
össze 6%-a. Az ezen megtermelt karácsonyfamennyiség mégis az országos terme
lés 20%-a. Minőségileg is csaknem kifogástalanok a karácsonyfák. 

A nagyüzemi módszerekkel fenntartott karácsonyfatelepek vezetését külön
leges ismeretekkel rendelkező szakemberre lehetne bízni, aki nemcsak specialis
tája, hanem egyszersmind felelős irányítója is lenne a karácsonyfatermelésnek. 

M.-He Cene: O BblPAIUHBAHMM EJtH OBblKHOBEHHOPl 
B BeHrpHH enb oöbiKHOBeHHyio B OCHOBHOM BbipaaiHBatoT Ha y M a c - w a x Heöo^buiMX pa3MepoB. CeöecTOH-

MOCTb Hi.ipaiunnaiiiISI BbipawaeTCfl B npeAeJiax 1 3 0 0 0 — 4 0 0 0 0 (J)OP MHTOB Ha 1  ra. EJIKH pa3MepoM CBbiuie 1  M 
n O J l b 3 y K ) T C « OOJlbLUHM CnpOCOM, 3 T O T pa3Mep nOCTHraiOT ejlKH B B03paCTe 3  J i e T . O A H Ü K O TaKOÉÍ paHHHÍÍ B03paCT 
pyöKH conpoBowAaeTCíi öojibuiHMH pacxoAaMH. rijn̂ i BbipamHBaHHH é.noK HywHu jiymjiHe MecTonpoH3pacTaHHH. 
EjiarOnpHflTHblMH flBJlHÍOTCH rjiaBHbIM 0Öpa30M paBHHHbl. 3AeCb 3aTpaTbI no BbipaUÍMBaHMlO M O Z K H O YMeHbUIHTb 

nyTeM MexaHH3au,HH H npMMeHeHweM nAOXHMHKaroB j\s\h n p o n o j i K M H aaiUHTbi. 

Szőke M.-né: ÜBER UNSERE W E I H N A C H T S B A U M P R O D U K T I O N 
In Ungarn erfolgt die Anzucht der Weihnachtsbaume überwiegend in Anlagen geringer A u s -

dehnung. Die Selbstkosten bewegen sich zwischen sehr breiten Rahmen (von 13 000 bis 40 000 Ft/ha). 
Der Bedarf richtet sich ímmer mehr auf die Baumchen der Gr&ssenordnung von 1 m. Diese Höhe 
kann i. alig. bei 3 Jahren erreieht werden, das geringe Hiebsalter ist jedoch an höhere Kosten ge-
bunden. Für die Weihnachtsbaumproduktion eignen sich die Standorte, die sonst für den Anbau 
der Fichte nicht am bestén entsprechen. A m günstigsten sind die Ebenen, da hier die Kosten durch 
Mechanisierung, chemisehe Unkraut- und Schadlingsbekampfung gesenkt werden können. 

A z erd ő hatás a a v izek levonulásár a 
DR. S Z Ő N Y I L Á S Z L Ó 

Egyre többet hallunk az erdőnek az azt környező területek vízgazdálkodásá-
sára gyakorolt hatásáról. Ennek ellenére alig van magyarországi adatunk arra, 
vajon az erdő lombkoronája mennyi csapadékot tart vissza, mennyit vesz fel az 
avar és az erdei talaj, mennyi víz folyik az erdőből az alatta levő területekre. 
Mindezeket az erdő vízháztartása körébe tartozó problémákat az ERTI mátra
füredi kísérleti vízgyűjtőjének (Szárazkesző) több évtizedes tudományos prog
ramja keretében tanulmányozza. A 100 ha nagyságú, java részben kocsánytalan-
tölgyesekkel fedett vízgyűjtőben több vízháztartási jellemzőt vizsgálnak. 1964— 
1966. hidrológiai évek (XI. 1. —• X. 31.) adataiból értékelünk a következőkben 
néhányat. 

VÍZMÉRLEG 
BEVITEL LEFOLYÁS - LEFOLvÁsi % 

1963/Si -1965/66 

1. ábra 



A területre hullott csapadék mennyisége 1964-ben 91%, 1965-ben 104% és 
1966-ban 121%-a volt a közelben levő Mátraháza körzetében 1937—1962. évek
ben átlagosan lehullott 756,8 mm csapadéknak (1. ábra). A területről lefolyt víz 
mennyisége nem követte ezt az értéksorrendet. A több évi átlagot megközelítő 
mennyiségű csapadék évében (1965) értéke akkora, mint amit általában monda
nak: az erdőből a ráhullott csapadék harmada folyik el. A csapadéknak az 1964. 
szárazabb évben szinte jelentéktelen része (2,6%), de a több évinél ötödével csa
padékosabb évben is csak negyede folyt el. A két szélső értéket elemezzük a leg-
csapadékosabb hónapok adatai alapján. 

A legtöbb csapadék mindkét évben a nyár derekán, júniusban hullott. A 
142,3, illetve 167,5 mm csapadékból 1964 száraz nyarán alig folyt le valamennyi 
(1,52%), míg az átlagosnál valamivel csapadékosabb év júniusában a lehullott 
csapadéknak 79,8%-a hagyta el az erdőt. A jelenségnek többféle oka lehet. Ezek 
közül a talaj nedvességtartalmára (súlyszázalék), vízbefogadó képességére irá-
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2. ábra. 

nyítsuk a figyelmünket (2. ábra). Két, a Mátrában jellegzetes lejtőtípus 3—3 szel
vényét vizsgáljuk. Egyik esetben a szelvények egymás feletti terasz szinteken 
(I—III), másikban meredek lejtőn (IV—VI) vannak. 1964. évben hosszabb, 1965. 
csapadékosabb nyarán rövidebb csapadékmentes időszak előzte meg a minta
vételt. A csapadékosabb évben a nedvességtartalom több, mint kétszeres a tömöt-
tebb alsó rétegeket tartalmazó tisztáson (I), a felülről hozzáfolyast élvező tera
szon (II), a meredekebb lejtőn (V) és annak lábánál (VI). Csaknem állandó az 
érett korú, zárt, jó minőségű gyertyános-tölgyes jellegű állományban (III). 1965-
ben a talajok telítettebbek voltak éppen a vízbefogadás tekintetében legjelentő
sebb felső rétegekben. Az egyes években eltérő mértékben nedves talajok eltérő 
módon fogadták be a rájuk hulló csapadékot. 

1964 szárazabb évében (3. ábra) a mintavételt követő napon és utána 8 nap 
alatt összesen 105,4 mm csapadék hullott le, az egész havi csapadék 75%-a. Az 
erdő és annak talaja alkalmas volt e nagy mennyiségű víz befogadására. Hatására 
az egyes szelvények nedvességtartalma megnőtt: kétszeresénél nagyobb lett a tö-
möttebb rétegekkel rendelkező tisztás (I) talajában, a hozzáfolyást élvező teraszon 
(II) és a lejtő lábánál (VI), alig változott a gyertyános-tölgyes jellegű állomány, 



némi cserje és zárt lágyszárú szintje alatt (II), felével nagyobb lett még a mere
dek lejtőn levő szelvényben is (V). Az erdő a talajára hullott csapadékot majd
nem teljesen visszatartotta, mert annak csak 1,1%-a folyt le. Esetünkben a ko
csánytalantölgy övben levő erdősült vízgyűjtő száraz év nyarán m2-enként 100 l 
vizet, 100 mm csapadékot, tudott visszatartani. A csapadék napi mennyisége a 30 
mm-t nem haladta meg. A helyzet kialakulásában a csapadékvisszatartás és a 
talajok vízbefogadó képessége egyaránt közreműködtek. 

1965 csapadékosabb évében (4. ábra) egészen más volt a helyzet. A 20—30%-
kal több nedvességet tartalmazó talajokra a mintavételt követő 14 nap alatt ösz-
szesen 123,2 mm csapadék hullott. Ez a havi mennyiségnek ugyancsak közel 75%-a. 
Hatására a nedvességtartalom valamennyi szelvényben megnőtt: a felső réteg
ben a legnagyobb mértékben a hozzáfolyást élvező helyeken, a teraszon (II) és a 
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3. ábra 4. ábra 

lejtőn (V), az egész szelvényben a tisztáson (I) és a lejtő lábánál (VI). Nem, vagy 
alig változott a nedvességállapot a terasz (II) és a meredek, vízvezető lejtő (V) 
szelvényeinek mélyebb rétegeiben. Az eredetileg is nedvesebb talajok a rájuk 
hullott, vagy folyó jelentős csapadékot nem tudták jól befogadni és annak 59,5 
százaléka kifolyt az erdőből. Esetünkben csapadékos évben a talajok nagy ned
vességtartalma miatt nyár derekán még erdősült vízgyűjtő is csak 0,5 l vizet — 
0,5 mm csapadékot — képes m2-enként visszatartani annak ellenére, hogy a na
gyobb csapadékok egy-egy napi megszakításokkal hullottak. Még adatokkal nem 
szemlélhetjük azt a megfigyelést, hogy az avartakaró és a talajfelszín nagyfokú 
telítettsége, rossz benedvesedési képessége következtében hasonló helyzet kiala
kulhat heves záporok után szárazabb időszakban is. Ilyenkor is nagy mennyiségű 
víz gyűlhet fel az erdő alatt és folyhat ki az erdőn kívüli területekre. 

Az erdő sok csapadékot képes visszatartani és befogadni. Azonban az erdő, 
az erdőtelepítés hatása a vizek levonulására távolról sem egyenletes és egyértel
műen kedvező. Az erdőgazdálkodás a felszínen levonuló vizek mennyiségét érzé-

http://ues.ni*


kényen befolyásolhatja a fedettség növelésével, pl. fenyvesítéssel, vagy annak 
csökkentésével, pl. tarvágással. Ezek a beavatkozások előidézhetnek hosszabb-
rövidebb ideig tartó változásokat. Azonban a vizek levonulásának megnyugtatóbb 
szabályozására az erdészet rendszeres gazdálkodási tevékenységét kiegészítő egy
szerűbb, maga az erdőgazda által megtervezhető és kivitelezhető létesítményeket 
is célszerű építeni és fenntartani. 

JJ-p Jl. CeHbu: BJIHHHHE JIECA HA CTEMHblE BOAbI 
OnbiTHbie AaHHbie BOAOc6opa HayMHO-Mcc/ieAOBaTe.nbCKoro MucTHTyTa jiecHoro xo3flíiCTBa 3a 1964—1966 

roAbi noKa3biBaioT, MTO B j i H f l n n e jieca Ha CTeMHbie BOÁM He paBHOMepno H ne BO Bcex cnyManx ÖJiaronpHfiTHO. 
Jlec 3HamiTe^bHo Mowei BAHflTb Ha KO/inMecTBo CTennbix BOA nyTeM yBeAHMeHHH HAH yMeHbiueHHH no-

KpblTHfl. 
JXnn AaAbHeíiujero H3yneHHH n paBHOMepnoro pacnpeAeAeHHH CTeMHbix BOA ue.iecoo6pa3HO nocTponTb H 

coAepwaTb cooTBeTCTByioiHHe ycTpoiíCTBa. 

Dr. Szőnyi L.: DER EINFLUSS DES WALDES AUF DEN WASSERGANG 
Die 1964 bis 1966 erhobenen Daten eines Versuchseinzugsgebiets des Instituts für Forstwissen-

schaíten zeigten, dass der Einfluss des Waldes auf den Wasserabfluss weder gleichmássig, noch ein-
deutlg günstig ist. Die Forstwirtschaft kann die Quantitat des an der Oberflache abfliessenden 
Wassers durch die Erhöhung oder Verminderung des Deckungsgrads wesentlich beeinflussen. Zur 
Regelung des Wassergangs ist es aber zweckmassig, auch andere Einrichtungen zu erbauen und zu 
erhalten. 

A munkakörülménye k hatása az erdőgazdasági erőgépe k 
megválasztására 

H O R V Á T H N É L A J K Ó I L O N A 

Az erdőgazdasági termelés az iparihoz viszonyítva kedvezőtlenebb körülmé
nyek között folyik. Ez meglehetősen nehezíti és akadályozza a munka folyamatos
ságát, a felhasznált energia hasznosítását és a gépek jó kihasználását. Ezek miatt 
más ágazatokhoz viszonyítva nő a gépi munkák költsége, s csökken a gépesítés 
gazdaságossága. 

Az elmondottak miatt rendkívül fontos, hogy a gépek üzemeltetését — a lehe
tőség határain belül — a legcélszerűbben végezzük. A gépek helyes üzemelteté
sének egyik előfeltétele a gépállomány megtervezése, az erő- és munkagépek cél
szerű kiválasztása és a gépszükséglet pontos meghatározása. 

Az erőgépek kiválasztásával kapcsolatban előre kell bocsátani, hogy a magyar 
erdőgazdálkodásban jelenleg mintegy 30 féle erőgép dolgozik. Noha országos át
lagban csak 12 fajta erőgép esik egy-egy erdőgazdaságra, akad olyan gazdaság is, 
ahol a traktorok mindegyike más-más típusú. Jelenlegi erőgépparkunk összetétele 
az 1. ábra szerint oszlik meg. 

Az erdőgazdaságokban dolgozó traktorok darabszám szerinti megoszlását a 2. 
ábra mutatja. Az oszlopok tetején levő számok azt jelzik, hogy hány erdőgazda
ságban alkalmazzák a kérdéses erőgépet. Az erőgépek foglalkoztatottsága a 3. 
ábra szerinti változatos képet mutatja. 

Mivel a traktorok teljesítőképességét munkagépekkel fokozhatjuk, igen fon-
cos kérdés az erdőgazdaságok erőgépeinek munkagépellátottsága. 

Erdőgazdaságainkban csaknem két és fél ezer erdőművelési munkagépet és 
több, mit ezer pótkocsit tartanak számon. A munkagépek az erőgépekhez ha
sonlóan különböző típusúak: pótkocsikból 10—15, munkagépekből pedig 150—200 
külöböző típust alkalmaznak. Az egy traktorra eső munkagépek száma erdőgazda
ságonként igen vátozó és 1,1—5,2 között ingadozik (4. ábra). 

A következőkben vizsgáljuk meg, hogy melyek azok a szempontok, amelyek 
alapján az erőgépeket meg kell választanunk? 


