
A fakitermelés ütemezése 
figyelemmel a fülledékeny anyagra 
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Aratás előtt áll az erdőgazdaság. Amint ez a munka a mezőgazdaság 
egész évi teljesítményének fokmérője, ugyanúgy mutatja a fakitermelés 
zökkenőmentes és eredményes levezetése, hogy miképpen tettünk mi is 
eleget a népgazdaság velünk szemben támasztott követelésének. A mi ara
tásunk más természetű, zavartalanságát rajtunk kívül álló körülmények 
befolyásolhatják, ezért nem érdektelen egy-két kérdésével foglalkozni. 

A fakitermelés végrehajtási tervében döntő jelentőségű a kitermelés 
idejének helyes — mondhatnám úgy is, szerencsés — megválasztása. Mun
kánkban az időjárás — mint rajtunk kívül álló tényező — komoly szere
pet játszik, elsősorban közelítéskor és szállításkor. De a fülledékeny anyag 
romlása tekintetében a kitermeléskor sem közömbös az időjárás alakulása. 

Közelítéskor — felújító vágás esetén — nem mindegy, hogy milyen 
időjárási viszonyok között — esős időjárásban, fagyos vagy havas tere
pen stb. — végzem-e ezt a munkát. Erdeink köves utakkal való feltárat-
lai sága pedig még alig teszi lehetővé a szállítás folyamatosságát. 
Mivel tehát közelítési és szállítási lehetőségeink az időjárás függ
vényében jelentkeznek, termeléseinket is úgy kell ütemeznünk, hogy a 
kedvező időjárást kihasználva esetleg nagyobb arányú, lökésszerű közelí
téseket is beállíthassunk. A közbenső rakodók ily módon történő feltölté
sével tudjuk a folyamatos szállítást és értékesítést is biztosítani. A köze
lítés folyamatossága jelenlegi berendezéseinkkel még nem mindenütt biz
tosítható. Ezért az újulat érdekében a közelítés időpontjának megválasztá
sát feltétlenül szem előtt kell tartanunk. Hogy e tekintetben mennyi a kí
vánnivaló, mutatják azok a vágás területek, ahol ezt a munkát kedvezőtlen 
időjárási viszonyok között, erőszakos közelítési módok alkalmazásával vé
gezték el. Az erdőgazdaság fejlesztéséről szóló minisztertanácsi határozat 
a felújító vágásmódok fokozottabb bevezetését a jövő gazdálkodás tenge
lyévé teszi, éppen ezért a közelítés kérdéseivel az eddiginél komolyab
ban kell foglalkoznunk. 

A fakitermelés ideje általában október közepétől március végéig ter
jed, a cserzési idő pedig április vége és május. Hogy az előbbiekben fel
állított tételeinknek eleget tehessünk, kitermeléseink zömét feltétlenül no
vemberre és decemberre ütemezzük, hogy a december végi és januári ked
vező időjárást közelítésre és szállításra jól kihasználhassuk. Az új gazda
sági év bevezetése minden erdőgazdaságnál lehetővé tette a termelés elő
rehozását. Nem kötnek többé a naptári év eddigi keretei. Az erdőgazdasá
gon múlik tehát, hogyan tesz eleget a helyes ütemezés követelményeinek. 

Az általánosságban megadott elvi vonatkozású megfontolásokon túl 
részletesebben kell foglalkozni a fülledékeny anyag kitermelésének helyes 
ütemezésével. A fülledékeny anyag védelme könnyebben érhető el pre
ventív módszerekkel, mint technikai eljárásokkal. A már megindult rom
lási folyamatot megállítani már szinte lehetetlen. A legtöbb baj onnan 
származik, hogy termelő üzemeink már kitermeléskor elmulasztják, vagy 
hiányosan végzik el a helyes megelőző védekezést. 

Mik tartoznak a megelőző védelemhez? 
1. a kitermelés időpontjának helyes megválasztása, 



2. a fülledékeny anyag mielőbbi kiközelítése az erdőből, 
3. a rakodókon való helyes tárolás és végül 
4. a gyors feldolgozás. 
E cikk szűk keretében csak az első ponttal foglalkozom részletesebben. 

Hogy a megelőző védekezés fontosságát és annak eljárásait ok és okozati 
összefüggéseiben megérthessük, ismernünk kell a fülledés lefolyását. 

A fülledés gombatámadás okozta kóros folyamat. Mintegy 36-féle 
károkozó gomba ismeretes; romboló munkájukat a fa különböző nedves-
ségi foka szerint fejtik ki, mert nedvességigényük a fával szemben más és 
más. A gombák spóráit a szél, eső, állatok, rovarok viszik a fa kéreggel 
rem fedett felületére, s ott kedvező körülmények között gyors fejlődés
nek indulnak. A fertőzés a döntés után bármikor bekövétkezhetik. Kezdeti 
stádiumban a fertőzés nyomai szabad szemmel nem láthatók, erre csak 
jóval későbben kerül sor, amikor a fában a fülledés folytán elszíneződés 
következik be. Ekkor azonban a gombák már megkezdték romboló mun
kájukat és ezt megállítani már alig lehet. A fülledés látható nyomai: 

1. a bütükön sugár irányban elhelyezkedő sötétbarna, vagy lilás 
lándzsaalakú foltok jelennek meg. Ezek a bütü száradásával eltűnhetnek, 
de ha egy vékony korongot levágunk róluk, újra előtűnnek; 

2. a lándzsaalakú foltok nagyobb barna foltokban egyesülnek; 
3. a barna foltokban krémszínű csíkok, majd a fülledésre nagyon jel

lemző sötét, sokszor fekete szegélyvonalak jelennek meg; ez a márványos 
állapot. 

E három pontban megadott makroszkopikus tünet egyben a fülledés 
előrehaladásának látható sorrendiségét is mutatja. A harmadik stádium már 
a fülledés komoly előrehaladásának jele. A fülledést okozó gombák leg
inkább az erdő életközösségében tenyésznek, ezért a fertőzés veszélye itt 
a legnagyobb. Romboló munkájukat azonban a fában csak akkor tudják 
megkezdeni, ha a fa eredeti nedvességéből 15 százalékot már veszített. A 
vízvesztés következtében a sejtek üregeibe levegő kerül, s ez a gombafona
lak kifejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges. Amíg a sejtek üregeit sejt
nedv tölti ki, oxigén hiánya miatt a gombafonalak nem tudnák beléjük ha
tolni; 17 százalékos nedvességtartalom esetén viszont a gombák elpusztul
nak, mert akkora nedvességtartalomnál a gombák már nem tudják a fa 
anyagát táplálékul felhasználni. 

A következő stádium — amelyhez legalább + 7 C° átlaghőmérséklet 
szükséges — az, amikor a fa szövetét védőszövetté alakítja át a fülledés-
sel szemben. A ledöntött fa parenchym elemei egy bizonyos szárazság f o 
kig inkrusztáló anyagok kiválasztására képesek — fagumi, xylán — és 
tömősejteket, thylliseket fejlesztenek. Az inkrusztáció eredménye az 1. és 
2. tétel alatt jelzett elszíneződés. A támadó gombákkal szemben való véde
kezés lehetősége a fa fokozatos száradásával egyre romlik és a fülledés 
gyorsan fejlődik. A folyamat általában az időjárástól függően április-május 
hónapokban válik láthatóvá. A fülledés folyamata legtöbbször igen válto
zatos, különböző időszakban indulhat el, így látható tünetei mások és má
sok lehetnek. A télen ledöndött fában a fülledés folyamata a hőmérsék
let emelkedésével fokozatosan fejlődik ki késő tavaszig. De igen gyakran 
előfordul, különösen a korai döntésű fákban, hogy az ősszel megindult fo 
lyamat az átlaghőmérséklet + 7 C° alá süllyedésével megáll, hogy aztán 
kora tavasszal a kedvező időjárással rohamosan tovább fejlődjék. A fülle
dés terjedési sebessége is váltakozó. Sokszor havi 80 cm-t is elérhet. 



A fülledés még jobban fokozza az egészséges fa amúgyis erős hetero
genitását. A folyamat ugyanabban a fában igen egyenlőtlen képet ered
ményezhet. Egészséges és beteg részeket találunk egymás mellett, söt a 
beteg részek is különféle stádiumban mutathatják a fülledést. Szovjet 
kutatók megállapítása — de hasonló eredményre vezettek a hazai kutatá
sok is — hogy a fülledt fa nem alkalmas dynamikus igénybevételre. Már-
ványos állapotban a fa ütő-hajlító szilárdságának visszaesése már 50—30 
százalékos, ezért vágány aljnak nem használható fel. Nyomószilárdsága 12 
százalékkal, hajlító szilárdsága 18—33 százalékkal csökken. A folyamat 1. 
és 2. stádiumában a szilárdsági visszaesés minimális. Ennek oka az, hogy 
ebben a két állapotban a gombafonalak csak a sejtközi nedveket fogyaszt
ják, míg a márványos stádiumban már a sejtfalak cellulózé anyagát pusz
títják. Ha tehát az 1. és 2. állapotban sikerülne a tárolás alatt a fülledést 
megállítani, nem lenne különösebb baj, ez azonban ma még csak a víz
ben tárolással lehetséges. 

Az itt leírt folyamat a bükkre vonatkozik, de ugyanez érvényes a 
többi fülledésre hajlamos lombfára is azzal a különbséggel, hogy a harma
dik állapot más-más időpontban következik be. A szokott átlagos évi idő
járást feltételezve a fülledés látható tünetei az egyes fülledékeny anyagok
ban általában az alábbi időpontokban következnek be: 
április végén, május folyamán — bükk és gyertyán, 
május folyamán — juharok, 
június folyamán — nyír és hársak, 
július folyamán — éger, 
augusztus folyamán — vadcseresznye, 
augusztus és szeptember folyamán — nyarak, a következő sorrendben: 

fehérnyár, rezgőnyár, 
fekete és kanadainyár 
és végül óriásnyár. 

Az előadottak alapján a védekezés szempontjából a hőmérsékletet és a 
nedvességtartalmat kell a két legfontosabb tényezőnek tekintenünk, amit 
a fülledékeny fa kitermelésének ütemezésekor és szállításkor figyelembe 
kell venni. Szabályként fogadható el, hogy amikor a havi átlagos hőmér
séklet -j-7 C° felett van, csak annyit termeljünk, amennyit azonnal ki 
tudunk közelíteni és a feldolgozó iparnak el is tudunk szállítani. Ha az el
szállítás nem történik meg, a fülledés kétséget kizáróan bekövetkezik. Ezért 
télen elsősorban fülledékeny anyagot közelítsünk és szállítsunk, hogy ta
vasszal, amikor a melegebb időjárás bekövetkezik, március-áprilisban a 
fülledékeny anyag már teljes egészében a fűrészeken legyen és a feldol
gozásig a befülledés veszélye nélkül kellő idő álljon rendelkezésre. 

A fülledékeny anyag korai — szeptemberi, de még októberi — kiter
melése is veszéllyel jár. Hazánkban a havi hőmérséklet átlagértéke - | - 7 C 0 

alatt csak novembertől március hónapokban van, a szeptember havi átlag 
az ország különböző vidékein 11,2—16,3 C ° , október hónapban pedig 9— 
11,8 C° között változik. Az április havi átlagok az októberi adatokhoz ha
sonlóak, míg a májusiak 2—3 C°-kal magasabbak, mint a szeptemberiek. 
Ismerve a fülledés lefolyását ok és okozati összefüggéseiben a hőmérsék
letek megadásával felhívtuk a figyelmet, hogy a fülledékeny anyagokkal 
való manipulálás bizonyos hónapokban mily veszéllyel jár. 

Nézzük meg röviden, hogy mikép alakult a múltban a fülledékeny 
anyag termelése és értékesítése. Az erdőgazdaságok 1952/53. évi fülledé-



keny anyag termelésének, közelítésének és szállításának értékelését az 1. 
sz. ábrán mutatom be. 

A grafikon önmagáért beszél. Annak ellenére, hogy e tekintetben az 
1953/54. évi munka némi javulást mutat, a következők állapíthatók meg: 

1. Nem szorgalmazzák kellő eréllyel a fülledékeny anyag keső őszi és 
tél eleji kitermelését. Az eddigi januári fülledékeny termelési csúcs hátrá
nyosan befolyásolja a közelítést és a szállítást. 
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2. A közelítés nagy lemaradással, túl későn követi a termelést, a két 
csúcs között 2—3 hónap különbség is van. Ennek következménye, hogy a 
fülledékeny anyag egyrésze — bükk és gyertyán — csak júniusban, határ
időn túl kerül leszállításra. 

3. Az elkésett termelés, de még jobban elkésett közelítés eredményezi 
azt a rohammunkát, ami az erdőgazdaságokra az idény végén, májusoan 
gyakran rájuk szakad. 

Attól függetlenül, hogy az erdőgazdaságok ezzel az eljárással — tő 
melleti, rakodói huzamos tárolással — a forgóalap forgási sebességét csök
kentik, komoly effektív anyagveszteséget okoznak a fülledés következté
ben beálló romlás miatt. A fülledékeny anyag termelési, még inkább köze
lítési és szállítási ütemezését feltétlenül javítani kell. A szakszerűség kívá
nalmait szem előtt tartva mind a kitermelési, mind a közelítési és szállí
tási csúcsokat az eddigi gyakorlattól eltérően, előbbre kell hoznunk. A 2. 
számú ábra mutatja, hogy ez kb. milyen ütemezéssel történjék. 

Október hóra, — hacsak nem tervezünk azonnali szállítást — fülledé
keny anyag termelését csak korlátolt mértékben állítsunk be. Ha fülledé
keny iparifa kitermelést mégis ütemeztünk, ez a kitermelés a hónap máso
dik felére essék. A fülledékeny anyag kitermelési csúcsát tervezzük álta
lában novemberre. A termelésnek ezzel az ütemezésével lehetőség nyílik a 
december-januári általában kedvező közelítési és szállítási lehetőségek ki
használására, ami a fülledés veszélyét eleve kizárja. A közelítési csúcs de
cember, vagy kedvezőtlenebb időjárási viszonyok esetén január legyen, a 
szállításé pedig január, esetleg február. Ezzel az ütemezéssel a feldolgozó 
fűrészek részére is lehetőség nyílik az anyag feldolgozására anélkül, hogy 
a legcsekélyebb romlás bekövetkeznék. 

Amint láthatjuk, a fülledés megelőzése szervezési kérdés. Az ez év
ben kitermelésre kerülő fülledékeny anyag a nettó fatömegnek alig 12 
százaléka. Ebből bükkre 67 százalék, gyertyánra 10 százalék, juharra, 
nyírre, hársra 3 százalék, égerre 7 százalék és nyárra 13 százalék esik. A 
mennyiség tehát az egész termeléshez viszonyítva általában nem olyan 
nagy, hogy a termelési és közelítési időpontokat ne lehetne előrehozni. 




