c o K H x B b i e M O K q a c r o 3aKynopMBaioTcn ocbinaiomeiícfl 3eMjieíí. L(ejiecooBpa3H M O b i K a -

3HBaeTCH MOKfly nOAHOWbeM O T K O C a H K Ü H Í I B O M OCTaBHTb oOoiHHy U J M p H H O H B nOJTMeTpa, H A H HCnOJIb30BaTb 
p e m e ™ e , npHBeneHHOti na pnc. 2. BpeAHOiwy B A H H H H I O M e w n j r a c T O B b i x B O A , qacTo Bbi3biBaromHx HeowHAaH-
H O C T H , M O W H O npenaTCTBOBaTb y j i o > K e » H o a H a noAxoAflmeü rj7y6HHe ApeHawHOfl CHCTCMOÍÍ H pacnoj ioweH-

H b l M H M a m e OÖblMHOro B O A O n p O n y C K H b I M H TpyŐaMH. 

T. Wagner: Malntenance of Forest Roads 

T h e ma in tenance o f fores t roads i n v o l v e s increas ing ly heavy costs in the budge t o f forest 
enterprises . T h e c o n v e n t i o n a l sys tem, hir ing gua rd -pe r sonne l r e spons ib le f o r a certain sec t ion 
of roads . is out o f q u e s t i o n : the w o r k s h a v e to b e mechan i zed . T h e m o s t impor tan t opera t ion 
is the c lean ing o f drain canals , w i c h can b e m e c h a n i z e d b y mini bagger s . W h e r e the road 
is si tuated in d e e p cut the drain canals are f requent ly füled b y the rol l ing fract ion o f earth. 
In that case , it is adv isab le to crea te a p a v e m e n t o f 0,5 m wid th b e t w e e n the canal and the 
s lope foo t o r a p p l y t he so lu t ion i l lustrated b y f igure 2. T h e surpr i s ingly b a d eddec t o f strata 
wate r m a y b e e l iminated b y app ly ing a d ra inage sys t em in the p r o p e r deepness and a dense 
tűbe sys tem fo r c ross ing water . 
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vadászati és természetvédelmi felügyelő, Budapest; Huszár Gizella tudományos mun
katárs, ERTI, Gödöllő; Keresztesi Béla akadémikus, az ERTI főigazgatója, Budapest; 
dr. Klincsek Pál tudományos munkatárs. MTA Botanikai Kutatóintézet, Vácrátót; 
Lemmer Józsefné mag- és csemetegazdálkodási előadó, Kiskunsági EFAG, Kecskemét; 
Szecska Dezső üzemvezető, I. ERTI, Kecskemét; Szilágyi Attila tudományos segéd
munkatárs, ERTI, Kecskemét; dr. Várhelyi István egyetemi docens, EFE, Sopron; 
Wagner Tibor műszaki osztályvezető Mátrai EFAG, Eger; Wittmann Gyula tudomá
nyos munkatárs, FKI. Budapest. 



634.0.322.9 

FAANYAGÚ TARTÓSZERKEZETEK 
ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

Wittmann Gyula NSZK-BELI TAPASZTALATOK 

Az 1976-os esztendőben lehetőségem volt a Német Szövetségi Köztársaságban 
megismerni a faanyagú tartószerkezetek gyártási, szállítási és szereléstechnológiai 
kérdéseit. Az NSZ-ban a nagyobb fesztávolsággal épülő, csarnokjellegű épületek
nek mintegy 30—35 %-a manapság f aszerkezeti megoldással készül. Vannak olyan 
épületek — pl.: lovarda, teniszcsarnok, bútorraktár stb. —, melyek ma már 
alig képzelhetők el egyéb tartószerkezettel. Kialakult néhány, speciálisan a fa-
szerkezeti tervezéssel' foglalkozó intézmény, a nagyobb gyártó cégek ugyancsak 
tartanak fenn saját tervező- és gyártásfejlesztő részleget, melyek az építtetők 
és építésztervezők elképzeléseit egyeztetik a gyártástechnológia és a faszerkezet 
nyújtotta lehetőségekkel, illetve az említett kívánalmaknak megfelelő szerkeze
teket terveznek, s így biztosítják a szakszerűséget és megfelelő termékminő
séget. 

Talán egyetlen szerkezeti anyag sem kíván meg olyan mélységű anyag- és 
technológiai ismeretet a szerkezettervezőtől, mint a faszerkezet. Elvétve kerül 
sor •— kivéve a faházakat — a faanyagú tartószerkezetek tipizálására, mert 
a modern fa tartószerkezetek számtalan előnye között a könnyen és gyorsan 
változtatható tartóméret és tartóalak jelentős helyet foglal el. Ily módon lehe
tőség nyílik a legváltozatosabb építészeti megoldások alkalmazására anélkül, 
hogy a nagysorozatban való termelés feltételei hátrányba kerülnének. A terve
zési előírások kiforrottak és jól beváltak, ennek ellenére állandóan folynak 
azok a kísérletek, melyek az előírások tökéletesítését és újabb szerkezettípusok 
kialakítását célozzák. 

A szerkezetgyártó cégek három kategóriába vannak besorolva. Az A kate
góriába soroltak nagy fesztávú, ragasztott faszerkezeteket is gyárthatnak. A B 
kategóriájúak csak egyszerűbb (pl.: rácsos, DSB—WeZísteg-tartó stb.) és kis 
fesztávú (12—15 m), ragasztott tartókat gyártanak. A C kategóriába sorolják 
a térelhatároló és födémelemeket (paneleket) gyártó vállalatokat,1 melyek a fa
házakat és egyéb célú térelhatároló elemeket készítik. 

A gyártó üzemek felszereltsége, technológiai felkészültsége különböző. A ki
sebb üzemek esetében még viszonylag jelentős helyet foglal el a kézi munka, 
a közép- és nagyüzemek termelésében azonban dominál a gépesített sőt jelentős 
mértékben automatizált megmunkálás. Ragasztott tartóból a középnagyságú 
üzemek 25—50 m 3-t, a nagyüzemek 100—200 m 3-t képesek naponta előállítani. 
A kapacitáskihasználás azonban ritkán haladja meg a 60—80 %-ot. A gép
kihasználás területén jelentkező többletet az üzem rugalmas termelése szem
pontjából az időnként adódó üzleti lehetőségek kihasználása céljából tartják 
fenn. A berendezések kiszolgálását ez esetben munkaerő-átcsoportosítással, rész
beni új műszak beállításával biztosítják. Az üzemek egyébként általában egy 
műszakban dolgoznak. 



1. ábra. Teniszcsarnok pony
vafedésének tartószerkezete 

A tartógyártás fontosabb műveletei: 

— szárítás, 
— fűrészáru-osztályozás és manipulálás (néha előgyalulás), 
— lamella-előállítás (hossztolás és gyalulás), 
— ragasztófelhordás, 
— préselés, 
— tartók vastagsági megmunkálása (gyalulás), 
— méretkialakítás, 
— utómegmunkálás, 
— faanyagvédelem, felületkezelés. 

Az első műveletek •— a ragasztófelhordásal bezárólag — szinte minden 
üzemben magas fokúan gépesítettek, a lamella-előállítás automatizált. A prés
berendezések lehetnek kézi — hidraulikus és pneumatikus működtetésűek. A 
működtetéstől függetlenül, a prések kiszolgálása (a lamellák behelyezése) még 
a nagy teljesítményű üzemekben is kézi erővel történik. A tartók vastagsági 
megmunkálását korszerű, 140—220 cm szélességi és 30—40 cm vastagsági át-



bocsátóképességgel rendelkező, kétfejes gyalugépek végzik. Magassági irány
ban a tartók kész méreteit a legtöbb üzemben elektromos meghajtású kisgépek
kel oldják meg és csak kivételesen fordul elő nagy teljesítményű szalagfűrész 
és a tartókontúr geometriai adatainak megfelelő mozgási paraméterek alapján 
programozható „asztal" alkalmazása. Az utánmegmunkálás (élgyalulás, javítás 
stb.) minden esetben kisgépekkel történik. Nagyméretű tartók esetében a fa
anyagvédő szer felhordása is kézi erővel, ecseteléssel megy. A kész, illetve félig 
kész tartók mozgatását, forgatását, felrakását minden esetben megfelelő teher
bírású daru biztosítja. A gyártócsarnok rendszerint két, különböző teherbírású 
daruval van felszerelve. 

Az NSZK-ban az új, csarnokjellegű épületeknek mintegy 30—35 %-a készül 
faanyagú tartószerkezetekkel, a fa azonos volumenű a vassal és a vasbetonnal. 
A jelentősebb és nagyobb fesztávú épületek és építmények esetében főleg a ra
gasztott faszerkezeteket alkalmazzák, de különösen a mezőgazdasági építészet
ben meglehetősen gyakoriak a különböző rácsos és profiltartók. A nagy fesz
távú épületek szelemenjei is hasonló megoldással készülnek. 

Sportcélú alkalmazásokra láthatunk példát a ponyva fedésű teniszcsarnok 
(1.) és az épülő falusi uszodaépület (2.) ábráin. E területen rendkívül gyakori 
a favázas épületek előfordulása, mint tornacsarnok, tornaterem, lovarda, sta
dionfedés, kultúrcsarnok stb. Üzemcsarnok kialakítására mutat példát a 3. ábra. 
Különleges alkalmazást — ravatalozó — láthatunk a 4. ábrán. A különleges 
rendeltetésű építmények és a nagy fesztávú szerkezetek területén szinte kor
látlanok az alkalmazási lehetőségek. 



Ma már hasonlóan jelentős terület a lakóházépítés. A hazai gyakorlattól el
térően, elsősorban egy- és kétszintes lakóházakról van szó. Az elővárosi és vidé
ki építésben az előregyártott faházak aránya eléri a 20 %-ot. E lakások előnye, 
hogy gyorsan szétszedhetők, viszonylag olcsók, tetszetősek és hozzáértő, szak
szerű tervezés és kivitelezés mellett, funkcionális szempontból is rendkívül elő
nyösek. Favédő szeres kezelés esetén az élettartamuk is kielégítő. Az NSZK-ban 
a fából készült hétvégi házaknak viszonylag kisebb a jelentősége, a lakóházak 
azonban népszerűek a német lakosság körében. Gyakran találkoztam hasonló 
megoldású, néha tipizált kivitelű, óvoda-, iskola- és irodaépületekkel. A favázas 
szerkezettel épült áruház sem ritka. 
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A FAKITERMELÉS SORÁN 
KELETKEZETT HULLADÉKOK 
FELKÉSZÍTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL Huszár Gizella 

A fakitermelés során keletkező hulladék magába foglalja egyrészt a korai 
előhasználatokból kikerülő teljes fákat, másrészt a méretesebb anyag kitermelé
se során, a nagy munkaigény miatt felkészítésre nem kerülő vékony — általá
ban 5—6 cm alatti — részeket, valamint a koronarészben levő szabálytalan 
alakú vagy a hagyományos választék hosszúsági méretét el nem érő vastagabb 
részeket. Ezek felkészítése napjainkban egyre kisebb mértékben történik meg. 
Ennek következményeként az apadék mintegy 15 év alatt a 10—12 %-ról 20 % 
fölé emelkedett. A felkészítetlenül kint hagyott fa hulladékba ment át. 

A faforgács és farost alapanyagú termékek gyártása napjainkban is a fűtő
anyagbázis átalakulása miatt, erősen visszaszorult tűzifából történik, a feldol
gozóüzem telepén végrehajtott előaprítás után. Ipari feldolgozókapacitásunk 
növelésének szükségessége, az új hasznosítási eljárások bevezetése és ipari bá
zisának megteremtése azt jelenti, hogy egyre nagyobb mennyiségű alapanyagot 
kell biztosítanunk. Ugyanakkor azonban a munkaerő egyre nagyobb arányú 
csökkenése miatt, már a közeljövőben számolnunk kell azzal, hogy eddigi fel
adataink ellátásához sem fog olyan munkáslétszám rendelkezésre állni, mely 
a jelenlegi műszaki színvonalon lehetővé teszi a feladatok elvégzését. Napjaink
ban az 1 m hosszú, kérgezetlen választékok (rostfa, tűzifa) élőmunkaigénye 
a szállítás műveletével együtt, mintegy 6,5—7,0 óra/m3. Ha a növekvő alap
anyag-szükséglet biztosítása céljából a vékonyabb, gyenge minőségű anyagot 
is be akarnánk kapcsolni a termelésbe, változatlan műszaki színvonal mellett, 
legalább 9—10 ó./m3 élőmunkaigénnyel kellene számolnunk. A feladat tehát 
kettős: 

1. A jelenleg is hasznosított apríték-alapanyag kitermelési és felkészítési ter
melékenységének jelentős növelése; 



2. Az eddig hasznosítatlanul hagyott — jelentős mennyiséget képviselő — 
alapanyag felkészítésének biztosítása. 

Mindkét feladat megoldásához korszerű technika alkalmazására, a megfelelő 
Technológia kidolgozására, valamint az azok hatékony alkalmazását biztosító 
szervezeti formákra és munkaszervezésre van szükség. A nemzetközi viszony
latban is egyre inkább előtérbe kerülő vékony és gyenge minőségű fa haszno
sításának fő tendenciája az aprítékban történő felkészítés. Külföldi irodalmi 
adatok szerint a nagy teljesítményű aprítógépek alkalmazása következtében az 
élőmunka termelékenysége a rostfatermelésben mintegy háromszorosára nőtt 
a hagyományos választékfelkészítéssel szemben. Nem szabad azonban szem elől 
téveszteni, hogy ezek az adatok forgács célállományok kitermelésére és felkészí
tésére vonatkoznak. A nyersanyagkészletek racionális hasznosítása hazánkban 
nem tesz lehetővé forgácscéltermeléseket. Aprítékká csak a vékony és gyen
ge minőségű — többségében hasznosítatlanul hagyott •— fát készítjük fel, így 
természetszerűleg lényegesen kedvezőtlenebb termelékenységgel kell számol
nunk, még a legfejlettebb technika alkalmazása esetében is. 

Az aprítékban történő rostfafelkészítés előnyei a hagyományos választék
felkészítéssel szemben a következőkben foglalhatók össze: 

1. A vékony és gyenge minőségű fa felkészítése munkaigényes folyamatának 
egyszerűsítése és termelékenyebbé tétele, egyes műveletek elhagyása vagy 
több művelet összevonása útján. 

2. A hagyományos módszerrel fel nem készíthető részek hasznosításának biz
tosítása teljes fa- vagy levágott koronarész felaprításával. 

Az apríték készítése — az aprításra kerülő anyag méreteitől és minőségé
től, az anyag koncsntrációjától, valamint a feltárástól, illetve terepviszonyoktól 
függően — történhet: 

— munkanyiladékon előkészletezett rakatokból; 
— az állományban, menet közbeni aprítással és tartályba gyűjtéssel; 
— közbenső rakodón nagy teljesítményű aprítógépekkel; 
— feldolgozóüzemben vagy ahhoz csatlakozó alsó rakodón, stacioner gépekkel. 

Az aprítás helye és e művelet elvégzésének jellege szerint tehát az apríték-
termelési munkarendszer négy alaptípusáról beszélhetünk. Ezek mindegyikét 
más-más körülmények között célszerű alkalmazni az összes befolyásoló tényező 
ligyelembevételével. Más-más technológiát és gépeket kíván a különböző kon
centrációjú és méretű anyag, a terep- és útviszonyok változása, a felkészíten
dő választékok száma stb. Mindegyik típusnak megvannak tehát az optimális 
alkalmazási viszonyai, melyek meghatározása nagy körültekintést igényel. Nem 
szabad ugyanis elfeledkeznünk arról, hogy az e munkarendszerekben alkal
mazandó technika általában nagy bsruházási igényt jelent és az üzemeltetés 
költségei is magasak. Ugyanakkor — bár az ipari hasznosítás következtében az 
alapanyag értéke bizonyos mértékig megnövekszik — túlságosan nagy termelési 
költséget azonban mégsem bír el a késztermék jelentős drágulása nélkül. Emel
lett nem elhanyagolható tényező, hogy az erdei apríték ipari hasznosítása ma
gában az iparban is beruházásokat igényel vagy legalábbis kiegészítő berende
zések üzembe állítását feltételezi, ami a termelési költségek további növekedését 
eredményezi. Elengedhetetlen tehát, hogy az adott viszonyoknak és a feladat 
nagyságának legmegfelelőbb aprítéktermelési munkarendszert válasszuk. Vi-
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szonyaink és a jelenleg ismert — általában külföldi — gépek paramétereinek 
elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy a közel-, de a távolabbi jövőben is, 
számolnunk kell mind a négy, már említett aprítéktermelési munkarendszer
alaptípussal. 

A jelenleg üzemi méretekben elterjedt gyakorlat szerint az aprítandó anyag 
1 m hosszúságúra darabolva kerül a feldolgozóüzembe, ahol az aprítás stacioner 
gépekkel történik. A módszer hátránya, hogy alkalmazása csak meghatározott 
átmérő fölötti anyagok felkészítését teszi lehetővé, míg az annál vékonyabb ré
szek hulladékba mennek. Ugyanakkor a felkészítés igen nagy élőmunka-ráfor
dítással jár. Ideális viszonyokkal és tökéletes gépkihasználással, valamint mun
kaszervezéssel számolva is, 4—5 órára tehető az 1 m 3, feldolgozóüzembe szál
lított rostfaalapanyag élőmunkaigénye. Ez utóbbi probléma enyhítésére sok he
lyen — ahol a munkaerőhelyzet ezt szükségszerűen megszabja —•, az alsó át
mérőhatár további növelésére kényszerülnek, így újabb mennyiségekkel szapo
rítják a hasznosítatlanul maradó faanyagot. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az 
új — a fa egészének hasznosítását biztosító — technológiák bevezetése nem 
hajtható végre egyik napról a másikra. Az e technológiákban számításba vehe
tő gépek beszerzése és üzembe állítása több ok miatt is elhúzódhat. Mint a leg
lényegesebbek egyikét említhetjük a magas gépárakat (egy-egy korszerű, nagy 
teljesítményű gép több millió forintba kerül). A beszerzést ez nem csupán azért 
nehezíti, mert nagy értékű gépek vásárlása esetében a rendelkezésre álló be
ruházási keret jelentős részét kell összpontosítani, hanem azért is, mert a drá
ga gépek jó kihasználása, a gazdaságos munkavégzés, biztosítása a munka kon
centrálásának szükségességét veti fel, ez pedig szervezeti és munkaszervezési 
problémákat is előrevetíthet. 

Ugyancsak lényeges — a fejlesztést gátló — okként említhetjük, hogy a nem
zetközi piacon megtalálható és beszerezhető, korszerű gépek többségéről nin
csenek konkrét tapasztalataink, így a típus megválasztása nehézségekbe ütközik. 
Több, igen lényeges dologra csak a gép megvásárlása és üzembe állítása után 
derül fény. Tekintettel az említett nehézségekre, a technikai váltás végrehaj
tását hosszabb időszakra kell terveznünk. Ez alatt az idő alatt többségében 
hagyományos módszerrel kell dolgoznunk, ugyanakkor mindent el kell követ
nünk az új technika és technológia bevezetésének előkészítésére. 

Az aprítéktermelési munkarendszer-alaptípusok hazai alkalmazási viszonyait 
a következő csoportosításban vizsgálhatiuk • 

1. Előhasználatokból kikerülő 
1.1 vékony fa felkészítése 

1.11 munkanyiladékon végzett teljesfa-aprítással; 
1.12 munkanyiladékon végzett koronaaprítással; 

1.2 méretesebb fa felkészítése 
1.21 állományban, előközelített anyag (teljes fa vagy leválasztott korona) 

aprításával járva aprító segítségével; 
1.22 közbenső rakodón, méretesebb anyag (teljes fa vagy levágott koro

na) aprításával, nagy teljesítményű aprítógépek segítségével. 

2. Véghasználatokból kikerülő apríték-alapanyag felkészítése 
2.1 tő mellett, teljesfa- (céltermelésekben) vagy koronaaprítással; 
2.2 munkanyiladékon, leválasztott korona aprításával; 
2.3 munkanyiladékon, gallyaprítással. 

A korai előhasználatokból kikerülő fák munkanyiladékon történő aprítását 
a kis méretek, valamint az összes (meghatározott területről egy helyre gravitáló) 



aprításra kerülő anyag csekély volumene indokolja. A kisméretű fák esetében 
ugyanis célszerű arra törekedni, hogy azok minél kevesebb művelettel kerül
jenek szállítható formába, így a kis darabok többszöri munkába vételét elkerül
hetjük. Az aprítás elvégzésére tökéletesen megfelelnek a kisebb teljesítményű 
gépek, hiszen a kisméretű anyaggal nem is volna biztosítható a nagy teljesít
ményű gépek gazdaságos kihasználása, fgy a kis koncentrációban jelentkező, 
kisméretű anyag a tőtől történő elválasztás és csörlős előközelítés után, köz
vetlenül felaprítható és feldolgozóüzembe szállítható kisebb értékű gépek segít
ségével, viszonylag nem nagy ráfordítással. Előzetes számítások szerint ez a 
módszer már jelentős termelékenységnövekedést eredményez a hagyományos 
(nem aprítékban történő) felkészítéssel szemben. Az 1 m 3 üzembe szállított 
apríték élőmunkaigénye mintegy 3 óra. 

Méretesebb — tehát nagyobb értéket képviselő — fák felkészítésének kér
dését kétféle felfogásban közelíthetjük meg. Az egyik szerint a nagy teljesít
ményű géppel bemegyünk a vágásterületre (munkanyiladékra) és az egész fát 
egy, legfeljebb két menetben, szállításra kész formába hozzuk. E technológia 
gépe a járva aprító gép, mely a kidöntött fákat vagy levágott koronarészt a 
földről felszedi és az aprítószerkezetbe adja, amely azt menet közben felaprítja. 
E módszer alkalmazási feltétele a gépnek megfelelő terepviszonyok és a köz
vetlen szállítást biztosító feltártság. A másik megközelítés szerint, az anyagot 
visszük teljes fában a közbenső rakodón dolgozó, nagy teljesítményű géphez, 
ahol választékolása, illetve aprítása megfelelő körülmények között végrehajt
ható és az elszállítás folyamatosan végezhető. Mindkét módszer alkalmazása 
esetében jelentős mértékben csökken az élőmunka-ráfordítás (1,20—1,70 ó./m3), 
azonban a beruházási igény jelentős (20—30 millió forint, 30 ezer m 3 éves tel
jesítménnyel számolva) és a fajlagos költségek is magasak (550—600 Ft/m 3). 

Véghasználatokban az apríték-alapanyagot célszerű a vágásterületen, esetleg 
felső rakodón aprítani. A fák méreteinél fogva, azok teljes fában történő ki
szállítása nehézkes, de nem is indokolt, hiszen az egész állomány kitermelésre 
kerül, tehát a gépi munkát korlátozó területi tényező nincs. Ebben az esetben 
is alkalmazhatjuk megfelelő terepviszonyok esetében a járva aprító gépet (le
választott koronarész aprítására vagy apríték-céltermelésekben teljes fa ap
rítására). 

Felsőrakodói hosszúfás felkészítés esetében célszerűnek látszik olyan, köze
pes teljesítményű, gépi adagolása mobil aprítógép alkalmazása, mely a 
motorfűrésszel vagy gallyazógéppel leválasztott és csomókba gyűjtött gallyat 
egymás után, egyiktől a másikhoz átallva felaprítja és konténerbe vagy kiszál
lító járműre terheli. 

Bármelyik technológia alkalmazásakor nagy gondot kell fordítani a művele
tek és az azok végrehajtására beállított gépek és eszközök munkájának össze
hangolására. Zárt ciklusban végzett termelés esetében az egész folyamatot át
fogó (tőtől a feldolgozóüzembe szállításig) szinkronitás biztosításának szüksé
gessége szinte megoldhatatlan feladat elé állítja a gyakorlati szakembereket. 
A műveletek koordinálása ugyanis a munkaszervezés és az annak feltételét ké
pező hírközlés olyan magas szintjét követeli meg, melynek megteremtése csak 
a távoli jövő célkitűzése lehet. Meg kell tehát határoznunk azokat a művelet
csoportokat, melyek zárt ciklusban történő végzése feltétlenül szükséges és ezek 
összhangját megfelelő munkaszervezet kialakításával és munkaszervezéssel biz
tosítani kell. Ehhez a helyi, konkrét tényezőket alaposan tanulmányozni és ele
mezni kell. 

Az előhasználati vékony anyag és a véghasználati hulladék racionális kiter
melésének és felkészítésének sikeres megoldása még sok vizsgálatot, gyakorlati 



próbát igényel, amíg az optimális megoldáshoz eljutunk. Az új módszereknek 
termelékenységi és gazdaságossági szempontból is alkalmasnak kell lenniük, 
hogy feladatainkat a nyersanyag-hasznosítás szempontjainak megfelelően, a 
csökkenő tendenciájú munkáslétszámmal is teljesíthessük. 
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G . Huszár: The potentialities in utilizing the residuals of feliing sites 

The small size materials of precommercial thinnings can be chipped at temporarv work 
roads by mobil chipper machines. Expenses are high. The matériái of larger size and end 
eu.tmgs could be chipped more effectively on the upper timber yards. To achive that it is 
necessary to apply mobil autofeeded chipper machines, that are able to pick up the eoílected 
matenal. The costly machines need carefully organized work. 

Adalékok a fanövekedéshez (Beitráge zum Baumwachstum) címmel közli a DER 
FORST UND HOLZWIRT 1976 októberi száma P. ABETZ professzor előadását, ame
lyet a freiburgi egyetemen tartott. Az előadás a famagasság és az átmérő viszony
számának, a h/d szerepét mutatja be. Ez a sudarlóságinak is nevezett hányados adja 
az egyes fák környezeti tényezőire vonatkozó legjellemzőbb kifejezési lehetőségét. Ér_ 
teke függ a fa szabad vagy zárt állásától, a sűrűség mértékétől. Kifejezi a fának 
az állományon belül elfoglalt helyzetét, de az alászorult fák szabad állásba jutva 
sem képesek lemaradásukat behozni. A szabad állásba került fa növekedési energiáját 
elsősorban az átmérő növelésére fordítja, magassági növekedése továbbra is lemarad, 
a környező kimagaslók ismét beszorítják. 

Különösen nagy jelentősége van ennek a „V"-fálk kiválasztása során. Itt ügyelni 
kell arra, hogy a kiválasztottak h/d-értéke lehetőleg alacsony legyen, tehát ne legye
nek felnyurgultak. Ugyanez vonatkozik a hó- és széltöréssel szembeni ellenállóké
pességre is. A stabilitás mellett a „V"-fáktól magas növedéket is várunk. A térfogat, 
növedék szoros korrelációban van a h d-értékkel, az alacsony h'd-mutatójú fák koro
nája és levélzete is nagyobb. így a h/d-érték nemcsak egyszerű sudarlóssági mérő
szám, hanem az erdőnevelésnek fontos mutatója a helyes válogatáshoz. 

(Ref.: dr. Sólymos R.) 

Az uszty-ilimszki faipari komplexum létrehozásának részleteit ismertette a BU-
MAZSNAJA PROMÜSLENNOSZT 1977 júniusi száma. Eszerint, az előkészítő mun
kákat 1973-ban fejezték be. Az építkezés területén 1974-ben irtották ki az erdőt, uta
kat és felvonulási épületeket hoztak létre. 1975-ben megteremtették az építőipari 
bázist, a városi közműhálózatot, lealapozták az ipari üzem főbb részlegeit. A követ
kező évben jelentősen előrehaladt az építés, szerelés; birtokba vettek 130 000 m 3 

lakóteret, egy 1560 férőhelyes iskolát és két óvodát, összesen 560 férőhellyel, néhány 
üzemben megindult a termelőmunka is. Az 1977. évi építési és szerelési munkák 
terve 180 millió rubel volt, egyedül a cellulózgyárban 18,5 ezer tonnányi berendezést 
kellett felállítani. A tervek szerint 1979 első felében indulnak a 250 000 t fehérített 
cellulózt, 600 009 m 3 fűrészárut és 500 000 m 3 aprítékot előállító üzemek. 1980-ban 
helyezik üzembe az aprítékot feldolgozó forgácslemezgyárat, 1982-ben pedig a hidro
lízis- és tápélesztőüzemet. A beruházás költségvetési előirányzata 1976—1982 között 
1öbb mint 2 milliárd rubel. 

(PAPÍRIPAR, 1977. 5.) 
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IPARSZERŰ FATERMELÉSI 
RENDSZER 

Keresztesi Béla A THETFORDI ERDŐBEN 

Az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségének (IUFRO) az erdé
szeti kutatásirányítással foglalkozó S6.06 munkacsoportja legutóbbi értekezletét 
Angliában, High Wycombe-ban tartotta a Faipari Kutatási és Fejlesztési Tár
saság (TRADA) székházában. Az értekezlettel kapcsolatos tanulmányút során 
látogatást tettünk az erdészeti bizottság Alice Holt Lodge-i kutatóintézetében 
és thetfordi erdőgazdaságában. 

A thetfordi erdő, mely Anglia legjelentősebb fenyőerdeje, Londontól észak
ra, mintegy 150 km-re a Kelet-angliai Dombvidéken van. A korábban hangás 
homokterületek 1919-ben kerültek az államerdészet kezelésébe. Jó részüket 
— mintegy 20 ezer ha-t — 1922—35 között erdeifenyővel beerdősítették. Ez 
idő szerint, az évi vágásterület 300 ha, a kitermelhető fatömeg 150 ezer m 8 

körül mozog. Az értékesített választékok megoszlása: 40 % fűrészrönk, 20 % 
bányafa, 20 % papírfa, 8 % forgácsfa, 6 % ládafa és 6 % egyéb. A vágás
felújításokban főként a korzikai feketefenyőt alkalmazzák. 

A gazdálkodást jól kialakított fatermelési rendszerben folytatják. 
A fakitermelésben a fadöntést döntőgéppel, a legallyazást, méretre vágást 

ÖSA-processzorral, a közelítést az erdei utak mellé forwarderral végzik. A ki
termelt fa egyharmadát ún. „Cambio-méret"-ben, a brandoni központi rakodóra 
szállítják tehergépkocsikon. Kérgezés után a rönköket inga- és szalagfűrészeken 
dolgozzák fel; egyik oldalon lelapolt bányafának, ládadeszkának, kihegyezett 
kerítésoszlopnak. A kész termékeket a könnyebb mozgatás és elszállítás érdeké
ben, egyszerű keretekbe, ,,egységrakatok"-ba halmozzák. A Cambio kérgező-
gépen keletkező kérget megőrlik és kertészeteknek eladják. 

A vágásterületeket mesterségesen újítják fel burkolt gyökerű feketefenyő
csemetével, ami úgy látszik, jobban nő, mint az erdeifenyő. A felújítási mun
kákat teljesen gépesítették. A vágáshulladékot, az ágakat Wilder Rainthorpe 
zúzógéppel aprítják fel. Finn ültetőgéppel hektáranként 2000—2500 csemetét 
ültetnek. A gyomok ellen szelektív vegyszerekkel, ill. mechanikai ápolással 
védekeznek. A vadállomány szabályozását a szomszéd birtokosokkal együttmű
ködve, a vadőrök a terveknek megfelelően végrehajtják. 

A lagnagyobb károsító a Fomes annosus. Számottevő mértékben a 40-es évek 
elején, az első gyérítések után jelent meg. Elrendelték és általános gyakorlat
tá tették a kivágott fák friss tuskóinak a Peniophora gigantea spórái folyékony 
szuszpenziójával való kezelését. A véghasználati fakitermelés után a tuskók el
távolítása a leghatékonyabb védekezés. Egy 1971—72. évi felmérés szerint, 1000 
ha-on következett be erős Fomes annosus-íertőzés. A tuskók kiszedéséhez 
Massey—Ferguson 450 S hidraulikus exkavátort használnak, melyre az erős 
igénybevételnek megfelelő kiemelővillát szereltek. A kiszedett tuskókat, gyö
kereket Volvo 841 traktorra szerelt tolólappal rendezik párhuzamos sorokba. 

A burkolt gyökerű feketefenyő-csemetét a hagyományos termelés két évével 
szemben 20 hét alatt termelik, azonos ráfordítással. A 36,5X6 m-es fóliaházakat 



olajkazánnal fűtik. Évenként kétszer vetnek, először január—februárban a 
májusi kiültetéshez, másodszor május—júniusban, az októberi kiültetéshez. A 
fóliaházakba izzófény-világítást (a nappalok meghosszabbítása végett) és felső 
vezetésű, szórófejes öntözőberendezést (öntözés, műtrágyázás, fungicidpermete-
zés céljából) szereltek fel. Alkalmaznak széndioxid-trágyázást és talajfűtést is. 
A 20 hétből fóliaházban két hét esik a kelésre, 14 hét a nevelésre és a szabad 
körülményekhez való szoktatásra, ezután pedig a szabadban négy hét árnyaló 
keretek alatt való edzésre, megerősödésre. 

E rövid leírásból is kitetszik, hogy az angol államerdészet a thetfordi erdő
ben korszerű, gondosan kialakított fatermelési rendszert alkalmaz gazdaságo
san. Számomra különösen a gépesített fakitermelés és a brandoni központi 
rakodó megtekintése volt érdekes. Főként svéd gyártmányú, részben általunk 
is vásárolt vagy vásárolni tervezett nagygépeket alkalmaznak. Az egynapos 
bejáráson megítélhetően a nagygépekkel történő komplex gépesítés sokkal egy
szerűbb, mint feltételeztem. Ennek fő okaiként azt tudtam megállapítani, hogy 
alapvetően egy cégtől vásárolják a gépeket, kész, bevált technológiákat vesz
nek át és vezetnek be. Nagy a munkafegyelem. A fakitermelésben is, meg a 
nagyrakodón is több a mérnök és a technikus, mint a munkás. Általában az 
egész angliai tartózkodás alatt úgy tűnt nekem, hogy szervezetten, nyugodtan 
dolgoznak mindenütt, nagy a munkafegyelem és jó az emberek hozzáállása 
a munkájukhoz, cégükhöz. 

PÁLYÁZATI FELHÍV ÁS 

Az ERTI Mátrafüreden pályázatot hirdet tudományos munkatársi állás betölté
sére. A tudományos munkatársnak a gazdaságtani és muinkatani főosztályon belül 
„Az erdők jóléti, szociális és környezetvédelmi szerepének vizsgálata és értékelése" 
tárgyú kutatási feladat megoldásában kell részt vennie. 

A pályázattal kapcsolatban az intézet gazdaságtani és munka tani főosztályának 
vezetője, a személyzeti vezető és a mátraifüredi kísérleti állomás igazgatója ad rész
letesebb felvilágosítást. 

Pályázhatnak erdőmérnöki oklevéllel és legalább 3 éves erdészeti gyakorlattal 
rendelkezők, akik a kutatómunkáihoz hivatást éreznek. A pályázók közül előnyben 
részesülnek az idegen nyelvtudással (főleg orosz és angol vagy német) és mérnök-
közgazdász képesítéssel rendelkezők. A betöltendő állás után a 2/1974. (II. 17.) 
Mü. M. sz. rendeleitben, az erre a munkakörre megállapított illetmény jár, továbbá 
az intézet 3 szobás, garázsos, komfortos állami bérlakást biztosít, 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és fizetését, 
— a pályázó eddigi szakmai munkájának és eredményeinek részletes ismertetését, 
— tudományos munkájának részletes ismertetését, 
— nyelvismeretét, a nyelvismereti fok megjelölésével, 
— jelentősebb külföldi tanulmányútjait. 

A pályázathoz mellékelni kell: 

— részletes önéletrajzot, 
— a szakképzettséget tanúsító oklevelet vagy annak hiteles másolatát, 
— 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

A pályázati kérelmet az előírt mellékletekkel együtt, az Erdészeti Tudományos 
Intézet főigazgatóságához (1277 Budapest, Pf.: 17.) 1978. március 31-ig kell beadni. 
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PÉCS MELLETTI 
KÜLSZÍNI SZÉNFEJTÉSEK 

Dr. Kollwentz Ödön TÁJI REKONSTRUKCIÓJA 

Hazánk egyetlen feketeszén-lelőhelye a Mecsek hegység Pécs—Komló—Máza
szászvár, illetve Pécs—Vasas—Hosszúhetény, megközelítően ÉNY-i, illetve ÉK-i 
irányú vonulata. A közel 230 éve felfedezett szén a vidék fejlődését évszázadok
ra döntően meghatározta. A föld alatti szénvagyon fölött díszlő keménylomb
erdők e vidék értékét nemcsak fatermelésükkel emelik, hanem a bányaműve
léssel együttjáró tájrombolást és légszennyeződést is csökkentik. A bányamű
velés mindaddig, amíg az 40 m-nél mélyebben történt, az okszerű erdőgazdál
kodást lényegesen nem zavarta, mert mindössze a szellőző- és a kibúvónyílások 
jelezték azt, hogy az erdő alatt bányaművelés folyik. 

A második világháború után az ország újjáépítéséhez szükséges, értékes ener
giahordozó előteremtése végett megfeszített erővel kezdték el a bányászatot. 
A gazdasági élet fejlődésével, különösen pedig a dunaújvárosi kohók üzembe 
helyezésével, a jól kokszolható mecseki feketeszén jelentősége meghatványozó
dott. A felső szintek kimerülése után a szénvagyont mind mélyebbről kellett 
a felszínre hozni, ami a szénnyerés költségét emelte. Közben megállapították, 
hogy aránylag vékony humusz- és meddőrétegek alatt még tekintélyes szén
vagyon található. Az előkalkuláció a termelés gazdaságosságát igazolta, így a 
szükséges műszaki előkészítés után, 1956-ban a Béke-akna, 1962-ben a Rücker-
akna környékén, főként erdővel borított területek alatt talált, felszínközeli 
szénvagyon külszíni fejtését megkezdték. Az eddigi erdős tájat rövidesen föl
des és sziklakopárság váltotta fel. Mindkét külszíni szénfejtés rekonstrukcióját 
a városközeli fekvése, zöldövezeti szerepe és egészségügyi jelentősége miatt, 
soron kívül meg kellett kezdenünk. 

A béke-aknai külszíni szénfejtés táji rekonstrukciója 

Az 1956-ban megkezdett és 1963-ban lényegileg befejezett béke-aknai külszíni 
szénfejtés mintegy 24 ha erdőterületet vett igénybe. Minthogy a fejtési munkák 
kezdetekor még nem volt érvényben a bányatörvény és ennek végrehajtási 
utasítása, csak a minél kisebb költségű munkavégzésre törekedtek. A törvény 
1961. évi életbe lépéséig már jókora területről lehordott termőréteget takartak 
le meddővel. A bányatörvény kötelezte a bányavállalatokat, hogy a szénbányá-
szás folytán megbolygatott terepet lehetőleg eredeti állapotra, jelen esetben 
erdősíthető állapotra állítsák vissza. A béke-aknai táj rekonstrukciójával kap
csolatban az erdőgazdaság vállalta, hogy a tröszt által durván elrendezett terü
letet megfelelő technológiával erdősítésre alkalmassá teszi. 

A fejtési munkák folyamán az agyagbemosódásos, barna erdőtalajok és a lej
tőhordalék talajok szerkezet nélküli váztalajokká váltak, s a sok esetben alulra 
került löszt vastagon takarta a meddő. Más esetben a lösz itt-ott még meg
található szénmaradványokkal, továbbá liász kori szürke vagy barna homokkő 
apró törmelékeiből, palából, sőt köbméter nagyságú homokkő darabokból álló 



meddővel keveredett. Ezek a váztalajok csekély vízraktározó, illetve nagy 
vízáteresztő tulajdonságúak, felső rétegük rendkívül gyorsan kiszárad. Az eső 
és a szél szabadon végezheti rajtuk romboló munkáját. A felszínre került ho
mokkő törmelékek levegővel érintkező felületén már az első évben erőteljes 
mállás volt tapasztalható. A szemcsevizsgálatok 90,5 % durva anyag, 4,5 % fi
nom anyag és 5 % iszap megoszlást mutattak. A talaj pH-értéke 3—8 között, 
rendszertelenül váltakozott. 

Bár kézenfekvő volt az, hogy tartósan erdősítést csak humuszos lösszel vég
zett talajjavítástól lehet remélni, mégis — kizárólag tapasztalatnyerés céljá
ból —• kisebb kiterjedésű köves váztalajon is különféle fafajok elültetésére 
került sor. Az erdősítés részletes leírását az 1. táblázat adja. Ehhez még annyit 
fűzök hozzá, hogy a löszterítéssel együtt e területre került akácgyökérdarabok
ból főként a lejtőkön és a vápákban, természetes úton összesen 0,5 ha akác 
sarjerdő keletkezett. Az erdősítésekben felverődött akácsarjakat tőre vágtuk. 

A külszíni fejtés kezdetétől, illetve az első kísérleti erdősítés óta eltelt tíz 
esztendő már elegendő arra, hogy a munka eredménye érzékelhető legyen. A 
2. táblázat az egyes fafajok fatermési adatairól ad tájékoztatást. Világosan 
kitűnik, hogy a legnagyobb fatermést az akác adta, de a löszön az erdeifenyő 
fatermése is megfelelő. A munka folyamán nyert tapasztalatok és a végzett 
vizsgálatok alapján megállapíthatók a következők: 

— külszíni fejtések sziklás, köves váztalajain az afcóe megél, de fatermész 
alacsony. A fel nem javított területeken csak szükség esetén és csak akác
cal végezhetünk erdősítést. A lösszel borított részeken valamennyi fafaj 
közül az akác adja a legnagyobb fatermést, következőleg, ha a rekonst
rukciós terület nem zöldövezet-jellegű, elegyetlen akácos létesítése föltét
lenül indokolt. 



1. táblázat 
A béke-aknai külszíni fejtés újraerdősítése 

Az erdősítés A felhasznált 

ideje ter. 
erdősítési 

anyag A fajlagos Rövid technológiai 
Ö 'CD 

T3 $ 
1000 db csemete, 

q makk, 
kg mag 

anyag leírás CD <D 

év, hónap ha 
1000 db csemete, 

q makk, 
kg mag 

felhasználás leírás H 
H a 
ha 

1963. IV. 0,04 A 0,2; EF 0,25; 
FF 0,2; Cs 0,15; 
R 0,05 

20,0 db/ha 100 m2 lösztakarás, 
gödrös ült. 
100 m 2 váztalaj, göd
rös ültetés 
100 m-' váztalaj ékásós 
ült. szórt elegy. 
100 m 2 váztalaj, göd
rös ült. soros elegy. 0,04 

XI. 1,20 A 13,0; Cs makk 
1,8 q 

11,0 db/ha 
5,0 q/ha 

lösznyerőhely (C-szint) 
ékásós ült., makkve
tés 

XII. 0,30 A 4,0; MÉ 0,2 11,0 db/ha lösznyerőhelyen csop. 
elegy, gödrös ü. 

1964. III. 0,40 A 2,3; SZNY 1,0; 
EZ 0,6; R 0,7 

11,0 db/ha lösznyerőhely, ékásós 
ült., csop. elegy. 

IV. 

\ 

1,60 EF 13,3; FF 14,3; 
VF 0,3; VT 0,2; 
EH 11,0; A 0,5; 
SZG 0,1; R 4,1; 
MÉ 0,2 

25,0 db/ha 40—60 cm-es, sávos 
lösztakarás 3 m-enként 
sávonkénti váltással 
EF, FF ékásós ült.. Cs 
makk vetés, SZNY 
csoportos, R EZ szá-
lank. 

0,50 EF 12,5 25,0 db/ha lösznyerőhelyen ékásós 
ült. 4,00 

XI. 1,00 A 10,0 10,0 db/ha nyers löszön ékásós 
ült. 

1965. III. 0,40 EF 5,0; EH 10,0; 
EZ 1,0 15,0 db/ha sávos löszitakarás 30 

cm vastagon, elszórt 
elegyítés j IV. 2,60 EF 15,2; FF 21,3; 

EH 8,0; EZ 9,0 15,0 db/ha 

sávos löszitakarás 30 
cm vastagon, elszórt 
elegyítés j 4,00 

XII. 1,00 A 10,0; EZ 5,0 15,0 db/ha erdősítés lezárása eró
zió ellen 

1966. III. 2,50 A mag 50 kg; 
Cs makk 4 q; 
FF mag 10 kg; 
EF mag 10 kg 

A 50 kg/ha 
Cs 4 q/ha 
EF 40 kg/ha 
FF 40 kg/ha 

teljes lösztakarás, cse
metekertszerű magve
tés 60 cm sortávolság
ra, EF, FF soronkénti 
váltással 2,50 

1967. III. 1,00 A 10,0; EZ 4,0; 
Kök 0,2; FA 2,2; 
KI 3,0 

15,0 db/ha pótlás 
1,00 

összesen: 12,54 | 11,54 



2. ábra. Löszhordásba vég
zett fenyőerdősítés (Szerémi 

György felvétele) 

— A humuszos löszboritáson az erdeifenyő a III—IV. jatermési osztálynak 
megfelelő növekedést mutat. Ezért különösen zöldövezeti és egészségvédel
mi területeken alkalmazásuk előnyös , kiváló fitoncidtermelő és zajelnyelő 
képességei miatt is. Köves váztalajokra erdeifenyőt ne telepítsünk, mert 
az itt csak sínylődik. 

— Az igen száraz vízgazdálkodású, löszös és lösszel javított helyeken a fekete
fenyőnek, mint meszet és szárazságot tűrő pionír fafajnak van létjogo
sultsága. Köves váztalajon a feketefenyő ugyan megél, de sínylődik. 

— Még löszhordásos területekre se ültessünk csert, mert ez a fafaj •— leg
alábbis eddigi tapasztalataim szerint — nem ad megfelelő fatermést. 

— Az egyéb fafajok közül itt sem a vörösfenyő, sem a vöröstölgy nem jö
hetnek számításba, az első talajigényessége miatt, az utóbbi a szénsavas 
mész jelenléte folytán. A hazai nyarak (szürkenyár) alkalmazásától — a 
részükre VI. fatermési osztályt jelentő területek miatt — el kell tekin
tenünk. 



2. táblázat 
A béke-aknai erdősítés néhány fatermési adata 

(1975 tavaszán) 

Fafaj 

Az erdősítés Az átlagos 
A 

fa-
term. 
oszt. 

Megjegyzés Fafaj 
éve 

köves lösz mell
mag, 
át

mérő 

ma
gas
ság 

A 
fa-

term. 
oszt. 

Megjegyzés Fafaj 
éve talajba 

mell
mag, 
át

mérő 

ma
gas
ság 

A 
fa-

term. 
oszt. 

Megjegyzés Fafaj 
éve 

hektár cm m 

A 
fa-

term. 
oszt. 

Megjegyzés 

Akác 1963 0,01 0,01 
4,0 

11,2 
5,0 

14,0 
VI. 

I. 
Akác 

1964 0,2 8,0 9,0 III. 

Akác 

1965 1,0 5,8 8,0 III. 

Akác 

1966 1,0 4,5 7,0 III. 

Erdei
fenyő 1963 0,01 0,01 

— — eredménytelen erdősítés, 
az akác elnyomta 

Erdei
fenyő 

1964 1,2 
1,2 

6,2 
4,0 

5,0 
3,2 

III. 
IV. 

löszhordásba 
nyers lösz altalaj (C-szint) 

Erdei
fenyő 

1965 1,2 3,5 2,9 IV. 

Erdei
fenyő 

1966 0,3 3,0 2,2 IV. magvetésből 

Fekete
fenyő 1963 0,01 0,01 

2,2 1,7 VI. az akác kipusztította Fekete
fenyő 

1964 0,5 
0,4 

4,3 
3,8 

3,8 
2,5 

•III 
IV. 

löszihordásba 
nyers lösz altalaj 

Fekete
fenyő 

1965 1,5 2,3 1,8 IV. 

Fekete
fenyő 

1966 0,3 1,9 1,8 IV. 

Cser 1963 0,01 0,01 — 
0,4 VI. az akác kipusztította Cser 

1964 0,8 — 0,8 VI. 

Cser 

1966 0,8 — 0,5 VI. 

Szürke-
nyár 

1964 0,3 3,5 4,2 VI. 

Megjegyzés: A vörösfenyő vastagsági és magassági növekedése elmaradt az erdeifenyőétől, 
a vöröstölgy kipusztult. 



- A fenyővel való erdősítésnél a szelídhumusz-képződést elősegítő, az Evetria 
elterjedését akadályozó lombelegyről mindenképpen gondoskodni kell. 

— Az erdősítések sikerét három tényező segítette elő: a megfelelő minősé
gű csemeték alkalmazása (fenyőből 2 éves, egyéb lombból 1 éves), egész
séges, dús gyökerű csemeték szakszerű ültetése; a hektárankénti migas 
csemeteszám (10—15 ezer db/ha); a 30 cm vastag, humuszos löszborítás. 

A terület nyugati részén, mintegy 900 ezer m:i-es, meredek falú, száraz gö
dörárok még rendezésre vár. Bár az erózió hatására az árokfenék lassú feltöl
tődése, sőt imitt-amott lágyszárú és fás vegetáció megjelenése is észlelhető, 
nem várható meg a terep természetes rendeződése annál is inkább, mert ez, 
városközelsége miatt, a városi szemét befogadására volna alkalmas. Így a fejtési 
területnek ez a csúnya és veszélyes foltja is felszámolásra kerülne. Feltöltése, 
majd beerdösítése minden szempontból kívánatos. 

A RUcker-aknai külszíni szénfejtés rekonstrukciója 

Nem sokkal azután, hogy megkezdődött a béke-aknai külszíni szénfejtés, a 
Mecseki Szénbányászati Tröszt máris nekilátott a Rücker-akna környékén a 
második külszíni fejtés előmunkálataihoz. Az eddigi tapasztalatok birtokában 
az erdőgazdaság és a széntröszt már időben fel tudta mérni, meg tudta tervez
ni a szükséges területrendezési feladatokat és azok költségkihatását. 

A Rücker-aknai külszíni fejtés geológiai és kőzetviszonyai a béke-aknaival 
azonosak voltak. A munka folyamán kialakult, szerkezet nélküli, sziklás váz
talajba már jóval kevesebb humuszos lösz keveredett. Ennek viszont a talaj 
kedvezőtlenebb hidrológiai tulajdonsága lett a következménye. A külszíni szén
fejtés mintegy 42 ha területet vett igénybe. A területen még javában folyt a 
szénnyerés, de a kibányászott és felhagyott területen már megkezdődött a te-
repegyengetés. Ezt 30 cm-es humusztakarás, majd erdősítés követte (3. táb
lázat). Meg kell említenem, hogy itt az erdősítések pótlási százaléka a béke
aknainak közel a kétszerese lett, ami egyrészt a talaj kedvezőtlenebb vízgaz
dálkodásának, másrészt a hektárankénti csemeteszám csökkentésének tud
ható be. 

A fafajok viselkedése a béke-aknainál szerzett tapasztalatokkal egyező. A 
terület városközelsége, de kedvezőtlenebb hidrológiai viszonyai miatt, itt a fe-

4. ábra. Löszhordásba vég. 
zett csererdősítés 7 éves 
korban, a. háttérben 4 éves 
akácerdősítés (középen Jer-
szi Lajos kerületvezető er
dész, a munka művezetője) 



3. táblázat 
A rücker-aknai külszíni fejtés újraerdősítése 

•d
ős

íté
s 

'e,
 h

ón
ap

ja
 Területe P 

•d
ős

íté
s 

'e,
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ja
 

I. 
kivi
tel 

pót
lás 

Felhasznált erdősítési 
anyag 

Hektárainkénti 
anyag

felhasználás 
Elvégzett 

ápolás 
vrjj 

V, S 

H-£ hektár 1000 db; q; kg db; q; kg h e k t á r 

1967. 
III. 

4,0 A: 38,6; szG: 1,0; 
Ef mag: 3,5 kg 

15 000 db/ha 
5 kg/ha' 

2,5 ha 
kapálás 
4,0 ha 

sarlózás 2,5 

1968. 
III. 

IV. 

11,3 

2,2 

1,5 Ff: 10,0; Ef: 4,6; 
A: 47,8 Ef:, 12,0; 
Sf: 3,0 Gy: 6,0 

5 000 db/ha 

10 000 db/ha 

0,5 ha 
sarlózás 
5,5 ha 

kapálás 3.5 

1969. 
III. 
IV. 
XI. 

XII. 

1,0 

1,7 
0,3 

1,5 

A : 7,7 
Ff: 14,0; Vf: 0,5 

A: 17,0 
A : 3,0 

8 000 db/ha 
10 000 db/ha 
10 000 db/ha 
10 000 db/ha 

3,0 ha 
sarlózás 

2.5 

1970. 
IV. 
V. 

2,1 

0,5 

Ff: 16,0;Nyi:0,9;Ez:l,l 

Ez: 1,1 Ff: 6,0 

9 000 dfo/ha 

12 000 db/ha 

2,0 ha 
kapálás 
2,0 ha 

sarlózás 4,1 

1971. 
XI. 

XII. 

6,5 

2,0 1,0 

Ff: 16,0; Ef: 10,0; 
Vf: 1,0; vT: 13,8 

VT makk 27 q (cs. kert) 

6 500 db/ha 

9 q/ha 

10,0 ha 
sarlózás 
9,0 ha 

kapálás 

1972. 
XII. 

0,4 Ff: 3,0 7 500 db/ha 6,0 ha 
sarlózás 7,9 

1973. 
IV. 

0,2 Ff: 2,0 10 000 db/ha 5,0 ha 
sarlózás 0,6 

ketefenyőre, mint fő fafajra esett a választás. A vöröstölgymakk-vetés kizárólag 
csemetenyerés céljából történt. A tröszt ugyanis előre jelezte, hogy ezt a terü
letet üzemi célokra a későbbiek folyamán újból igénybe akarja venni, ami 
néhány év múlva meg is történt. 

A külszíni fejtési területnek, itt mindössze 50 %-a volt rendezhető és újra-
erdősíthető, mert a fejtés területén kettő, összesen mintegy kétmillió m 3 be
fogadóképességű, 40—50 m mély, jelenlegi állapotában balesetveszélyes és er-
dősíthetetlen, vizesgödör maradt vissza. Ezeket a béke-aknaiéhoz hasonlóan 
szükséges feltölteni. 

A külszíni szénfejtések rekonstrukciós költségei 

\ külszíni szénfejtések újrahasznosítási költségeit a 4. táblázat szemlélteti. 
Az adatokból érdekes következtetéseket lehet levonni. Az 1 ha-ra eső rekonst
rukciós költség átlagosan 39 000 Ft volt. Ha a külszíni szénfejtések újrahasz
nosításának 1 ha-jára eső költséget a várható faterméssel összehasonlítjuk, úgy 



4. táblázat 
A külszíni szénfejtések újrahasznosítási költségei 

A 'béke-aknai 12 ha -OS A rücker-aknai, 
erdősítés 2,1 ha-os erdősítés 

talaj - talaj-

gazdasági, ill. előkészítési. terep előkészítési, terepgazdasági, ill. erdősítési, rendezési erdősítési, rendezési 
naptári éve ápolási ápolási 

k ö l t s é g e i e z e r f o r i n t b a n 

1963/64 28,4 _ 
1964/65 43,6 171,1 — — 
1965/66 22,3 159,3 — — 
1966/67 14,1 263,2 20,1 29,7 
1967/68 2,7 153,1 21,6 12,2 

1968. IV. 
negyed 3,8 — 7,5 — 

1969 4,4 45,1 4,5 54,2 
1970 3 9 — 12,0 55,6 
1971 4,1 — 24,9 56,5 
1972 — — 16,2 — 
1973 — — 46,3 — 

összesen 127,3 791,8 153,1 208,2 

az elvégzett munka gazdaságosságáról is képet alkothatunk. Ezeknél az erdő
sítéseknél általában 50 éves vágásérettségi korral számolhatunk (akác 30, fe
nyő 70). Az 1 ha erdősítés 50 év alatti fatermése átlag 250 m 3-re tehető. Az 1 
m 3 fa tőértékét 180 Ft-nak véve, 50 év alatt 1 ha erdősítés 45 ezer Ft termelési 
értéket produkál. A pénzügyi egyensúly tehát látszólag megvan. Tekintetbe 
kell azonban venni, hogy az erdősítési költségek most merülnek fel, a fatermés 
azonban 50 év múlva jelentkezik, így vagy az erdősítési költséget kell 50 évre 
kamatosítani az erdőgazdaságban hagyományos 2 %-kal, vagy az 50 év múlva 
jelentkező faállományértéket kamattalanítani. Ez annyit jelent, hogy ha az 
újrahasznosítás kérdését kizárólag fatermelési szemszögből vizsgáljuk, úgy 1 ha 
erdősítésének költsége 16 700 Ft-nál nem lehetne több, illetve a felmerült 
erdősítési költségek mellett 1 ha erdősítésnek 50 év alatt kereken 600 m 3 fát 
kellene teremnie. 

A rekonstrukciós költségeket azonban nem szabad egyoldalúan, csak a fa-
termés szemszögéből vizsgálni. Az itt létesített erdők szerepe súlypontosan zöld
övezeti és egészségügyi, a gyalogturizmust, a pihenést biztosítja. Az erdőnek 
ez a feladatköre számszerűleg nehezen értékelhető. A nemzetközi értékelés 
az erdőnek fatermelésen kívüli szerepét az erdő fekvése és látogatottsága sze
rint különbözőképpen, nagyjából a fatermés értékének 10—30-szorosára be
csüli. Ha csak a legkisebb szorzóval is dolgozunk, úgy a külszíni fejtések el
végzett rekonstrukciója gazdaságilag is indokolt. 

Dr. ö . Kollwentz: Landscape reconstruction of the slrip mined sites of Pécs 

The abandoned strip mined site of 66 hectares have been afforested. The experiences 
gained in ten years proved that only the gipsy locust (Robinia pseudoacacia) is the proper 
species for the specific primitive soil. When using an artifical soil cover of 30 cm thick of 
humus type, the Austrian pine (Pinus sylvestris) and Pinus nigra would be reasonable choice 
mixed whit broadleaved species. 
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A MUNKATERMELÉKENYSÉG, 
MINT A MUNKAERŐ RÉSZLEGES 

Dr. Várhelyi István HATÉKONYSÁGI MUTATÓJA 

A munkatermelékenység tágabb értelmezésben hatékonyság jellegű, közgaz
dasági kategória. A termelési módon belül technikai-gazdasági relációja a ter
melési viszonyoknak. Az állandó és szakadatlan növekedése objektív össze
függést fejez ki, ennélfogva általános jellegű gazdasági törvény. 

A munkatermelékenység, gazdaságosság cs a gazdasági hatékonyság 

A munkatermelékenység nemcsak egyszerűen mennyiségi arányt fejez ki 
(termelés / munkaráfordítás), hanem minőségi kategória is. Ezenkívül nem
csak a használati érték (a szükséglet kielégítésére alkalmas javak) és a mun
karáfordítás, hanem a fogyasztásban realizálódó szükségletek és a munkaráfor
dítás viszonyaként is megjelenik. Az előállított használati érték és az ember 
(munkaerő) közötti viszony mennyiségileg meghatározott gazdasági jelenség. 
A szükségletek és a munkaráfordítás (munkaerő) oldalon viszont az ember és 
ember közötti viszony fejeződik ki, és így minőségi viszonylatokat is kifejez 
a munkatermelékenység kategóriája. 

A munkatermelékenység továbbá nemcsak a konkrét munka eredménye, 
hanem magába foglalja az absztrakt munkát is. Ugyanis minden termelőmunka 
— nemcsak az árutermelő munka — a munkaerő kifejtése általában. A mun
katermelékenységet a változás folyamatában, szakadatlan növekedésében is 
vizsgálni kell. Ilyenkor a munkatermelékenység egy általános jellegű össze
függésként, gazdasági törvényszerűségként jelenik meg. A munkatermelékeny
ség rendszeres növekedése ugyanis olyan tartós, szükségszerű, belső lényegi és 
objektív összefüggést fejez ki, amely egyrészt az élőmunka és a használati 
érték (termékegység), másrészt az élőmunka és az érték között jön létre. Ennek 
az általános jellegű gazdasági törvénynek jelentőségével a marxizmus—leniniz
mus klasszikusai is sokat foglalkoztak. Lenin szerint (1) például: „A munka ter
melékenysége, ez végeredményben a legfontosabb, a legfőbb az új társadalmi 
rend győzelme szempontjából. A kapitalizmus a munka olyan termelékenysé
gét hozta létre, amilyet a hűbériség nem ismert. A kapitalizmust azzal lehet 
véglegesen legyőzni, hogy a szocializmus a munkának új, sokkal magasabb fo
kú termelékenységét hozza létre. Ez igen nehéz és igen hosszadalmas dolog, 
de megkezdtük, ez a legfontosabb." 

A munkatermelékenység mutatójának nevezőjében leginkább a folyamatos 
vagy az egyszeri ráfordítások szerepelnek, mégpedig természetes mértékegység
ben. Ezáltal a naturális mértékegységre (létszámra, órára) jutó termelési ered
ményt fejezi ki. Ha pl. a termelés eredménye (Q) = 1000 millió Ft, az élő
munka-ráfordítás (Me) = 3000 fő és az élőmunkában kifejezett holtmunka-

Q 
ráfordítás (Mh) = 2000 fő, akkor a munkatermelékenység (Pt) = = 

Me + M h 



1 000 000 000 
= = 200 000 Ft/fő/év. Ez az ún „teljes munkatermelékenység" 

3000 + 2000 

mutatója. Az Mii-nak létszámra való átszámítása több — a továbbiakban ismer
tetett — módszerrel is megoldható. Nem teljes ugyanis a mutató, ha kizárjuk 
a termelékenység mérésekor a tárgyiasult munkát. Csupán az élőmunka figye
lembevétele leszűkítése lenne a munkatermelékenység elemzésének. Marx (2) 
szerint: „A munka termelékenységének emelkedése éppen abban áll, hogy az 
eleven munka részesedése csökken, a múltbeli munkáé növekszik, de úgy, hogy 
az áruban rejlő összmunkamennyiség csökken, hogy tehát az eleven munka 
többel csökken, mint amennyivel a múltbeli munka nő." 

A gazdaságosság értékbeli mutatójának képzésénél a munkaráfordítások kö
zül általában az eszközráfordításokat (a lekötött álló- és forgóeszközöket, a le
kötött termelési tényezőket) veszik figyelembe. Ezáltal a mutató a ráfordítások 
egységnyi értékére jutó gazdasági eredményt méri. Ha például az egyik esetben 
a termelés eredménye 1000 millió Ft és a lekötött termelési tényezők értéke 

1000 
(Rf) = 600 millió Ft, akkor g = ~ 1,667, vagyis 1 Ft lekötött eszközzel 

600 

800 
1 2/3 Ft termelési produktum állítható elő. A másik esetben • • ~ 1,333, 

600 
vagyis 1 Ft lekötött eszközzel 1 1/3 Ft termelési eredmény produkálható egy 
év alatt. A két változat közül — ha a lehetőségek (pl. a termelési tényezők) is 
változatlanok — az első a gazdaságosabb, ezért a döntésnél ezt kell választani. 

A gazdasági hatékonyság a legszélesebb fogalom és a gazdasági erőforrások 
felhasználásának eredményességét jelző közgazdasági kategória. Inkább makro-
ökonómiai szintű mértékfogalom, amelyet az egységnyi ráfordítással elérhető 
nemzeti jövedelemmel jellemzünk. A tört nevezőjében a teljes ráfordításokat, 
a számlálójában pedig az új értéket vesszük figyelembe. A vállalati gazdálko
dásban is használatos mutató és az értékforma egységére jutó eredményt mé
ri. Ha az egyik időszakban a nettó jövedelem 80 millió Ft és a teljes ráfordí
tás 800 millió Ft, akkor 0,1; a másik évben ugyanannyi ráfordítással 84 millió 
Ft a vállalkozás eredménye, akkor 5 %-kal nőtt a gazdálkodás hatékonysága 

A tárgyiasult munka mérlegelése és figyelembevétele 

A tárgyiasult munkára is kiterjesztett munkatermelékenységi mérőszám reá
lisabb, mint egymagában az élőmunka-termelékenység mutatója. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy a holtmunkának is van termelékenysége. Mégis, a vizsgálat 
azért fontos, mert nem mindegy, hogy a múltbeli munkafelhasználás (amely 
az előző termelési fázisokban eleven munkaráfordításként szerepel), hogyan 
alakul a vizsgált időszak élőmunka-ráfordításával együtt. 

A holtmunkára is kiterjesztett termelékenységelemzési metodika kidolgozá
sában a külföldi és hazai közgazdászok régóta tevékenykednek. Több tanul
mányban megtalálhatók már az ún. „teljes termelékenység" elemzésére vonat
kozó utalások és ajánlások. Ezek közül a legegyszerűbb, viszonylag nem nagy 
tömegű és kiterjedésű számítást igénylő, ún. „teljes termelékenységi indexmód
szer" (3), mely a tárgyiasult munkánál a lekötött állóeszközöket veszi figyelem
be. Ennek alapján az erdőgazdálkodás területén az 1960 és 1975 közötti idősz.k 
alatt az élőmunka termelékenysége egyévi átlagnövekedésének 4,7 %-ból 1,4 % 
az ún. „teljes termelékenységi" arány és 3,3 % a helyettesítési arány. Ez idő 



alatt ugyanis jelentősebben emelkedett a holtmunka, az állóeszközök haté
konysága viszont csökkent. A jelzett 15 éves periódus egyévi átlagában 3,1 % -
kai, az utóbbi öt évben pedig évi átlagban 6,8 %-kal csökkent az alaphaté
konyság. 

Egy másik módszer (4) alapján, a folyamatos anyagi ráfordításokat (az anyag, 
energia és amortizáció változatlan áron számolt költségeit) lehet figyelembe 
venni. A munkatermelékenységet számító tört nevezőjében az élőmunka-ráfor-
dísához (L) hozzáadjuk az anyagi ráfordítások élőmunka-termelékenységgel osz
tott értékét: 

L + a/Pé 
Pt. = 

Q 
ahol Q = a termelés, L = a foglalkoztatottak létszáma, Pé = az eleven munka 

termelékenysége és a = folyamatos anyagi ráfordítás. 

E módszerrel végzett elemzés szerint, a z 1960 és 1975 közötti időszak teljes 
termelékenységének az egyévi átlaga 3,9 %-o t tett ki. Vagyis ez a mutató 
kedvezőbb, mint az indexmódszerrel számított, ún. teljes termelékenységi mu
tató (1,4 %). 

Az erdőgazdaságnál — mint alapanyag-termelő ágazatban — ugyanis na
gyobb mértékű a lekötött eszközök értéke és viszonylag kisebb arányú a folya
matos anyagi ráfordítások volumene. (1961-ben másfélszeresen, 1975-ben már 
két és félszeresen volt nagyobb a változatlan áron számított lekötött eszkö
zöknek az értéke, mint a folyamatos anyagi ráfordítások értéke.) 

A két módszerrel levezetett adatok szerint a vizsgált 15 évben 190,0 %-ra 
emelkedett az élőmunka-termelékenység, a lekötött állóeszközöket figyelembe 
vevő számításnál 134,1 % - o s , a folyamatos ráfordításokra alapozó számítás ese
tén pedig 170,6 % az ún. teljes termelékenység mértéke. 

Nagy L. módszere (5) szerint, az ún. hatékonysági hányad alapján is ki lehet 
AF 

mutatni a helyettesítés mértékét. A z 1—S képlet szerint (ahol S = , 

APé = az élőmunka-termelékenység növekménye, A F = a technikai felszerelt
ség növekménye és n = az állóeszközök élettartama) számolva, a helyettesítés 
mértéke hasonlóan kétharmados arány körül van. 

A gazdasági hatékonyság növelése megköveteli a munkatermelékenységet 
pozitív irányban befolyásoló tényezők feltárását és a mutató alakulásának 
rendszeresebb figyelembevételét. A vállalati szintű vizsgálatoknál fontos azon
ban a nyereség mutatója is, hiba lenne ennek háttérbe szorítása. A nyereség 
mutatója a vállalati gazdálkodás hatékonyságát — ha az egyes torzító tényező
ket kiszűrjük — elég jól közvetíti. A nyereség mellett viszont szükséges mást is 
vizsgálni a vállalatnál, például a képződött tiszta jövedelem alakulását, elsősor
ban az összes lekötött eszközhöz viszonyított, ún. eszközarányos tiszta jövedelem 
inertekét is elemezni, hogy reálisan ítéljük meg a gazdálkodás hatékonyságát. 

Az irodalmi forrásokra történő hivatkozások: 

1. Lenin: Vál. Művei. III. kötet. Kossuth Könyvkiadó Bp. 1967. 73. old. 
2. Marx: A tőke III. kötet. Kossuth Könyvkiadó Bp. 1966. 266. old. 
3. Falusné Szikra Katalin: A termelékenység és hajtóerői. Kossuth Könyvkiadó Bp. 

1975. 70—75. old. 
4. Nagy Lajos: Munkatermelékenység Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp. 1966. 39. 

old. 
5. Nagy Lajos: uo. 41—43. old. 



A KÉREGHASZNOSÍTÁS EGYIK LEGÍGÉRETESEBB MÓDJA 

A kéreghasznosítás lehetőségére először 1969. évi, egyesült államokbeli utazá
som során figyeltem fel. Washington közelében, az USA Nemzeti Arborétumá
ban, az Ilex-gyűjteményben a talajt a gyomosodástól vastag kéregapríték-borí-
tással védték. 1975-ben azután kezembe került az USA Mezőgazdasági Minisz
tériuma Erdészeti Szolgálatának „Kéregszőnyeg — természetes dísz a ház kö
rül" (Bark mulch — natural artistry around your house) című, színes fény
képekkel illusztrált kiadványa. 1977 nyarán pedig, angliai utazásom alkalmából 
láttam, hogy az államerdészet legnagyobb központi rakodóján, a brandoni 
rakodón a Cambio kérgezőgépeken keletkező teljes kéregmennyiséget felaprít
ják, megőrlik és 4 £ /m 3 áron a kertészeteknek adják el. Ezek a tapasztalatok 
indítottak arra, hogy felhívjam a figyelmet erre a lehetőségre. 

Ilyen célra öt választékban dolgozzák fel a kérget: nagydarabos kéreg (4—9 
cm átmérőjű darabokból áll), kisdarabos kéreg (2—5 cm átmérőjű darabokból), 
kéregapríték (0,5—2 cm átmérőjű darabokból), foszlatott kéreg és kéregőrle
mény. Az így feldolgozott kérget műanyag zsákokban árusítják. 

Kéregszőnyeg létesítése a ház körüli kertekben, hétvégi telkeken, városi 
parkokban, pázsitokon célszerű. A természettől ellesett módszer: erdőkben, li
getekben a lehullott levelekből, ágakból avartakaró képződik, mely azután 
talajjavító humusszá alakul át. A kéregszőnyeg, kéregterítés ugyanígy elősegíti 
kedvező talajállapot kialakulását, javítja a vízháztartást, csökkenti az evapo-
rációt, meggátolja a gyomok felverődését, fölöslegessé teszi a talajművelést. 

Á kéregterítés előtt el kell távolítani a gyomokat, fel kell lazítani a talajt, 
s utána mintegy 10 cm vastag kéregréteget kiszórni. Pázsitokba ültetett fák 
és cserjék töve körül nagydarabos kérget helyeznek el. Virágágyakra, játszó
terek, piknikhelyek pázsitjára kéregaprítékot terítenek. A kéregterítés tartós, 
kedvező hatását 3—6 éven át kifejti. Csemetekerti és kertészeti célokra a fosz
latott kérget használják, rendszerint műtrágyákkal dúsítva és két rész talajjal 
keverve. 

A kéregszőnyeg színesebbé, szebbé teszi a környezetet. A barnásvörös, rusz
tikus kéregterítés kellemes színkontrasztot jelent a kertben, üdülőtelken. A 
tiszta, egész évben gyommentes virágágyak, cserjesorok, cserjefoltok esztétikus 
látványt nyújtanak. Az így ápolt növények szebben fejlődnek, kevesebb öntö
zést igényelnek, a tulajdonosnak több ideje marad pihenésre. 

Nálunk jó kerti földet az utóbbi időben alig lehet kapni és nagyon drága. 
Erdeinkben évente mintegy félmillió m 3 mobil kéreg keletkezik, amely egy 
részének fenti célokra való felhasználása igen célszerűnek látszik. 

Keresztesi Béla 

Csemetekerti köztesként ajánlanak egyéves bükk-, juhar-, jegenyefenyő- és dug-
laszcsemetéket nevelni. Ehhez 22 cm sortávolságban iskolázott bükk-, gyertyán-, dug-
lász- vagy lucfenyősorok szükségesek, amelyek sorközeiben 6 cm széles magágyat 
készítenek. Erre vetik a magot ősszel vagy tavasszal és a szükséges mértékben föld
del takarják. Az iskolázott csemeték gyökerei által behálózott talaj kedvezően be
folyásolja a kelést, a magoncokat a sorok védik széltől, naptól, fagytól, zivatartól. Az 
eljárás a természetes felújítás körülményeit teremti meg, de gazdag tápanyag-után
pótlásról kell gondoskodni. A kiemelés az első iskolázott sornak az óvatos kibontása 
után, már soronként könnyen megy. 

(AFZt 1977. 39. Ref.: Jér<*>me R.) 
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VEGYSZERES GYOM IRTÁSI 
KÍSÉRLET BUYINOL 5 G-VEL 
ERDEI FENYŐ FELÚJÍTÁSBAN 

1976. március 31-én, a Kerekegyháza 19/bi erdőrészletben (2 éves EF-felújí-
tás, sortáv: 1,80 m) különböző herbicidekkel és azok kombinációival végeztünk 
kísérleteket. A vízhatástól független, humuszos homoktalajon beállított kezelé
sek E—GA—1 típusú erdészeti granulátumszóró berendezéssel — TL—30 bol
gár traktorra külpontosán felszerelve — történtek. 

Egy kísérleti parcella nagysága 100 m hosszon, 40 cm szélesen kezelt sornak 
felel meg (csak sorkezelés!). A következőkben Buvinol 5 G 20—25, 45—50, 70, 
100 kg/ha — (teljes területre számítva) — dózisaival történő kezelések eredmé
nyeit ismertetjük, különös tekintettel az E—GA—1 típusú erdészeti granulá
tumszóró különböző fokozatain (1—12-ig) kijuttatható szermennyiségek meg
határozására, az alkalmazható dózisok megjelölésére, a kezelések utáni gyom-
borítottság változására, Nematoda faj- és egyedszám-alakulására, valamint a 
szermaradvány-vizsgálatokra. 

erdészeti granulátumszóró berendezés 

A berendezéssel granulált talajfertőtlenítőt és gyomirtó szereket, valamint 
egyéb műtrágyaféléket (továbbiakban: granulátumok) tudunk a talajfelszínre 
kiszórni. Az 1 ha területre kijuttatható granulátummennyiség 10—300 kg között 
változik. Az adagoló elektromos meghajtású. Előnye, hogy mind az erőgépre, 
mind a munkagépre fel lehet szerelni. A kiszóróegységek általában 40 cm szé
lességben (megj.: vizsgálataink alapján megállapítható, hogy 70—80 cm széles 
sávban kívánatos a sorokat lekezelni. Állítási lehetőség erre van.) — egyenlete
sen szórnak. Kétsoros szórás esetén — elosztó segítségével — külön-külön sza
bályozhatjuk az egységenkénti granulátummennyiséget. A szórt sávok távol
sága változtatható. A granulátumszóró adapter a traktor kabinjából irányít
ható és működését ellenőrzőlámpa jelzi. Főbb szerkezeti részei a következők: 

1. függesztőkeret, 
2. granulátumtároló láda, 
3. granulátumadagoló, 
4. dózisszabályozó rendszer, 
5. elektromotor az adagoló meghajtásához, 
6. granulátumelosztó, 
7. levezetőcsövek, 
8. kiszóróegységek. 
A gép dózisszabályozó rendszere 12 állítási lehetőségű (1—12 fokozat). A gra

nulátum szórása szempontjából nagyon lényeges, hogy a szórófejek rúdon moz
gathatók a technológiai követelményeknek megfelelően, valamint lehetőség 
van azok elhelyezési magasságát is változtatni. Szeles időben különösen fontos 
a szórófejeket alacsonyra állítani, ellenkező esetben a granulátum nem a cse
mete sorára, hanem a sor közbe kerül. 



1. táblázat 
E—GA—1 granulátumszóróval kijuttatható dózisok 

Fokozat 

A szórt menny. 
1 perc alatt 

BUVINOL 5 G-
ből g-ban 
(mérések 

átlagértékei) 

Szorzó
tényező 

1 óra alatt 
kijuttatott 
vegyszer
mennyiség 

kg-ban 

1 
2 42,00 2,20 2,52 
3 92,50 1,53 5,55 
4 141,60 1,39 8,50 
5 196,35 1,22 11,78 
6 239,40 1,20 14,36 
7 284,50 1,20 17,07 
8 
9 

337,75 1,14 20,27 8 
9 384,05 1,17 23,04 

10 450,00 1,22 27,00 
11 548,90 1,21 32,93 
12 663,50 39,81 

Az ismételt mérési adatok azt mutatják, hogy a granulátumszóró egyes foko
zatain kijuttatott vegyszermennyiségek + 5 % eltérést mutatnak (granulátum 
méreteinek különbözősége). 

Az 1. táblázatban feltüntetett szorzótényezőkkel kapcsolatban megállapít
ható, hogy a 3-as fokozaton kijuttatott vegyszermennyiség megfelel a 2. foko
zattal kiszórt mennyiség 2,20-szorosának. A többi fokozatra jellemző, hogy azo
kon az előző fokozatokon kijuttatható mennyiségek — közel — 1,2-szerese 
szórható ki. 

A BUVINOL 5—G különböző dózisával végzett kezelések értékelése, 
a gyomborítottság alapján 

A vegyszerezés eredményességét jelentősen befolyásolja a kezelést követően 
lehullott csapadékmennyiség. A következőkben ismertetjük a kerekegyházi mé
rőállomás csapadékadatait, az 1975—76-os gazdasági évre vonatkozóan: 

1975. okt. 29,4 mm 

nov. 14,0 mm 

dec. 23,2 mm 

1976. jan. 47,7 mm 

febr. 2,1 mm 

márc. 40,2 mm 

ápr. 43,4 mm 

máj. 30,6 mm 

jún. 48,4 mm 

júl. 13,8 mm 

aug. 24,8 mm 

szept. 115,7 mm 



2 táblázat 
E—GA—1 erdészeti granulátumszóróval az egyes sorközökbe kijuttatható 

BUVINOL 5—G mennyisége 

S
ar

tá
v 

(m
-b

en
) fm/ha 

Traktor 
sebes
sége 

km/ó. 

1 ha ke_ 
zelésé-
nek idő
tartama 
órában 

Granulá-
tumszóró 
fokozatai 

1 óra alatt 
kijuttatott 
vegyszer

mennyiség 
kg-ban 

BUVINOL 5—G 
mennyiség (kg) 

S
ar

tá
v 

(m
-b

en
) fm/ha 

Traktor 
sebes
sége 

km/ó. 

1 ha ke_ 
zelésé-
nek idő
tartama 
órában 

Granulá-
tumszóró 
fokozatai 

1 óra alatt 
kijuttatott 
vegyszer

mennyiség 
kg-ban 

teljes 
területre 
számítva 

redukált 
terület
re szá
mítva 

1,40 7200 3 2,4 

2 2,52 20—25 \ í 

1,40 7200 3 2,4 

3 5,55 45—50 13 
1,40 7200 3 2,4 

4 8,50 70 20 

1,40 7200 3 2,4 

5 11,78 100 28 

1,80 5600 3 1.9 

2 2,52 20—25 5 

1,80 5600 3 1.9 

3 5,55 45—50 10 
1,80 5600 3 1.9 

4 8,50 70 16 

1,80 5600 3 1.9 

5 11,78 100 22 

2,40 4200 3 1.4 

2 2,52 20—25 4 

2,40 4200 3 1.4 

3 5,55 45—50 8 
2,40 4200 3 1.4 

4 8,50 70 12 

2,40 4200 3 1.4 

5 11,78 100 17 

Megjegyzés: Táblázatban a 2-es, 3-as. 4-es, 5 fokozatnak megfelelő dózisok 40 cm sorkezelést 
feltételeznek. 
Amennyiben 80 cm szélesen kezeljük a sorokat — 3 km/óra haladási sebességet 
tartva — a táblázatban megadott dózisok felét Juttatjuk ki. 

A gazdasági évben lehullott csapadék 433,3 mm és ebből a tenyészidőszakra 
jutó mennyiség 1976-ban 276,7 mm-nek felel meg. A vegyszeres kezelést követő 
időszakban lehullott csapadék kedvező feltételt teremtett a szer hatáskifej
téséhez. 



5. táblázat 

A kísérleti parcella felső talajrétegének (0—25 cm) 
laboratóriumi vizsgálati eredménye 

Kerekegyháza 
19/bi 

pH 
CaC03 

% 

Hu
musz 

% 

Kapil
láris 
viz

eim elós 
5 h 

hy 
% 

Kerekegyháza 
19/bi 

H 2 0 KCL 

CaC03 
% 

Hu
musz 

% 

Kapil
láris 
viz

eim elós 
5 h 

hy 
% 

0—25 cm 8,1 7,8 8,29 0,45 170 0,34 

4. táblázat 
A kezelt területek gyomborítottsága 

A szer 
megnevezése 

Traktor 
sebes
sége 

km/ó. 

A gra. 
nulá-
turn-
szóró 
foko
zatai 

Alkalma
zott dózis 

teljes 
területre 

kg/ha 

Gyom-
borított-

ság 
% 

2 20—25 40 
3 45—50 20 

BUVINOL 5 G 3 4 70 10 
5 100 5 

5/a. táblázat 

A nematológiai vizsgálat eredménye 

Kontroll 

20—25 kg/ha 4 5 - -50 kg/ha 

Kontroll 
B U V I N O L 5 G 

a b c d e a " b c d e a b c d e 

Egyedszám 0 97 102 59 15 19 24 40 31 19 7 30 20 20 8 

Fajszátm 0 7 8 7 4 2 5 50 7 3 2 4 3 6 2 

Megjegyzés: 
a = 0— 5 om 
ib = 5—10 cm 
c =10—20 om 
d = 20—30 om 
e = 30—50 cm 



5/b. táblázal 

Kontroll 
70 kg/h a 100 kg/ha 

Kontroll 
B U V I N O L 5 G 

a b c d e a b c d e a b c d e 

Egyedszám 0 97 102 59 15 23 28 11 24 7 24 28 31 19 12 

Fajszám 0 7 8 7 4 4 6 4 4 2 5 10 5 5 2 

Vizsgálataink során szükségesnek láttuk a — különböző dózissal történő keze
lések hatását befolyásoló — felső talajréteg (0—25 cm) laboratóriumi vizsgá
latát elvégezni (3. tábl.). 

A kezelt területen 1976. június 15-én, a gyomborítottság mértékének meg
állapítására felvételt végeztünk, és ennek alapján értékeltük a gyomirtó szer 
különböző dózisával végzett kezeléseket (4. tábl.). 

A kontrollparcellákban előforduló főbb gyomfajok a következők voltak: 

Életforma 

Agropyron repens (L.) P. B. Gi 
Cirsium arvense (L.) SCOP G3 
Euphorbia cyparissias L. Gs 
Cynodon dactylon (L.) Pers Gi 
Cannabis sativa L. Ti 
Erigeron canadensis L. T4 
Verbascum phlomoides L. HT 
Melandrium album (Mill.) Hs 
Eryngium campestre L. H4 

A különböző dózissal kezelt parcellákból vett talajminták 
nematológiai és szermaradvány-vizsgálata 

A fonálférgek a megnyúlt testű, szelvényezetlen hengeresférgek (Nemathel-
minthes) állattörzsébe és azon belül a Nematidea osztályba tartoznak. 

A korábbi években folytatót vizsgálataink azt mutatták, hogy a Nematodák, 
mint bioindikátorok, jelezhetik a különböző gyomirtó szerek talajban való je
lenlétét. 

A tavaszi vegyszerezést követően 1976. június 15-én, a kísérleti területről kül-
lönböző mélységből — 0—5, 5—10, 10—20, 20—30, 30—50 cm — vett talajmin
tákat dr. Andrássy István Nematodákra megvizsgálta, a mintavételeket 4 dó
zissal kezelt, valamint kontrollparcellákra terjesztettük ki (5. táblázat). 

A Nemaíoda-vizsgálatokkal párhuzamosan a 100 kg/ha, valamint a 20—25 
kg/ha dózisokkal kezelt parcellák talajából vett minták szermaradvány-tartal-
mát megvizsgáltattuk. A meghatározást a Bács-Kiskun megyei Növényvédő Ál
lomás (Tass) kémiai laboratóriumának vezetője, Bálint Szabolcs végezte el. 
A különböző mélységből — 0—5, 5—10, 10—20, 20—30, 30—50 cm — vett ta
lajokban előforduló, még le nem bomlott szermaradék mennyiségi értékét a 6. 
táblázat tartalmazza 



A szermaradék-vizsgálat eredménye 
6. táblázat 

A 100 kg/ha dózissal kezelt területen 

mg/kg mg/kg 
AT R AZ IN 2, 4, 5 — TE 

0-5 cm 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-50 cm 0-5 cm 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-50 cm 

kisebb kisebb kisebb kisebb 
mint mint mint mint 

0,33 0,05 0,05 0,05 0,05 

kisebb kisebb kisebb 
mint mint mint 

0,03 0,002 0,002 0,002 

kisebb 
mint 
0.002 

A 20—25 kg!ha dózissal kezelt területen 

0—20 cm 0—20 cm 

kisebb, mint 0,05 kisebb, mint 0,002 

Következtetés 

1. A jövőben célszerű lesz sík- és dombvidéken — a teljes területkezeléssel 
szemben — redukált területeken elvégezni a vegyszeres gyomirtási munkái
tokat (pl. 70—80 cm szélesen sorkezelés). Ott, ahol a sorközi mechanikai 
ápolás megoldott, a 40—50 cm szélesen történő sorkezelés is elegendőnek bi
zonyult, így jelentős vegyszermegtakarítás érhető el és a várható vegyszer
árak növekedése mellett — olyan területeken, ahol szükséges és lehetsé
ges — dózisok emelésére is lehetőség nyílik. 
Különösen homokterületen kedvező hatást fejthet ki a sorközben megha
gyott gyomnövény (szélvédelem). 
Környezetvédelmi szempontból is kívánatos csak a csemete sorának vegyszer
rel való lekezelése, mert így az eredeti gyomflórát a sorközökben nem változ
tatjuk meg. 
A vad okozta kártételt is csökkentjük, meghagyva a sorközben a gyomnövé
nyeket. 

2. Tekintettel a dózisoktól függően mutatkozó gyomborítási százalékokra — s 
vizsgált homoktalajon — 45—50 kg/hektár, illetve 70 kg/hektáros dózisok 
erdészeti szempontból jónak mondhatók. 

3. A Nematodák faj- és egyedszáma már 20—25 kg/hektáros dózissal kezelt 
parcellák talajában — a kontrollhoz képest — jelentősen lecsökken. 
A faj- és egyedszámváltozás különösen megmutatkozik a 10—20 cm mély
ségből vett talajmintákban. A 20—30 cm mélységből vett mintákban csak az 
egyedszám vonatkozásában jelentkezik —• dózistól függően — csökkenés. 

4. A 100 kg/hektáras dózissal kezelt parcella 0—5 cm mélységéből vett talaj
mintáiban — a még le nem bomlott — 0,33 mg/kg Atrazin és 0,003 mg/kg 
2,45—TE mutatható ki. A mélyebb rétegekben, a méréshatár alatti meny-
nyiségekkel lehet csak számolni. A 20—25 kg/hektáras dózissal kezelt parcel
la — 0—20 cm talaj mélységből vett — mintáiban a méréshatár alatti érté
kek fordulhatnak csak elő. 



634.0.182.8 Taxus 

TELEPÍTETT TISZAFAÁLLOMÁNY 
VIZSGÁLATA VÁCRÁTÓTON Dr. Klincsek Pál 

Hazánk, de különösen az Alföld örökzöld fa- és cserjefajokban szegény. Az 
elmúlt évtizedek honosítási kísérletei nem hoztak látványos eredményeket. 
A munkát azonban tovább kell folytatni, és ehhez kívánok hozzájárulni az 
MTA Botanikai Kutatóintézetének területén, Vácrátóton nagy egyedszámmal 
előforduló, telepített tiszafaállomány értékelésével. 

A tiszafa ugyan nincs kipusztulóban, de védettsége és elszaporítása mégis 
indokolt. Az alföldi kertek örökzöld anyagának bővítésében, de az ország más 
területein is kívánatos volna előnyben részesíteni sok exótával szemben. 

Ez az egykor nagyobb területen elterjedt, honos fenyőfajunk megérdemli, 
hogy jobban felkaroljuk, hiszen tág ökológiai alkalmazkodóképességén belül 
egyre inkább számításba veendő a környezetszennyezéssel szembeni tűrőképes
sége is. Az irodalom szerint jó a növény immissziótűrése, pormegkötőképessé
ge és portűrése, feltűnő a cementgyári szállóporral szembeni ellenállóképessé
ge is. A növény értékét különösen növeli kertészeti és erdészeti felhasznál
hatóságának sokoldalúsága. 

A vácrátóti tiszafás nagy tömegű és szemre szép állomány; részleteket azon
ban róla nem tudtunk. Szükséges volt megtudni ezért, mik az egyes fák adatai, 
hogy ennek alapján megállapíthassuk, melyek a kert legnagyobb, legméretesebb 
tiszafái, amelyek kertünk természetvédelmi területén — bár minden fánk vé
dett — különös figyelmet és védelmet élvezzenek. 

A fafelvételezés során a koronanagyságot, a megjelenésre (habitus) jellemző 
adatokat, az egyedek nemenkénti megoszlását, egészségi és esztétikai értékét 
kívántuk rögzíteni. A kert tiszafáit egyenként értékeltük, majd a nagyjából 
azonos domborzati viszonyok közt előforduló tiszafacsoportokat mesterségesen 
10 körzetbe soroltuk. 

Csak a 20 évesnél idősebb egyedeket és csak a tőalakokat vettük számba. 
A nyilvántartásban is szereplő kultúrvariárisokat nem, még az idősebbeket sem 
vettük az összesített vizsgálatokba. 

Az állomány legidősebb tagjai 100 év körüliek. A kert eredeti növényanya
gát az 1872-es év táján telepítették. A kertben azonban a tiszafa sok helyen 
magról magától is jól szaporodott és szaporodik ma is, így folyamatosan nagyon 
sok fiatal, változó korú „újulat" nőtt fel a kertben. A fiatal fák (10—20 évig) 
kora jól megállapítható a fenyőkre jellemző (így a tiszafára is) álörvös növeke
dés alapján. Az egyes évek növekménye (ágörvek) jól elkülönülnek, és koruk 
(1—2 éves tévedéssel) visszaszámolható. A 20 év körüli fák tövénél mért 
törzs átmérője átlagban 5—6 cm volt. Az ennél vékonyabb törzsátmérőjűeket 
nem vettük fel az állományba. A 20 és 100 év közötti korokat a törzsátmérő, 
magasság és a növény összmegjelenése alapján becsültük. 

A tiszafák alakját az analitikus felvételezéskor valamilyen közismert alak
zathoz hasonlítottuk, majd a rokonértelmű elnevezéseket összevonva 13 koro-



natípust állapítottunk meg, s ezt négy fő habitustípusba vontam össze. Ezek a 
következők: 

I. szabályos, főtengellyel rendelkező gúla típus; 
II. kevésbé szabályos, főtengellyel többé-kevésbé rendelkező, a fenyők öreg
kori alakjára jellemző kehely-ernyőszerű típus; 

III. rendszerint több tengellyel rendelkező (nagyjából azonos vastagságú, tövük
től többfelé ágazó) vagy főtengely nélküli, gömbszerű alakzat; 

IV. teljesen szabálytalan, lapos, sérült, csúcsszáradt, csonkolt, kusza, nyomorgó 
típus. 
A fák megjelenésében, a habitus kialakulásában a törzs fontos szerepet ját

szik. A legtöbb fa tövétől ágas, sok többtörzsű volt, melyek gyakran azonos 
vastagságúak. Így a habitus mellé főtengely meglétét vagy hiányát is megje
löltük. Főtengelyesnek tekintettem azokat, amelyeknek csak egy törzse volt, 
vagy amelyek többtörzsűek voltak ugyan, de közülük az egyik mind vastagság
ban, mind magassági növekedésben túlszárnyalta a többit. Az összes föbbi típus 
a főtengely nélküli csoportba került. 

A nem megállapításakor a felvétel idejében a női egyedeken a még zöld 
vagy már pirosló termés azonnal felismerhető volt, és hiányoztak róluk a hí
mekre jellemző, a hajtások közepe táján sűrűn álló, gömbölyű, hím virágrügyek. 
A hímvirágrügyek vagy a termések a nemek elkülönülésére mindig jelen vol
tak, csupán néhány idősebb, túl mély árnyékban nőtt, sínylődő példányon 
nem sikerült a nemeket elkülöníteni. 

A fák egészségi állapotát és díszértékét, külön-külön, 0—5 pontos értéke
léssel jellemeztük. Nem kaptak pontot a pusztuló, száradó, beteg, nagy mér
tékben sárguló lombú, lombjukat jelentősen vesztett fák, ill. amelyek nem vol
tak esztétikailag értékelhetők. Egy pontot kaptak a fejlődésben erősen elma
radt, tűjüket hullató, sárguló levelű vagy gyengeségi kártevőkkel erősen fertő
zöttek (pajzstetvek), és ahol kisebb ágelhalás észlelhető volt, illetve díszérté
kük nem számottevő. Két pontot kaptak az ennél egészségesebbek, illetve a 
csökkent díszértékű, hibás lombozatú vagy hibás alakú egyedek. Három pon
tot kaptak azok az egészséges egyedek, amelyeknél kisebb tűhullás, nem szá
mottevő sárgulás vagy gyengeségi parazita észlelhető volt, de összbenyomá
sukat tekintve egészségesnek látszottak, ill. a közepesen díszesek. Négy pontot 
kaptak azok az egészséges fák, amelyeknél esetenként és helyenként (egy-egy 
ágon vagy egyik oldalon) kisebbmérvű gyengeségi károsító előfordult, szép, 
esztétikailag mind formájukkal, mind a lombozat színével, esetleg a levél ked
vező alkatával díszítő hatásúak voltak, ö t pontot a teljesen egészséges, edzett, 
fényes lombú, mindenféle kártevőtől mentes, ill. a rendkívül szép, egyedileg 
is magas díszértéket képviselő fák kaptak. 

A vizsgálatra július-augusztus hónapokban került sor. Ennek során megálla
pítottuk, hogy: 

1. A Botanikai Kutatóintézetben, Vácrátóton, a 20 éves és annál idősebb ti
szafák száma: 841 db. A később ültetett kerti változatokkal és a 20 évesnél 
alig fiatalabbakkal együtt ez a szám 1000 fölöttire is rúghat. 

2. A kerti Taxus állomány átlagos korát (csak a 20 évnél idősebbeket mér
ve!) 71,2 évre becsültük. Ennek korcsoportonkénti megoszlása a következő: 

20 évesek: 9,0% 
30 évesek: 11,6% 
40 évesek: 15,5% 
50 évesek: 15,2% 
60 évesek: 13,6% 



80 évesek: 15.1% 
100 év körüli: 20,0% 

3. A tiszafaállomány átlagos magassága: 3,2 m, csoportonkénti megoszlása: 
0—2 m: 13,6% 
2—3 m: 28,0% 
3—4 m: 25,3% 
4—5 m: 16,8% 
5 m fölött: 11,2% 
(Rendkívül magasnak számító 7—9 m: 9 db = 1%.) 

4. A koronaátmérő átlagosan 3,8 m, megoszlása: 
0—2 m: 13,6% 
2—4 m: 45,1% 
4—6 m: 28,6% 
6 m fölött: 12,7% 

5. A korona alakja: 
I. típusú: 35,6%, csak kedvező termőhelyen, sértetlen növényeken fejlődik ki, 

jellemző a fiatalkorú egyedekre (10—20 évig!). 
II. típusú: 38,4%. Kedvezőtlenebb termőhelyre (pl. száraz, rossz vízgazdálko

dású talaj, túl erős árnyék vagy hirtelen tűző napra kerülés stb.) utal, de az 
idősebb korban okozott csonkázás vagy más durva behatás is okozhat ilyen ko
ronaalakot. 

III. típusú: 7,8%-ban fordul elő. Rendszerint tűző napon vagy erősebb ár
nyékhatásban fejlődnek ilyen félgömb, gömbszerű koronaformák. 

IV. típusú: 18,2%. Ez a szabálytalan koronaforma rendszerint zárt állásban, 
fagyzugban, túl sötét helyen vagy korai mechanikai sérülés hatására alakul ki. 
Ezt elősegíthetik még kártevők, betegségek is. Feltűnő, hogy az ivartalanul 
szaporított idősebb tiszafák is hajlamosak ilyen (lapos, csésze, tányér, korcs 
stb.) koronaformák kifejlesztésére. A korábban vágózöld-szedéssel csonkított 
fák egy része is ide tartozik; más részük viszont szakszerű zöldszedés után re
generálódott. Az idős anyag koronatípusát, a növények habitusát a szakszerű 
vágózöldszedés nem befolyásolja, legfeljebb az egyes egyedek esztétikai érté
két csökkenti vagy csökkentette. 

6. A fák nemenkénti megoszlása: 
hím: 42,3% 
nő: 53,2% 
megállapíttatlan: 4,5% 
A közel 1 : 1 arányú megoszlás arra mutat, hogy az állomány magpopulációból 
származik. 

7. A kerti tiszafaállomány egészségi állapota átlag 3,2 ponttal, esztétikai
díszértéke 2,9 pontszámmal közepes. A pontszámok szerinti megoszlás a kö
vetkező : 

egészségi állapot díszérték 

0 pontos 
1 pontos 
2 pontos 
3 pontos 
4 pontos 
5 pontos: 

1.5% 
4.0% 

H.7% 
40,5% 
31,9% 
10,4% 

4,7% 
5,1% 

15,6% 
45 ,1% 
23,0% 

6,5% 



o A vácrátóti tiszafás legméretesebb fái 

Nem 
Törzsátmérő 

talajon mérve 
(cm) 

Magasság 
(m) Törzsjellemzés 

Legnagyobb 
korona
átmérő 

(m) 
Alak Megjegyzés 

Dendro-
lógi 

nyilván
tartás 

szerinti 
parcella 
száma 

I. körzet 
hím 40,0 9,0 0,4 m fölött kétfelé ágazik 7,0 kúp — \ 4 5 

III. körzet 
nő 21,0 7,5 főtengelyes, csak oldalágak; 

a törzs nem ágazik el. 
4,0 kúp ágai csüngők 42 

IV. körzet 
nő 

hím 

nő 
hím 
hím 

45,0 

68,0 

50,0 
23,0 

25 + 20 + 19 + 24 

2,0 

6,5 

8,0 
9,0 
9,0 

0,3 m fölött 6 felé ágazik, 
nincs főtengely 

0,1 m fölött 6 felé ágazik 

0,4 m felett 6 felé ágazik 
2,0 m fölötti 3 felé ágazik 
tövétől ágas 

11,0 
11,5 

5,0 
4,0 
9,0 

lapos kehely, 
ernyőszerű 

kúp 
kúp 
kúp 

ágai csüngők, 
hegyes tűk, 
visszahajló 
foggal 

16 
16 

22 
22 
22 

V. körzet 
nő 
nő 

18 + 10 + 19 + 5 + 8 + 6 + 11 
27,0 

5,5 
8,0 

tövétől ágas 
1,5 m-nél 2 felé ágazik 

11,0 
4,0 

kehely 
gúla — 

23 
32 

VIII. körzet 
hím 
nő 
nő 

27,0 
12 + 20 + 16 + 12 + 8 + 8 + 8 

20,0 

9,5 
4,3 
7,5 

egytörzsű ' 
tövétől ágas, nincs főt. 
1,0 m-nél 2 felé ágazik 

4,0 
12,0 
5,0 

kúp 
kehely 
piramis E 

71 
74 
74 



A tiszafaállományban különösebb növényegészségügyi probléma nem áll 
fenn, csak az egészen rossz termőhelyen és a nem gondozott egyedeken található 
gyengeségi kártevő, de annak jelenléte nem veszélyes. így ez is indokolja a faj 
közterületen történő tömegesebb felhasználását. 

Díszértékük egyes helyeken gyenge (sűrű állásban, elgyomosodott helyeken, 
az alsó és oldalsó ágak csonkolása miatt, más mechanikai sérülések következ
tében stb.), de általában jó. 

Vizsgálati eredményeink arra mutatnak, hogy a nem termőhelyére telepített 
tiszafaállomány egyedei is tekintélyes méretet érnek el 100 éves korukra; 
(a legméretesebb fák adatait táblázat mutatja be), számos utóddal bővítik ál
lományukat, legföljebb a rájuk jellemző optimális kúpos koronaforma helyett 
zömmel elöregedett koronatípusokat fejlesztenek. 

A telepített, ill. telepíthető, ivartalanul szaporított anyagnál számítani lehet 
arra, hogy alacsony, zömmel II., III., IV. típusú koronát fejleszt. Szélsőségektől 
védett, északias kitettségben, ritka lombsátor alatt a piramis alak jelenik meg, 
de csak a magoncokon. A felhasználásnál erre ügyelni kell. A kisebb sérülése
ket jó regenerálódóképessége révén hamar kinövi, és a termőhelyre jellemző 
habitust veszi fel. 

Az eddigi elemzés is rámutat arra, hogy kerti ültetvény létesítésével, a ter
mőhely helyes kiválasztásával, a társnövények helyes megválasztásával és el
helyezésével, csoportos telepítéssel, a tiszafák a számukra egyébként kedve
zőtlenebb alföldi termőhelyen is jól megtarthatók, és hosszú életet érnek el. 

Ha a számára nem megfelelő sík vidéki, városi klímában vagy más szennye
zett levegőjű vidéken nem is várhatjuk, hogy szabályos, nagy fává nő, na
gyobb, többágas bokorrá mindenképp felcseperedik, és mint nagy alkalmazko-
dóképességű, őshonos, örökzöld nyitvatermőnk, a tiszafa feltétlenül több fi
gyelmet, még nagyobb erdészeti és kertészeti megbecsülést érdemel. 

A több műszakos munka teszi hatékonnyá az iparszerű termelési módszereket — 
állapítja meg az NDK állami erdőgazdaságának igazgatója Schleizben, ahol egyes 
munkaterületeken már 1971-ben, fokozott mértékben 1974-ben rátértek erre. 

Két műszakos munkát vezettek be a közelítésben, szállításban. Megfelelő világítás
ról kellett ehhez gondoskodni a fényszegény évszakban és lehetővé kellett tenni a 
súrlódásmentes váltást. Ez utóbbi érdekében minden tehergépkocsihoz egy személy
gépkocsit adtak, amellyel a gépkezelők gyorsan el tudtak jutni a meglehetősen gyak
ran változó munkahelyekre és haza is tudnak menni. Az első műszak 4-től 13-ig, a 
második 13-tól 22 óráig tart, ezért meg kellett egyezni a felhasználókkal, hogy a fát 
5-től 22 óráig tartó időközben is fogadják. Át kellett a két műszakra állítani a gép
javító üzem egy részét, és hétköznap 6-tól 22 óráig, vasárnap 8-tól 12 óráig tartó szol
gálatot kellett szervezni az erdészetek központjában. Mindezzel lehetővé vált, hogy 
a tehergépkocsik hetente 87,5 órát teljesítsenek. Jessen-ben a rakodódaru és a tus-
kózógépek teljesítményét több mint 140%-ra emelték a két műszakkal. 

A nagy felkészítő telepeken három műszakot vezettek be. Hogy ez mit jelent a 
ma már rendkívül magas állóeszközérték hasznosulásában, kihasználásában, az köny-
nyen kiszámítható. Igen jelentős emellett a munka könnyítése, a kereset növelése. 
A több műszak szervezése mindössze a vezetést veszi jobban igénybe, gondosabb 
tervezést igényel. Ebben fokozott figyelmet kell fordítani a munkások szociális viszo
nyaira. Meg kell nyerni egyetértésüket munkabeosztásukkal. Ezt csak úgy lehet el
érni, ha módot adunk számukra a társadalmi, családi életük zavartalan folytatására, 
egyéni ambíciójuk kielégítésére. 

(DIE SOZ. FORSTW. 1977. 7. és 8. sz. Ref.: Jéröme R.) 



J. J. Tupica: Új tudományos irányzattal kapcsolatos kérdések. (K. voproszu o nö
vöm naucsnom napravlenii. Lesznoe Hozjajsztvo 1977/7. 17—20. p.) 

A megvitatásra közölt cikk felhívja a figyelmet arra, hogy napjainkban egy új tu
dományos irányzat alakul ki, az ökonómiai ökológia, mely a környezetvédelem és a 
természeti erőforrások ésszerű használatának korszerű ismereteit foglalja magában. 
Kialakulását objektív feltételek sürgetik: a műszaki-gazdasági fejlődés jelenlegi sza
kaszában a termelésnek, mint gazdasági rendszernek, és a természetnek, mint öko-
rendsaernek, egymással összhangban és kölcsönhatásban kell funkcionálni. 

Célszerű az erdészeti gazdaságtani ökológia kialakítása is. Fő feladata az erdészeti 
erőforrások használata, védelme és újratermelése, valamint a természeti törvényekből 
eredő követelmények közti optimális kölcsönhatás érvényrejuttatása. Ennek érdeké
ben ki kell dolgozni az erdészeti erőforrások komplex ökonómiai-ökológiai értékelé
sének alapelveit és módszereit. Fontos a megfelelő mutatószámok kialakítása, az er
dészeti ökorendszerre gyakorolt emberi beavatkozások normatíváinak megalapozása, 
az ember erdőre gyakorolt termelő-gazdálkodó tevékenysége ökonómiai-ökológiai ha
tékonyságának megállapítására módszer kialakítása. Tekintettel arra, hogy minden 
emberi tevékenység az erdőben nemcsak gazdasági, hanem egyúttal kedvező, vagy 
kedvezőtlen ökológiai hatást is okoz, ennek együttes értékelésére alkalmassá kell 
tenni a hatékonysági mutatószámokat. Ezért felmerül egy új fogalom, az ökológiai
gazdasági hatékonyság fogalma bevezetésének szükségessége. Az új elvek, módszerek 
kipróbálását az antropogén hatásoknak kitett „kritikus övezetek" erdeiben javasolja 
a cikk szerzője, mert itt különös fontosságú az erdészeti erőforrások védelme és az 
ésszerű használata. 

A természeti, ezen belül az erdészeti erőforrások racionális felhasználását használati 
díj bevezetésével célszerű gazdaságilag ösztönözni. A használati díjat a nyereség ter
hére kellene fizetni, de mértékét függetleníteni kellene a nyereség volumenétől. A 
használati díj nagyságát a természeti erőforrás hasznosítási fokához és szennyezésének 
intenzitásához lenne célszerű csatolni. A szocialista társadalom nem szentesíthet olyan 
nyereséget, mely a kitermelt nyersanyag pocsékolásából, a környezet — normatívák 
által megadott tűréshatáron felüli — szennyezéséből származik. A szerző javasolja az 
eszközlekötési járulékhoz hasonló költségszámítási tétel, az ún. „ökológiai költségek" 
bevezetését. Ennek kettős szerepe lenne: egyrészt megelőzné az ökológiailag helytelen 
intézkedéseket, egyúttal ösztönözné az ökológiai szempontból kedvező eljárások al
kalmazását; másrészt forrása lehetne a „környezetvédelmi alapnak", amelyből az 
ökológiailag megfelelő technológiák elterjedését lehetne pénzügyileg támogatni. 

Tupica tanulmánya értékes hozzájárulás a hagyományos ökonómia elveinek és az 
ökoszisztémák egyensúlya követelményének egyesítésén alapuló új tudományos te
rület: az ökonómiai-ökológia, illetve annak ágazatunk problémáival foglalkozó rész
területe, az erdészeti gazdaságtani ökológia kialakításához. 

Ref.: dr. Illyés B. 

Studia Phytologica 
In honorem jubilantis A. O. Horvát (1977 MTA Pécsi Bizottsága. 164 old.) 

Növényszociológusokat és erdészeket egyaránt érdeklő könyvet adott ki 1977-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Bizottsága dr. Horvát A. Olivér kandidátus 
70. születésnapja alkalmából. A könyv csupa olyan szerző dolgozatait tartalmazza, 
akik a jubiláns tudóst vagy növénycönológiai világkongresszusokon elhangzott elő
adásaiból ismerik, vagy a vele közösen végzett hazai és külföldi kutató munkákkal 
kapcsolatosan. A 26 szerző közül csak az általunk is ismertebbeket említem: AICHIN-
GER (Ausztria), FUKAREK (NDK), a magyar származású GARAY, aki az orchideák 
világszerte ismert tudósa és a Dél-Amerikában általa felfedezett orchidea nemzetsé
get volt tanára iránti tiszteletből és hálából HORVÁTIA ANDICOLA-nak nevezte el. 
GRANDTNER (Kanada) Kanada egyik természetvédelmi területének tengerparti tár
sulását írja le. Külön érdeklődésre tarthat számot SOJKO (Szovjetunió), aki Kárpát
alja dendroflóráját ismerteti, továbbá PIETSCH (NDK) a Somogy megyei Baláta tavi 
Aldrovanda nevű húsevő növénnyel kapcsolatos — a jubilánssal együtt végzett — 
kutatásainak eredménye. Horvát A. Olivér mecseki kutatási eredményeihez kapcso
lódik P. FUKAREK (Jugoszlávia) bükkösökkel foglalkozó dolgozata. LÖVE (USA) a 
természetvédelem jelentőségét emeli ki, mint az emberiség fennmaradásának biztosí
tékát. NUMATA (Japán) Japán lombhullató erdeiről ad rövid ismertetőt. A dolgo-



zatoikból megismerkedhetünk Hollandia, Svájc, Franciaország, az NSZK, Olaszország, 
Csehszlovákia egynéhány növényszociológiai kérdésével is. 

Valamennyi erdőtipológus által jól ismert Braun-Blaquet recenzióját is tartalmazza 
a Pécsi Szikra Nyomda gondos munkáját dicsérő könyv, aki a jubiláns eddigi kuta
tásait összefogó — német nyelven az Akadémiai Kiadó által 1972-ben megjelentetett 
„A Mecsek hegység és környékének vegetációja" (Die Vegetation des Mecsekgebirges 
und seiner Umgebung) című művéről ad dicsérő bírálatot. 

Kár, hogy ez az értékes könyv csak kis példányszámban jelent meg és így nehezen 
hozzáférhető. Emelte volna a könyv hazai értékét, ha az idegen (német, francia, 
orosz, angol) nyelven írt cikkek végén rövid magyar nyelvű összefoglaló volna. 

Dr. Kollwentz Ödön 

(AFZt 1977. 39. Ref. Jérőme R.) 
G. J. Hamilton: Erdészeti famérési kézikönyv (Forest meusaration handbook) Lon

don 1975. 

A faméréstan (dendrometria) témakörében az utóbbi időszakban külföldön számos 
szakkönyv és más publikáció jelent meg. Ezek közé tartozik az angol erdészeti bi
zottság által kiadott: „Erdészeti famérési kézikönyv" is, amelynek szerzője G. J. 
Hamilton, neves angol faterméstani kutató. 

A 274 oldal terjedelmű könyv hat főrészre tagolódik: I. Általános mérési irányel
vek, II. Mérési előírások, III. A döntött fa mérése, IV. Az állófa mérése, V. Külön
böző részletkérdések, VI. Segédtáblák. 

A súlymérés aránya a kitermelt fáknál (választékoknál) a jövőben növekszik. Kü
lönböző célokra azonban a fa néhány méretére változatlanul szükség lesz. Az át
mérőt legtöbbször kerületméréssel határozzák meg. 7 cm-nél vékonyabb fát nem 
mérnek, ez a legkisebb csúcsátmérő. A fa hosszába sem számítják be a 7 cm-nél 
vékonyabb törzsrészt, 0—10 m-ig, 0,1 m-es, efölött 1 m-es kerekítéssel mérnek. A ra
kásolt fa (dorong stb.) térfogatának meghatározásához fotogrammetriai módszereket 
is alkalmaznak. 

Az állófa térfogat meghatározására tarifa nomogramokat használnak. Ezekről a 
Pi , 3 és a h alapján először leolvassák a tarifa számot. A fatérfogatot a leolvasott 
tarifaszám és a d 1 J 3-nak megfelelően táblázatokból határozzák meg. A kialakított 
fatömegbecslési eljárással 95%-os valószínűségi szinten + 1 0 % - o s hibahatáron belül 
dolgoznak. 

A faállomány fakészletének meghatározására eljárást ismertet a könyv, amelyhez a 
körlapösszeg, a magasság és a faállománnyal borított terület adataira van szükség. 
A relaszkópos módszert itt célszerűen lehet alkalmazni. Az alakmagassággal kiter
jedt körben dolgoznak. Külön alakmagasság táblázataik vannak a gyérítési fatömeg 
meghatározására. 

A gyérítések ellenőrzését a jelölt fák fatömegének vagy körlapösszegének gyors 
meghatározásával végzik. A nevelővágások tervezéséhez külön gyérítési kézikönyvük 
van. 

Dr. Sólymos Rezső 

Hengeres és fűrészelt fa köbözésére Texas-Instrument TI típusú zsebszámolóra prog
ramokat dolgoztak ki. A zsebszámoló mágneskártya-olvasásra alkalmas, nyomtatóhoz 
(PC—100A) kapcsolható, elemmel működik. A kb. 300 gramm súlyú zsahszámolóval 
70 különböző választékra lehet választékonként és összesen a köbtartalmat, valamint 
a darabszámot kiszámítani. A munkahelyen a fa köbözésekor az átmérőt kell be
billentyűzni, valamint a megfelelő választékbillentyűt megnyomni (pl. négyméteres 
lucfenyőrönk). A zsebszámoló automatikusan számítja a köb tartalmat ós választé
konként összegezve gyűjti. Az adatokat mágneskárnyán tárolja. Otthon a zsebszámoló_ 
hoz nyomtatót kapcsolnak és kiíratják az adatokat. Ezzel a külső munkában 50 %-os 
időmegtakarítást érnek el, a további számolásra pedig nincs szükség. 

(AFZt 1977. 10. Ref.: Verbay J.) 



Űj erdőgazdaság-politikai irányelvek kialakítására 
kényszerítenek a társadalmi változások, a technika fejlődése nyugaton is. Az Egyesült 
Államokban hosszas viták után, végül is tavaly szabályozták 1897 óta újból az állami 
erdőkben folytatandó gazdálkodást. A vitában a termelőüzemi és természetvédelmi 
nézetek csaptak össze és végül is az a nézet győzött, hogy a tartamos fatermesziést 
kell általánosan megvalósítani. Amennyiben esetenként más szempontok is előtérbe 
nyomulnak, az ilyen igénnyel érintett területet pontosan meg kell határozni és tíz
évenként felül kell vizsgálni. Rövid vágásfordulójú, főleg rostanyag termelésére irá
nyuló üzemek csak kevés kivételt képezhetnek (AFZ 1976. 51—52). Ezzel szemben 
szorgalmazza a megtermelt fának nagyobb mértékű hasznosítását, a rostiparnak 
megfelelő fa maradéktalan feldolgozásra bocsátását, sőt rnég a lakossági használat 
során keletkezett fahulladékoknak újrafeldolgozását is (AFZ 1977. 15.). 

A Német Szövetségi Köztársaság erdőgazdasági tanácsa ugyancsak 1976-ban bocsá
totta ki különböző érdekvédelmi szervek meghallgatása után az erdőgazdaságpoliti
kai irányelveit. Ezek főbb céljai: 

— az erdőgazdaság létfeltételeit biztosítani az adott birtokmegoszlás fennmaradá
sa érdekében; 

— munkahelyekről gondoskodni megfelelően képesített és számszerűleg elegendő 
szakszemélyzet részére; 

— az erdő szolgáltatásait a gazdaságosság érvényesítésével növelni. 
Az irányelvek részletesen kifejtik a célok elérése érdekében szükséges intézkedé

seket, melyek végül is a hozamok növelésével, a ráfordítások csökkentésével, meg
felelő állami ösztönzéssel és esetleges egyéni korlátozás kellő kártalanításával foglal
hatók össze (AFZ 1976 30—31). 

Svájcban 1968 óta dolgoznak új erdőgazdasági koncepció kialakításán. Szakértő
bizottságot hoztak létre azzal a céllal, hogy kimunkálja azokat az alapokat amelye
ken olyan koncepció nyugodhat, amely vezérelvül szolgálhat az erdőgazdaságot és 
faipart érintő szövetségi gazdaságpolitika számára. 

A bizottság rendkívül terjedelmes jelentésben tárta fel az ország erdőgazdaságának 
és faiparának hetvenes évek elejei helyzetét. A szükségesnek ítélt intézkedések terén 
a jelentés a magántulajdont, egyéni kezdeményezést és a kereskedelem teljes sza
badságát messzemenően tiszteletben tartja. Hatósági beavatkozást csak akkor lát 
megengedhetőnek, ha az egyén feladatának állami támogatás nélkül eleget tenni nem 
tud, vagy eljárása sérelmes a közösségre. Az erdőgazdaság fő céljaként jelöli a je
lentés: „az erdőt olyan állapotba hozni és megtartani, amelyben az a különböző fel
adatainak gazdaságosan eleget tehet". A nagyrészt állami tulajdonú erdő mellett a 
csaknem kizárólag magán kézben levő faipar tekintetében a teljes szabadságot hir
deti. Még a kettőt összekötő fapiacon is elutasít minden fajta állami beavatkozást. 
Bár az időközben beállt recesszió más gondolatokhoz is vezetett, egyetértés csupán 
abban született, hogy a faárak a fatermelésen kívüli, az erdő egyéb szolgáltatásaival 
kapcsolatos költségekre fedezetet nem tartalmazhatnak. A jelentésnek legnagyobb 
vihart kavart része a minden erdőnek megfelelő üzemeltetésére irányuló kötelezéssel 
kapcsolatos. Ezt látja olyan pontnak, ahol a törvényhozásnak kell a magántulajdon 
szabadságába beavatkozni a közösség érdekében. A jelentést vitára bocsátották, a 
sajtó részletesen közölte az egyes nézeteket, sőt az észrevételekre vonatkozó viszont
válasz is megjelent (Sch. Z. f. F. 1977. 3). 

Célszerű erdőpolitikai irányelvek kialakítására hívta egybe az osztrák mezőgazda
sági miniszter a mértékadó erdészeti szervek vezetőit azzal az elhatározással, hogy 
évente rendszeresen tart a jövőben hasonló konferenciát. Számos egyéb kérdés között 
ezen újra napirendre került a vad kérdése, amit katasztrofálisnak ismernek el. A 
szarvasállomány a harmincas évekhez viszonyítva ma már hatszorosát, az őzállomány 
hét-nyolcszorosát éri el, és a miniszter beismerése szerint az állománycsökkentés 
mindeddig teljesen megoldatlan. Bejelentették, hog}' az erdészeti kutatóintézetben 
munkabizottságot hívtak létre a vadkárok meghatározási és értékelési módjának ki
dolgozására és az erre vonatkozó részeredményeket az 1977. év végéig át kell adja 
a gyakorlatnak (AFZg 1977. 7.). 

Ref.: Jérőme R. 



EGYESÜLETI 
KÖZLEMÉNYEK 

Rovatvezető: Király Pál 

Konzultáció az MTESZ-ben 

Érdekes és hasznos konzulatációt rendezett múlt év decemberében az MTESZ fő
titkára Budapesten, a szövetség Kossuth Lajos téri székházában, a tagegyesületek 
főtitkárai és a megyei MTESZ-szervezetek elnökei részére. A rendezvény HORGOS 
GYULÁnak, a szövetség ügyvezető elnökének vezetésével folyt le, s azon részt vett 
BORBÉLY SÁNDOR, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, valamint BONI-
FERT ÁDÁM, a KB osztályvezető-helyettese. 

HORGOS GYULA megnyitója után DR. KOVÁCS SÁNDOR MTESZ-főtitkár tartott 
rövid beszámolót a szövetség feladatairól, munkájáról, törekvéseiről — különös te
kintettel a múlt évben lezajlott, XII. közgyűlés határozataira és az 1985-ig szóló 
cselekvési programban foglaltakra. 

A főtitkárt követően BORBÉLY SÁNDOR szólalt fel. A KB titkára alaposan, 
sokoldalúan, részletesen foglalkozott az MTESZ munkájával, összefüggésben az or-
ezág előtt álló gazdasági feladatokkal, problémákkal. Az MTESZ-ben dolgozó, ott 
társadalmi munkát végző párttagok szempontjából fontos megállapítása volt, hogy 
az MTESZ-ben végzett munka: egyértelműen pártmunka. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy mérje fel alaposabban a szövetség: milyen eszközökkel rendelkezik a szövetség 
céljainak eléréséhez, mert megítélése szerint, még nem merítette ki a lehetőségeket. 
Az eszközök közül külön megemlítette a sajtó, a porpaganda fontosságát és behatóan 
tárgyalta a rendezvények körül szerzett tapasztalatokat. A KB titkárának megítélé
se szerint az MTESZ rendezvénynaptárában több a központi rendezvény a kelleténél. 
Ezért felhívta a figyelmet a szelektálás szükségességére és a kooperációra, vagyis 
arra, hogy nem szükséges mindenkinek minden témában rendezvényt csinálnia. 
Ezek viszont legyenek jobban átgondoltak, adjanak választ az egyes kérdésekre, 
lezárásuk hozzon konstruktív megoldást a tárgyalt témában. Az egyesületekben 
folyó munkával kapcsolatban rámutatott arra, hogy közéletünkre napjainkban az 
aktivitás a jellemző. Ez új, minőségi követelményeket támaszt az emberekkel szem
ben. Erősödnie kell a kapcsolatnak a gyakorlat igényei és az egyesületek elképzelései 
között. Felhívta az egyesületeket arra, hogy a gyakorlatban fellelhető és tudományos 
eredményeket produkáló embereket karolják fel. s a fiatalokat ugyancsak. Pozitívan 
értékelte a KB titkára az MTESZ nemzetközi munkáját. Ezzel kapcsolatban kifej
tette azt a kettős igényt, ami szerint egyrészt a külföldi szereplések alkalmával kép
viseljük méltóan a magyar műszaki-tudományos értelmiséget, másrészt fokozott gon
dot fordítsunk a nemzetközi konferenciák rendezésére, azok színvonalára, eredmé
nyességére. 

Felszólalásának második részében időszerű gazdaságpolitikai kérdésekkel foglal
kozott, részben az 1977. évi eredmények tükrében (különös tekintettel a gazdasági 
növekedésre, a beruházásokra és korszerűsítésekre, a munkaerő-gazdálkodásra, a vál
lalatok belső irányításának fejlesztésére és a vállalatok közötti együttműködésre, s a 
jobb munka egyéb feltételeire). Vázolta az 1978. évi feladatokat, ennek során is meg
ismételve, amit felszólalása során többször is megemlített: a feladatok megoldásában, 
a nehézségek leküzdésében növekszik az ész, vagyis a műszaki-gazdasági értelmiség 
szerepe. 

A konzultáció több jelenlevő felszólalásával ért véget. 



Egyesületünk, valamint a MÉM erdészeti és faipari főosztálya, a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére, 1977. november hó 25-én, Buda
pesten, a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában, jubileumi ünnepélyt rendezett. 

A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után VLAGYIMIR ILJICS GALANOV, 
az SZKT Háza igazgatóhelyettese az igazgatóság nevében köszöntötte az ünnepélyen 
megjelenteket. Ezt követően VIKTOR VASZILJEVICS OROSZ, a Szovjetunió buda
pesti nagykövetségének tanácsosa, megemlékező előadást tartott a nagy októberről. 
A következőkben DR. KERESZTESI BÉLA akadémikus, az ERTI főigazgatója, elő
adásában a „Szovjet—magyar erdészeti kapcsolatok"-ról adott mélyre ható ismer
tetést, majd DR. CSONTOS GYULA, a FAGOK vezérigazgatója adott tájékoztatást 
„A magyar erdészeti és faipari dolgozók jubileumi munkaversenyének eredményei"-
íől. 

Az ünnepély előadói szakaszát az Internacionálé zárta be, amely után a résztvevők 
megtekintették a „Századokkal egyenlő út" és az SZKP X X V . kongresszusa alkal
mával készült, színes filmet. 

Az ünnepségen részt vett az OEE országos választmánya, a MÉM felügyelete alá 
tartozó erdészeti és faipari szervek, gazdaságok, vállalatok és intézmények képviselői. 
A vendégek között üdvözöltük HUNYA ISTVÁNt, a MEDOSZ elnökét, DR. KOVÁCS 
SÁNDORt, az MTESZ főtitkárát, DR. SALI EMILt, a MÉM erdészeti és faipari fő
osztálya vezetőjét. Az ünnepélyt DR. MADAS ANDRÁS ny. miniszterhelyettes, az 
OEE elnöke vezette. 

Az erdőhasználati szakosztály a műszaki fejlesztési bizottsággal és a FATE fűrész-
és lemezipari szakosztályával közös rendezésben tartotta kihelyezett ülését Lentiben. 
A tapasztalatcsere programja az alábbi volt: 

1. Üzemlátogatás a fejlesztés alatt levő lenti fafeldolgozó üzemben. A bemutatót 
ANDOR JÓZSEF szakosztályvezető vezette. 

2. Ismertetés és vita a fűrészipari feldolgozás V. ötéves tervi fejlesztésének hely
zetéről és a feladatokról. Az előadást DESSEWFFY IMRE, a FATE fűrész- és 
lemezipari szakosztályának vezetője tartotta. 

Az előadás részletesen foglalkozott a rekonstrukció előzményeivel, céljával. Az elő
adáshoz hozzászólt: ZÁGONI ISTVÁN, RADNÓTI ALFRÉD, HORVÁTH LAJOS, 
FARKAS PÁL, OTT JÁNOS, BARTUCZ FERENC. 

- • -

A vadgazdálkodási szakosztály Tatabányán tartott ülésén részt vett KIRÁLY PÁL 
főtitkár, akinek jelenlétében került sor a szakosztály titkárának megválasztására. 
E tisztségre egyhangúlag ÁDÁMFI TAMÁSt, az MA VOSZ vadgazdálkodási főosztá
lyának helyettes vezetőjét választották meg. A szakmai kérdések megvitatása után 
kialakították az 1978. évi munkatervet. A választmány tagjai a helyszínen tanulmá
nyozták a kialakítás alatt álló vértestolnai vaddisznós kertet. 

- • -
A gépesítési szakosztály Tatabányán, a vértesi EFAG-gal közösen, „gépesítési 

napot" tartott. A rendezvényen HENZER ANTAL igazgatóhelyettes tartott bevezető 
előadást a vértesi EFAG helyzetéről, főbb termelési mutatóiról, valamint a műszaki 
fejlesztés állásáról, a fejlesztési célkitűzésekről. 

Az ezt követő tanulmányút során a 42 résztvevőnek alkalma volt tanulmányozni 
az aprítéktermelési technológiát (MORBARK 12), amely sematikus tisztítási munka
rendszerhez kapcsolódott. Az erdőgazdaság a vékony anyag döntését, közelítését, a 
teljes fa felaprítását és kamionnal való elszállítását mintaszerűen oldotta meg. A 
résztvevők a továbbiakban meddőbányák erdősítés előtti tereprendezését, végül a ta
tabányai géptelepen folyó karbantartási és javítási munkákat tanulmányozták. 

A látottak kiértékelése során élénk vita alakult ki, amelyben a következők vettek 
részt: SZŐKE MIKLÓS (Eger), SZABÓ GYÖZÖ (Eger), GÁL IMRE (Szeged), VIDA 
ZOLTÁN (Visegrád), DR. BALOGH FERENC (Budapest), HORVÁTH IMRE (Szom
bathely), CZÁGÁSCH JÓZSEF (Győr), MOGYORÓSI JÓZSEF (Keszthely), KAUF-
MANN JÓZSEF (Budapest), NAGY ANDRÁS (Baja). A vitát DR. KÁLDY JÓZSEF 
szakosztályvezető vezette és ő foglalta össze a tanulságokat is. 



Az erdőfeltárási szakosztály ülésén megtárgyalta az erdei feltáróutak jelenlegi 
helyzetét. Az előterjesztett anyagot három variációban az ÁEMI fagazdálkodási és 
technikatervezési osztálya állította össze és BOGNÁR ISTVÁN ismertette a szak
osztály és meghívott MÉM-, FAGOK- és erdőgazdasági szakemberek előtt. A terve
zethez FEJES ZOLTÁN, DR. PANKOTAI GÁBOR, PAPP ISTVÁN, WAGNER TI
BOR, CZÁGÁSCH JÓZSEF, HORVÁTH SÁNDOR, DR. HERPAY IMRE, KOCSIS 
FERENC, PRÁGER ISTVÁN, HAJAK GYULA, SIPOS ZOLTÁNNÉ és OTT JÁNOS 
szóltak hozzá. A szakosztály rendkívül fontosnak és a feltáróutak állapota miatt, 
időszerűnek ítélte az egységes szemléletű kezelést. Az elhangzott észrevételeket 
és javaslatokat BOGÁR ISTVÁN szakosztályvezető javaslatára, szűkebb körű érté
kelés alapján, az ÁEMI a továbbiakban fel fogja használni. A végrehajtáshoz az 
ÁEMI kérte a MÉM, FAGOK, az egyetem és az erdőgazdaságok szakmai és tech
nikai segítségét. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A balassagyarmati csoport meghívásá
ra, HENZER ANTAL titkár és LÁSZLÓ 
GYÖRGYNÉ gazdasági felelős vezetésé
vel, a tatabányai csoport mintegy 40 tag
ja tanulmányúton, szakmai bemutatón és 
kulturális ismeretterjesztő programon vett 
részt az Ipoly vidéki EFAG területén. A 
résztvevők megismerkedtek a dejtári 
nagyüzemi csemetenevelés munkáival, a 
károsítok elleni védekezés eljárásaival. 
Balassagyarmaton megtekintették az er
dőgazdaság bútorüzemét, különös tekin
tettel az akác fafaj hasznosítására, új tí
pusú bútorgarnitúrák készítését, majd a 
Palócmúzeumot. Salgótarjánban megis
merkedtek az öblösüveggyárral, továbbá a 
szőröspusztai fafeldolgozó üzem tevékeny
ségével. 

A tanulmányutat PRÓKAY GYULA, il
letőleg JÁRÁSI LÁSZLÓ vezette. Közre
működtek: ZORVÁN GYÖRGYNÉ, TÓTH 
JÓZSEF, RÓZSA SZILVESZTER és BA-
RÁTH JÁNOS. 

BERT „Az erdőgazdálkodás külkereske
delmi tevékenysége és jelentősége, import 
fenyőanyag helyettesítése hazai faipari 
termékkel"; DR. KOVÁCS JENŐ „Az eg
ri erdőgazdaság tevékenysége és hatása 
Heves megyére" címmel, előadást tar
tott. A népes rendezvényen erdőgazdasá
gi, erdőrendezési, termelőszövetkezeti, ter
mészetvédelmi szakemberek vettek részt 
és találkoztunk a Dobó István Erdészeti 
Szakközépiskola tanárok által vezetett, 
felsőbb tagozatú csoportjával. Egyesüle
tünk központját RIEDL GYULA képvi
selte. 

A csoport az Észak-Szlovákiai Állami 
Erdőigazgatóság (Zsolna) területére szer
vezett tanulmányútján 47 fő részvételé
vel megismerkedett a gágyer-völgyi ter
mészetvédelmi területen végzett terme
lési munkálatokkal, a habovkai erdészet
hez tartozó fenyőfeldolgozó üzemmel és 
az anatóli erdészeti—vadászati—faipari 
múzeummal. 

* 
A debreceni csoport szakbizottsági ülé

sén NAGY ANTALNÉ közreműködésével 
megtárgyalták az 1978. évi munkatervet. 
Ismertetésre került az észak-tiszántúli ter
mészetvédelmi terület távlati fejlesztésé
nek elképzelése. 

• 
Az egri csoport, a Heves megyei mű

szaki hetek keretében, erdészeti szakmai 
napot tartott. A mintegy 250 fős hallga
tóság előtt GÁSPÁR HANTOS GÉZA „Az 
erdőgazdálkodás és az elsődleges faipar 
népgazdasági jelentősége, különös tekin
tettel a szocialista országok együttműkö
désére"; BESSENYEI JÁNOS „Termelő
szövetkezetek erdőgazdálkodása Heves 
megyében"; KESZTHELYI ISTVÁN „Az 
erdők közjóléti szerepe és a Bükki Nem
zeti Park jelentősége"; DR. SPEER NOR-

* 
A győri csoport a Szovjetunióból és az 

NDK-ból hazánkba érkezett egyetemi 
hallgatók és kísérő oktatók részére be
mutatót szervezett a Felső-Duna ártér 
erdőgazdálkodásának megismertetésére. A 
résztvevők megtekintették az ártéren al
kalmazott szálfás kitermelési módot, az 
alsórakodói munkákat, uszályberakást, to
vábbá az erdősített területeket. Ismerte
tésre került a csemetetermesztés és az 
erdősítés technológiája is. A szakmai be
mutatót vezette és a feltett kérdésekre 
választ adott PECHTOL ISTVÁN és MÁ
TÉ KÁROLY. 

A helyi csoportnál látogatást tevő nyu
gatnémet erdész—vadász küldöttséget fo
gadta a helyi csoport és részükre szak
mai bemutatót szervezett. A bemutatót 
VIDA LAJOS vadászati felügyelő vezet
te. A vendégek részére bemutatták a 
Felső-Duna ártér erdőállományait, ma



dárvilágát, az ásványrárói védett gém
fészkelőhelyet. Ismertették a fakitermelés, 
erdőfelújítás és erdőnevelés gyakorlati 
módszereit, a vadgazdálkodást. Végül a 
győri erdészet motorcsónakkal vontatott 
kompján kellemes vízi sétát tettek. 

A csoport a győri patkányosi erdész
kerületben bemutatta a szálfás kiterme
lési módszert. Az állományokról, a mun
kaszervezésről és a teljesítményekről MÁ
TÉ KÁROLY erdészetvezető és BOGNÁR 
ERNŐ, kerületvezető erdész tartott tá
jékoztatást. A helyszíni bemutató után 
DR. HERPAY IMRE egyetemi tanár tar
tott előadást a győri erdészetnél. A je
lenlevők nagy figyelemmel hallgatták a 
kutatáson alapuló fejtegetéseket. Az elő
adás legérdekesebb része, amit a gyakor
lat a maga számára hasznosíthat, az az 
egyenletrendszer, amelybe a helyi ténye
zőket behelyettesítve, megtudhatjuk a 
leggazdaságosabb megoldást, illetve meg
oldásokat. A hozzászólások során az a 
kívánság jutott kifejezésre, hogy az EFE 
minél előbb adja át a gyakorlatnak a 
hasznos kutatási eredményét. 

* 
A kaposvári csoport a Nyugat-magyar

országi Fagazdasági Kombinát területére 
kétnapos tanulmányutat szervezett. A 
résztvevők a szombathelyi erdészet terü
letén dolgozó BOBCAT döntő-rakásoló 
gépet, a sárvári erdészet területén a 
VALMET-forwardereket és a Jeli Ar
borétumot tekintették meg. A bemutató
helyeken a tájékoztató előadásokat PE-
THÖ JÓZSEF, a szombathelyi helyi cso
port titkára tartotta, aki egyúttal a ta
nulmányút szombathelyi programját is 
szervezte. Másnap a Kámoni Arborétu
mot, a szombatnelyi magtárolót és a 
kombinát forgácslapgyárát látogatták 
meg. A kombinát fafeldolgozási munkái
ról, fejlesztési elképzeléseiről HONFI 
FERENC fejlesztőmérnök tartott tájékoz
tató előadást. 

* 
A kecskeméti csoport vezetőségi ülé

sén SIPOS SÁNDOR titkár beszámolt az 
1977. évi munkáról, majd kialakították 
az 1978. évi munkatervet. A titkár be
jelentette, hogy év közben természetvé
delmi felelősnek KONTRA LÁSZLÓt, 
gazdasági felelősnek KOVÁCS ZSIG-
MONDot választották meg. Bejelentette 
továbbá, hogy az OEE ellenőrző bizottsá
ga a csoport tevékenységét megvizsgál
ta, azt rendben találta és a végzett mun
káért elismerését fejezte ki. Végül meg
emlékeztek halottaikról: CSALA LAJOS 
és SZABÓ BÉLA kollégákról, illetőleg 
REILE GÉZA megyei MTESZ-titkárról. 

A csoport nyugdíjastalálkozóján SIPOS 
SÁNDOR titkár ismertette az elmúlt évi 
egyesületi munkát, abban a nyugdíjasok 
részvételét. BÁRÁNYI LÁSZLÓ igazga
tó, a Kiskunsági EFAG eredményeit, 
gondjait foglalta össze tájékoztató elő
adásában, míg VRBINSZKI ISTVÁN 
vszb-titkár a szakszervezeti munkáról 
adott tájékoztatást. Ezután a résztvevők 
DR. HORVÁTH LÁSZLÓ erdészetvezető 
kalauzolásával megismerkedtek az új bu
gaci központi rakodóval és fafeldolgozó 
üzemmel. A nyugdíjasok nevében PÁL-
MAFFY ISTVÁN mondott köszönetet a 
találkozó szervezéséért. 

A csoportnak a Nagykunsági EFAG te
rületére szervezett tanulmányútján a 
résztvevők megismerkedtek a ceglédi er
dészet albertirsai magtermelő plantázs-
telepével, a pusztavacsi erdészet sarjról 
történő akácfelújítási munkálataival, va
lamint a fafeldolgozó üzemmel, amely 
mintegy 60 millió forint termelési érté
ket produkál és főleg akác faanyaggal 
dolgozik. A tanulmányút sikerét elősegí
tették: NAGY JÓZSEF, KURDI ISTVÁN, 
CSERI SÁNDOR, FAJTH GYÖRGY, 
KOZMA SÁNDOR. 

• 
A keszthelyi csoport tapasztalatcserén 

vett részt a Nyugat-magyarországi Fa
gazdasági Kombinát erdőgazdaságánál. 
A résztvevők üzemszerű körülmények kö
zött tanulmányozták a VALMET kihordó 
vontatókra, DHP-szerelvényre alapozott 
erdei és felkészítő rakodói technológiát, a 
kapcsolódó kisegítőgépek (Cambio kérge
zőgép, TH hasítógép stb.) munkáját, va
lamint megismerkedtek a munkaszerve
zési, üzemeltetési körülményekkel, a tel
jesítménnyel és a költségjellemzőkkel. 

* 
A mátrafüredi csoport erdőfelügyelősé-

gi munkabizottsága MIKLÓSI LAJOS ve
zetésével, tanulmányutat rendezett a 
kiskörei vízlépcső megtekintésére. A ta
nulmányút célja a víztározó területén je
lentkező fakitermelés és védelmi erdősí
tés problémáinak megismerése volt. ME
ZŐSI GYULA, a kiskörei szakaszmér
nökség csoportvezetője ismertette a víz
lépcső jelentőségét. Kitért a víztározó te
rületére eső állományok fakitermelési és 
kiszállítási problémáira, valamint a dús 
növényzet — sarj, cserje — feltöltés előt
ti eltávolításának nehézségeire. KADLE-
CSIK FERENC erdőfelügyelő, a kiskörei 
védelmi erdősítés tervezője bemutatta a 
tározó jobb partján, a szivárgócsatorna és 
a gát közötti 17 km hosszú sáv fásításá
nak tervezési és kivitelezési problémáit. 



A tanulmányút végén MIKLÓSI LAJOS, 
az erdőfelügyelőség vezetője, a tanul
mányút tapasztalatait értékelve, meghív
ta a szakaszmérnökség dolgozóit mátrai 
tanulmányútra. 

• 
A pécsi csoport vezetőségi ülésen érté

kelte 1977. évi munkáját és elkészítette 
javaslatát az 1978. évi munkatervére. 

• 
A sárospataki csoportnál FARKAS 

SÁNDOR titkár, taggyűlés keretében 
számolt be a csoport 1977. évi munká
járól és ismertette az 1978. évi munka
tervet, amelynek végrehajtásához kérte 
a tagság támogatását. Ezt követően DA
LA LÁSZLÓ ERTI tudományos munka
társ tartott előadást „Az erdő és az ide
genforgalom, a közjóléti erdőgazdálkodás" 
címmel, amelyet diafilmvetítéssel tett szí
nessé. 

• 
A szakmai továbbképzés keretében, a 

helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 

Budapeste/i BOGÁR ISTVÁN „Auszt
ria erdőgazdálkodása"; 
Budapesten (MN) DR. GÁL JÁNOS 
„Erdészeti szaporítóanyag-termesztés új 
módszerei", „Intenzív erdősítési rendsze
reik" ; 
Debrecenben CORNIDES GYÖRGY „A 
XVI. IUFRO-kongresszus tapasztalatai", 
„Norvégiai útibeszámoló"; 
Egerben DR. KÁLDY JÓZSEF „A fa
anyagmozgatás gépesítésének jelenlegi 
helyzete és fejlesztési lehetőségei hazánk
ban"; 
Győrzámolyban DR. HERPAY IMRE „Fa
használati és anyagmozgatási munkarend
szerek fejlesztésének lehetőségei"; 
Jánossomorján és Kapuvárott GÁSPÁR 
HANTOS GÉZA „Egységes szemlélet ki
alakítása az erdősítések átvételénél"; 

Kaposvárott DR. MAROSVÖLGYI BÉLA 
„Erdőgazdasági gépek hidraulikus rend
szerei és üzembiztonságuk fokozása"; 
Mátrafüreden BOGÁR ISTVÁN „Auszt
ria erdőgazdálkodása", DALA LÁSZLÓ 
„Barangolás az Alpokban", KIRÁLY 
LÁSZLÓ „Üzemtervi adatok aktualizálá
sának kérdései"; 
Keszthelyen FEKETE GYULA „Az er
dőtörvény gyakorlati végrehajtása, új er
dőtörvénnyel kapcsolatos javaslatok"; 
Szegeden BOGÁR ISTVÁN „Tanulmány
út Ausztriában"; 
Vácott DR. SZAPPANOS ANDRÁS „Új 
állomány nevelési modell a kocsány talán 
tölgyesek nevelésében"; 
Zalaegerszegen DR. RÁCZ JÓZSEF „Bio
technikai megoldások alkalmazása az er
dészeti vízépítésben" címmel. 

• 
Személyi hírek 
A népköztársaság Elnöki Tanácsa, a 

Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. 
évfordulója alkalmából, eredményes mun
kája elismeréseként, DEBRECENI IM
RÉNEK, a Felső-tiszai Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság igazgatóhelyettesének, a 
Munka Érdemrend arany fokozata ki
tüntetést adományozta. 

• 
Halálozás 

Fájdalommal vettük a hírt, hogy SIT-
KEY JÁNOS erdőmérnök, egyesületünk 
hosszú időn át volt aktivistája, életének 
63. évében elhunyt. Szeretett kollégánk
tól Budapesten, a Farkasréti temetőben, 
a barátok nevében DR. MADAS ANDRÁS 
vett búcsút. A borsodiak nevében SZI-
GETHY BÉLA, ny. erdőmérnök mondott 
búcsúztatót. 

Életének 85. évében, Zamárdiban, el
hunyt MAGYAR JÁNOS, aranydiplomás 
erdőmérnök. Életútja főbb állomásai Far-
kasgyepü, Karád, Kisbárapáti, Sümeg és 
nyugdíjba menetele után Devecser és Za-
márdi voltak. 

A Z ERDŐ szerkesztő bizottsága : Vezető : dr. Keresztesi Béla akadémikus. Budapest; főmunkatárs: Jé-
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