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SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕFELTÁRÁS

Az OEE Erdõfeltárási Szakosztályának
ülésén élénk eszmecsere alakult ki a
feltáró hálózat elemeinek értelmezé-
sérõl, a hálózat kialakításának elvei-
rõl. Különösen idõszerû ezeknek a
kérdéseknek a tisztázása, mert most
készül az erdõtörvény újabb módosí-
tása, amelyben célszerû lenne a gaz-
dálkodó, a hatóság, a természetvéde-
lem és a környezetvédelem között sok
vitát kiváltó erdõfeltárás fogalmait
egységesen kezelni. Az erdõfeltárás
hosszú évek alatt kialakított elmélete
és a gyakorlatban is több feltáró há-
lózat tervezésénél sikerrel alkalma-
zott eredmények alapján három egy-
mással összefüggõ cikket tematikus
sorozatként teszünk közzé a Lapok
hasábjain.

A feltáró hálózat tervezésének alapja 
a feltárási koncepció

Prof. Dr. Kosztka Miklós – professor emeritus 
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zéssel minden idõben minden igény-
nek megfelelõen tudjuk elvégezni a
szállításokat a „tõtõl” a vevõ telephelyé-
ig. (Nyilvánvaló, hogy a közelítésben
jól használható kötélpályával célszerût-
len a faanyagot a több kilométerre lévõ
közútig vagy vasúti feladóállomásig
mozgatni azért, hogy az átrakást megta-
karítsuk; de valószínûleg az sem kedve-
zõ megoldás, ha a faanyagot a burkolt
úton viszonylag lassan mozgó, terepjá-
ró gépkocsival szállítjuk el a termõterü-
letrõl. Bár ekkor is megtakarítjuk az át-

rakásokat, de a
hosszú távolságú
szállítást csak kis
sebességgel tud-
juk elvégezni, a
termõterületet, a
kiszállító és a bur-
kolt utat pedig
erõsen károsítjuk,
mert ezeknek az
eszközöknek a ki-
alakítása egyik pá-
lyához sem illesz-
kedik valójában.)

Az erdészeti
anyagmozgatást
végzõ eszközök,
munkagépek fo-
lyamatosan nem
vehetnek részt a

közúti forgalomban. A velük szállított
anyagokat ezért olyan szállítóeszközre
kell átrakni, amely a közúti fuvarozásra
alkalmas. Célszerû ezért, ha a szállítási
folyamatban a mozgatott faanyag minél
korábban átkerül a nagy teljesítményû
(gyors, az erdészeti utak teherbíró ké-
pességével arányos raksúlyú, tengely-
terhelésû) szállítóeszközre, a tehergép-
kocsira. Ugyancsak a költséges közben-
sõ átrakások és tárolások elkerülésére,
az erdõgazdálkodásban használt eszkö-
zök mellett a közforgalomban részt ve-
võ más jármûvek mozgását is lehetõvé
kell tenni a feltáró hálózaton. Ezeknek
a jármûveknek az igényeit nem lehet
befolyásolni az erdõgazdálkodással, te-
hát a feltáró hálózatot kell úgy alakítani,
hogy az megfeleljen a külsõ adottsá-
goknak és feltételeknek. Elsõrendû
szempont ekkor a forgalomban részt
vevõk biztonsága. Ez az erdészeti utak-
nál például azt jelenti, hogy meghatáro-
zott szélességûre és teherbírásúra kell
kiépíteni azokat, a minimális kanyarula-
ti sugárnál kisebb sugarú ívet kell ter-
vezni, a maximális emelkedõt és lejtõt
ugyanakkor nem szabad túllépni. Kité-
rõket, rakodókat, fordulókat és útcsatla-
kozásokat kell építeni, amelyek az er-
dõrészlet és a feltáró hálózat, valamint a
hálózat elemei közötti kapcsolatot biz-
tosítják.

A hálózat elemeinek összekap-
csolása a szállítási folyamatban
A szállítási munka szakaszait rakodások
kapcsolják össze, amit a hálózatban ki-
alakított rakodókon hajtanak végre. Az
idõ-, energia- és ezért pénzigényes ra-
kodások számát célszerû lecsökkenteni
a szállítási szakaszok összevonásával.
Ekkor mindig csak két egymást követõ
szakasz vonható össze (közelítés-ki-
szállítás; kiszállítás-szállítás), mert ritka
az a megoldás, amikor az eltérõ körül-
mények között ugyanazzal a berende-
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Mindebbõl következik, hogy a feltá-
ró hálózatot úgy kell kialakítani, hogy
összehangoljuk a faanyagmozgatásban
részt vevõ jármûvek követelményeit, a
terep által megszabott feltételeket és a
rendelkezésre álló hálózati elemeket az
erdészeti anyagmozgatás folyamatával.

A feltáró eszközök és a feltárási
koncepciók

Az erdõfeltárásra minden természetben
adott és mesterségesen elõállított esz-
köz és berendezés alkalmas, amely a
feltáró eszköz lehetõségeinek és a fel-
tárt terület által meghatározott követel-
ményeknek megfelel. Ilyen lehet a víz a
faúsztatással és tutajozással, a csúszdák,
az erdei vasutak, a drótkötélpályák, a
különbözõ erdészeti utak és legújabban
egyes légi közlekedési eszközök. Az er-
dészeti utak kivételével ezek az eszkö-
zök egyben szállítóeszközök is. A rö-
vid, fõként a terepi szállítások tartomá-
nyában a feltáró és közelítõ eszközök
között jelentõs az átfedés, ezért fahasz-
nálati szempontból ezeket közelítõ esz-
köznek is tekinthetjük.

A feltárásra használható eszközök
különbözõ mértékben elégítenek ki

mûszaki, ökológiai és ökonómiai igé-
nyeket. A feltárásra olyan eszközt nem
találunk, amely a mûszaki fejlettség je-
lenlegi színvonalán és az adott közgaz-
dasági viszonyok között minden igényt

messzemenõen kielégít. Az egyes esz-
közök kiválasztásakor a mûszaki, öko-
lógiai és ökonómiai jellemzõk nagy cso-
portját kell megvizsgálni és el kell dön-
teni, hogy azok megfelelnek-e az elõre
meghatározott követelményeknek, igé-
nyeknek. A legtöbb követelményt kielé-
gítõ eszköz lesz az, amelyiket a legki-
sebb megalkuvással tudunk használni.

A feltárás szempontjából reálisan
számításba vehetõ eszközöket összeha-
sonlítva kiderül, hogy az állományfeltá-
rást (durva feltárás) legcélszerûbben er-
dészeti utakkal oldhatjuk meg, mert ez
kielégíti a fatermelés által támasztott
követelmények mellett az erdõ hármas
funkciójából származó egyéb igényeket
is, valamint ehhez a termõterületi (fi-
nom) feltárás különbözõ változatai is
rugalmasan csatlakoztathatók. Sík és
dombvidéken a közelítõnyomokon
mozgó kerekes közelítõ eszközök, a
hegyvidéki meredek terepen pedig a
köteles anyagmozgató berendezések
lesznek a legmegfelelõbbek a termõte-
rület feltárására.

Az eltérõ jellemzõikbõl következik,
hogy a teljes erdõfeltárást általában nem
lehet egy feltáró eszközzel megvalósíta-
ni. A szállítási szakaszok mentén eltérõ
feltételek és követelmények között ezért
különbözõ eszközöket kell alkalmazni.
Ez a feltételrendszer a termõterület és a
közforgalmú szállítópálya között válto-
zik, ami a feltáró hálózat tagolódását
eredményezi. A változó körülmények-
hez alkalmazkodva kialakulnak a szállí-
tási rendszerek és velük összhangban a
nekik megfelelõ feltárási koncepció. Ez

Feltáró út mûszaki kompromisszumokkal

1. táblázat: 
Feltárási koncepciók az elsõdlegesen fatermesztési célú gravitációs körzetekben
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utóbbi rögzíti a feltáró hálózat vonalai
mentén változó körülményeknek leg-
jobban megfelelõ feltáró eszközök soro-
zatát. A feltárási koncepciót ezért az állo-
mányfeltárás, a termõterületi feltárás és a
szállítóeszközök ökonómiailag és öko-
lógiailag egyaránt célszerû kombináció-
jának tekintjük. Kialakításában az erdõ
elsõdleges rendeltetésébõl adódó köve-
telmények mellett az ökológiai szem-
pontok mértékadóak.  A megvalósított
feltárási koncepció a feltárási rendszer
egyes feltételeinek rögzítésével visszahat
és korlátozza a szállítás feltételeit, amit
késõbb a hálózat fejlesztésénél figyelem-
be kell venni. A feltáró hálózat tagolódá-
sa az idõben változik, de minél jobban
kiépítjük a hálózatot, annál több korlátot
állítunk fel a késõbbi fejlesztések és vál-
tozások elé. Ezért egy gravitációs körzet
feltáró hálózatának tervezését, mindig
feltárási koncepció megfogalmazásával
kell kezdeni (Pilisi munka).

A feltárási koncepciót a rendelkezésre
álló feltáró eszközökbõl kell felépíteni.
Ezek értékelésénél már megállapítottuk,

hogy hazai
körülményeink

között az utak, a közelítõ-
nyomok és a köteles szállítóberen-

dezések a legcélszerûbben használható
eszközök. A külsõ feltételek változásának
megfelelõen a három eszköz közül lehet
kiválasztani azokat, amelyekbõl a feltárási
koncepció kialakítható és megvalósítható.

Az erdõfeltárást hazai viszonyok kö-
zött két feltárási koncepció szerint való-
sítjuk meg:

• utakkal és közelítõnyomokkal,
• utakkal és köteles berendezésekkel.

A feltárási koncepció 
kiválasztása

A feltárási koncepciók közül mûszaki
jellemzõkkel leírható szempontok alap-
ján lehet választani, amelyeknek a ha-
tárértékeit a területre (gravitációs kör-
zetre) jellemzõ elsõdleges rendeltetés
szerint rögzítjük.

Ilyen mûszaki jellemzõ lehet:
• a terep hajlása,
• a talaj teherbírása,
• a terep járhatósága,
• a feltáró eszköz jellemzõi.
Az ezekre megadott, megfontoltan

kialakított határértékek rögzítik az öko-
lógiailag és ökonómiailag megfelelõ
döntéshez szükséges peremfeltételeket
(1. táblázat).

A feltárási koncepció kiválasztásánál
a terep keresztdõlése lesz a mértékadó.
A kialakított határértékeket az indokol-
ja, hogy

• 25% keresztdõlés alatt a terepen
mozgó kerekes jármûvek stabili-
tása megfelelõ, nem szükséges já-
rófelületet kialakítani;

• 25-45% keresztdõlésû területen a
kerekes jármûvek csak akkor tud-
nak biztonságosan közlekedni, ha
részükre járófelületet alakítunk ki,
de ezek még nem okoznak elfo-
gadhatatlan mértékû beavatko-
zást a termõterületbe, az a fater-
mesztés kezdeti szakaszában
megszüntethetõ;

• 45% keresztdõlés fölött a járófelü-
let készítése már építési munkával
jár, a termõterület átalakítása olyan
mértékû, amit célszerû elkerülni.
Az így létrehozott épített közelítõ-
nyomok nem rendelkeznek az uta-
kat jellemzõ mûszaki paraméterek-
kel. Ezek csak jelentõs költséggel
alakíthatók vissza a fatermesztés
folyamatába, ökológiai szempont-
ból pedig a terület nem lesz a kör-
nyezõ területtel azonos értékû.

A feltárási koncepció kiválasztására
bemutatott javaslat az elsõdlegesen fater-
mesztési rendeltetésû területeken érvé-
nyes. A határértékeket az elsõdleges ren-
deltetéstõl függõen lehet megváltoztatni.
Természetvédelmi területeken, ahol a
termõterület védelme fokozottabb figyel-
met igényel, ott a határérték lehet 15% és
25%. Az egyes feltárási koncepciókat en-
nek figyelembevételével kell területen-
ként meghatározni. (1. ábra.)
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1. ábra. 
Feltárási koncepció
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