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A gépi adatfeldolgozás 
és a gyakorlat 

CSERJÉS ANTAL 

A gépi adatfeldolgozás és a gyakorlat kapcsolata sok év után 
sem zökkenőmentes, sok kívánnivalót hagy maga után. A leg
nagyobb probléma, hogy nem sikerült kiküszöbölni a párhuza
mos kézi adatgyűjtést és -feldolgozást, mely körülmény az adat
szolgáltatókra tetemes többletmunkát ró. A tanulmány megkí
sérli feltárni a nehézségek okait és keresi azokat a lehetőségeket, 
amelyek megvalósításával a gépi adatfeldolgozást a gyakorlat 
teljes egészében elfogadná és magáévá tenné. 

A z erdőfelügyelőségek a gépi adatfeldolgozásban — annak megindulása 
óta — tevékenyen részt vesznek, az adatszolgáltató és az adatfeldolgozó szer
vezetek között szoros munkakapcsolat áll fenn. A z „erdőrendezőségi" időben 
az alapadatokat szinte teljes egészében az erdőrendezőségek szolgáltatták: 
üzemtervezés és aktualizálás, területváltozás, erdősítések és fahasználatok 
műszaki átvétele stb. 

A legutóbbi átszervezés (1979) óta az üzemtervek gépi összeállításával 
kapcsolatos munkákat, továbbá az aktualizálásokat az Erdőrendezési Szol
gálat végzi ; az E- és F-lapok, a terülétváltozások adminisztrálása az 
erdőfelügyelőségek feladata marad. Ez a munkamegosztás természetesen elvi, 
mivel a két szervezet közötti együttműködést továbbra sem lehet kizárni, 
arra ezek után is elengedhetetlenül szükség van. 

Mind az adatszolgáltatók, mind az adatfeldolgozók eddig tanúsított „pozi
tív hozzáállását" alapállásként mindenkinek el kell ismernie. Ennek ered
ményeként az elmúlt évek során ki kellett volna már alakulnia a gépi adat
feldolgozásban olyan rendszernek, amely gördülékenyen működve, minden
ben eleget tenne a kívánalmaknak. A gyakorlat által megkívánt határidőkre 
és pontosan szolgáltatni kellene a megkívánt adatokat — ami a legfonto
sabb — teljesen kiküszöbölve a párhuzamos kézi adatfeldolgozást. 

Ez az ideális állapot azonban ez ideig .nem következett be. Most ne azt 
kutassuk, hogy ki a hibás ebben. A z adatszolgáltatók a legteljesebb bizalom
mal fogtak hozzá annak idején ezekhez a munkálatokhoz, szolgáltatták a 
bizonylatokat, elvégezték a gépi listák javításait, a maguk részéről igyekez
tek mindent megtenni a cél érdekében, azonban mégsem sikerült a párhu
zamos kézi adatfeldolgozást kiküszöbölni. Kézi úton kellett összeállítaniuk 
az erdősítések elszámolásait, a mérlegstatisztikákat, az aktualizált fahasz
nálati üzemtervi előírásokat (elvárásokat), az üzemtervek megújításakor a 
lejártak leszámolásait stb. 

A z adatszolgáltatók tehát „szenvedő" résztvevői a párhuzamos adatfeldol
gozásnak: a kézi összesítéseket maguk készítik el, mellette tetemes megter
helést jelentenek a gépi feldolgozással kapcsolatos feladataik. A z eredmény 
csupán annyi, hogy összehasonlíthatják a két eredményt, ami a legritkább 
esetben egyezik. 



A z adatfeldolgozók — a maguk szemszögéből — a következő problémákat 
látják: 

A határidők 

Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyveinek (E-lapok) összesítése 

A z E-lapok feldolgozásából a következő munkarészeket várják az adat
szolgáltatók (időrendi sorrendben): 

—• összesítések a célcsoportos beruházási hitelből megvalósult erdősítések 
(erdőtelepítések, szerkezetátalakítások, gazdaságtalan erdőfelújítások) le
számolásainak elkészítéséhez 
az őszi keretkiegyenlítéshez okt. 10. körül 
az év végi pénzügyi leszámoláshoz nov. 30. körül 

— mérlegstatisztikák ( I I I . és IV . lapok) jan. 1. körül 
— összesítések az erdőfenntartási alapból végzett erdő

sítések (erdőfelújítások, erdőfelújítást pótló telepí
tések) pénzügyi leszámolásához febr. 1. körül 

A tulajdonképpeni szoros határidő az október 10., amely napra szinte 
fizikailag lehetetlen a kívánt adatok összeállítása, miután az E-lapokat előtte 
öt nappal kapta meg az adatfeldolgozó. Éppen ezért, az adatszolgáltató kény
telen volt hozzákezdeni a kézi összesítésekhez, hogy az őszi keretkiegyenlíté
sekhez adatok álljanak rendelkezésére. Ha már elkezdte — biztos, ami biz
tos —, folytatta is. A z erdőtelepítések és az erdőfelújítások E-lapjainak ará
nya darabszám tekintetében kb. 20—$0%. 

Célravezetőnek és a gyakorlatban keresztülvihetőnek látszik az a megoldás, 
ha a célcsoportos erdősítések műszaki átvétele szeptember 10. körül befeje
ződik és azok E-lapjait — elkülönítetten — szeptember 15-ig megkapja az 
adatfeldolgozó. Óriási előny rejlik az elkülönített beküldésben: viszonylag kis 
mennyiségről lévén szó, kisebb a hibalehetőség, könnyebb az ellenőrzés és 
nem elhanyagolható a sikerélmény sem, ha a „kezdő adatok"' megfelelően 
egyeznek már. 

A z őszi keretkiegyenlítéshez szükséges — tulajdonképpen tájékoztató jel
legű — gépi adatok így részben rendelkezésre állnának. Azért csak rész
ben, mert pl. a ráfordításos alapon elszámolható munkákra felhasznált költ
ségek rögzítése (beleértve a közjóléti beruházásokat is) külön kigyűjtéseket 
igényel. 

A z őszi keretkiegyenlítések időpontjára elvileg készen kell lenniük a kö
vetkező évi erdőművelési terveknek is; ha másért nem, a csemeteszükséglet 
megállapítása és jelentési kötelezettsége miatt. Ha az erdőművelési terv az 
ún. „Erdőművelési lap" rendszerében (is) elkészül, az abban feltüntetett — év 
eleji — adatok alkalmasak a gépi adatok részbeni ellenőrzésére is, tehát kü
lön kézi kigyűjtésre és feldolgozásra — az ellenőrzés céljára — nincs szük
ség. 

A szoros határidő okozta probléma az E-lapoknál így megoldhatónak lát
szik. 

Fahasználati (F) lapok összesítése 

Nehezebb megoldást találni azonban az F-lapok gépi feldolgozása kapcsán 
a kézi összesítés kiküszöbölésére. A december 31-i fordulónapra — bizonyos 



fokig gazdálkodási okokból — összetorlódó vágásátvételek szinte meghiúsít
ják azt az elméletileg kedvező megoldást, hogy az F-lapokat számottevő meny-
nyiségben előbb fel lehessen venni és azokat a gépi feldolgozásra átadni. 
Évek óta nem sikerült érvényt szerezni azon rendelkezésnek, hogy egy-egy 
erdőrészletben a megkezdett termelést záros határidőn belül be kell fejezni. 
Ebből adódik, hogy a gazdálkodó nem zárja le a C-lapot, amíg az erdőrész
letben „utómunkálatokra" van kilátás (ágfa feldolgozása) és nem is hajlan
dó a vágásterületet év közben átadni, csak. az év végén, amikor már köte
les azt megtenni. 

Sajnos, a jelen gazdálkodás viszonyai között javulás ezen a téren aligha 
várható. 

A z átvételi munka dandárja tehát január első napjaira esik. A z F-lapokat 
január 20-ig kell átadni gépi feldolgozásra, tehát a mérlegstatisztikák jelen
legi határidejére eleve lehetetlen javított, megbízható gépi mérlegstatisztiká
kat kapni. 

A mérlegstatisztikák határidejének tervezett módosítása nem biztató. Néhány 
napos módosítás nem hozna megoldást, egyébként is, márciusban mérleggel 
foglalkozni nemcsak hogy illuzórikus és késő, hanem így, az év első há
rom hónapja a mérlegkészítés jegyében telne el, ami ugyancsak nem lenne 
kívánatos. 

Van-e megoldás? 
Gondoljunk arra, hogy a célcsoportos erdősítési beruházások szigorúan 

kötött naptári éves leszámolási rendszere miatt tulajdonképpen az év no
vember 30. napjáig történt ráfordítások kerülnek leszámolásra, a decembe
riek áthúzódnak a következő évre. Egy-egy naptári év tehát dec. 1-től no
vember 30-ig tart. 

Gondoljunk továbbá arra is, hogy a fakitermelések december 31. forduló
nappal történő lezárása sohasem volt problémáktól mentes, mivel ez az idő
pont a munka dandárjába esik, a fakitermelések szempontjából tulajdon
képpen „erőszakolt" fordulónap. A munkaterületeket befejezett állapotra be
állítani az átvétel időpontjára lehetne, hiszen a következő munkanapon a 
szerszámokat újra kézbe kell venni. A probléma ismeretében született meg 
az áthúzódó termelésekkel kapcsolatban az a döntés, hogy a naptári évben 
megkezdett, de december 31-ig be nem fejezett fakitermeléseket — áthúzódók
ként — március 31-ig kell befejezni. 

Továbbá: nem minden december időjárása olyan, mint az 1982. évi volt, 
azaz kivételesen és eszményien kedvező a fakitermelések szempontjából. V o l 
tak és lesznek olyan decemberek is — mint pl. az 1980-as volt —, amikor 
az erdei munkák szinte teljesen leállnak. A karácsonyi ünnepkör már csak 
a munkások foglalkoztatásának gondjait segíti megoldani. 

A fenti körülmények felvetik azon megoldás lehetőségét, hogy a fakiter
melések befejezésének és műszaki átvételének fordulónapja november 30. le
gyen. 

Így elegendő idő állna rendelkezésre az F-lapok gépi adatfeldolgozására. 
A kitermelt faanyag erdőrészletenlíénti, pontos számbavétele és bruttósítása 

sem mentes a problémáktól. Ennek igen sok oka van. Többek között: 

—• az „erőszakolt" fordulónap miatt minden munkaterület más képet mu
tat; 

— több helyről központi rakodóra történő szálfás közelítés miatt több erdő
részlet anyaga keveredhet; 



— a számba vett anyagok mellett olyan faanyag is fekszik, amelyeknél csak 
a tőtől való elválasztás történt meg; 

— esetenként a magas hó miatt a feldolgozatlan anyag számbavétele 
(apadék) teljesen bizonytalan; 

— stb. stb. 

A téma külön tanulmányt is megérdemelne. 
Szinte minden esztendőben előfordult —- mind az E-, mind az F-lapok fel

dolgozásánál —, hogy teljesen idegen lapok keveredtek saját anyagba, ösz-
szesített a budapesti erdőfelügyelőséghez a gép már hol zalai, hol Békés 
megyei adatokat is. Felvetődik a kérdés: egy-egy erdőfelügyelőség anyagát 
miért nem lehet teljesen elkülönítetten tárolni, kezelni és feldolgozni és csak 
a befejezés után megkezdeni a másik erdőfelügyelőség anyagát? 

A gépi adatfeldolgozás összegfokozatai és a mérlegstatisztikák közötti össz
hangot ugyancsak biztosítani kell. Ha egyetlen fokozat is hiányzik, a gép 
tulajdonképpen szinte semmit sem segít • E-lapok 1982. évi feldolgozásánál 
kaptunk például olyan összesítést, hogy Komárom megye — erdőgazdasá
gok összesen", de nem készült el az egyes erdőgazdaságok adatainak megyén
kénti bontása. A z előbbit semmire sem lehet használni — Komárom megyé
ben négy erdőgazdaságnak van erdeje —, az utóbbit kézi feldolgozással lehet 
csak összeállítani. 

Egyéb 

A gépi adatfeldolgozás rendszerét, módszereit természetesen fejleszteni kell, 
nagyon meg kell azonban fontolni minden továbblépést, különösen, ha az nem 
hoz más eredményt, mint az előző. 

A z öncélú változások rengeteg hibalehetőséget rejtenek és a többletmun
kák nyomában — ha azok a kívánt eredményt nem hozzák meg — az elked-
vetlenedés tovább fog fokozódni. 

A legfőbb kívánalom az adatszolgáltatás részéről, hogy először alakuljon 
ki egy olyan rendszer, ami a gyakorlatban beválik, „kikristályosodik", min
den közreműködőnek pár év alatt „vérévé válik", amit szinte meg is lehet 
tanulni. Nem szabad elfelejteni, hogy a műszaki átvételek olyan kampány 
feladatok, amelyek évenként ismétlődnek, tehát nem mindennapos tevékeny
ségek. Más dolog az előző évi ismereteket felújítani, mint minden évben 
új eljárást megtanulni. Fokozottabban áll ez azzal összefüggésben, hogy a 
folyamatban levő, több éves erdősítések műszaki átvételeit maguk a gazdál
kodók végzik, tehát a nem erdőgazdálkodási fő profilú gazdálkodóknál az 
új, illetve változott eljárások bevezettetése igen nagy gondot jelent. A náluk 
elkövetett hibák végeredményben az erdőfelügyeletre „ütnek vissza", mert 
a gépi listák javításaiba a nem erdőfelügyelőségi átvevőket bevonni megold
hatatlan problémát jelent. Egyrészt a gyorsaság rovására menne, másrészt a 
javításhoz szükséges segédeszközökkel (hibakódok értelmezése, javítás módja 
stb.) valamennyi átvevőt ellátni, a gyakorlatlanokat azok használatára kiké
pezni és egyáltalán, a zökkenőmentes lebonyolítást biztosítani, lehetetlen. 

A vonatkozó rendeletek szerint megvan annak a lehetősége, hogy a fo 
lyamatban levő erdősítések az évenkénti leszámolásból kimaradjanak. Ennek 
általános bevezetése vajon nem segítené-e elő a problémák csökkentését? 

A z E-lapok tartalmát (rovatait) az erdők fenntartásának és bővítésének pénz
ügyi rendjéről szóló jogszabályok határozzák meg, tehát az E-lapnak oly 
részletességgel kell szolgáltatnia az adatokat, hogy a pénzügyi elszámolások 
a kívánt szerkezetükben elkészíthetők legyenek. 



A jelenleg érvényben levő jogszabály előírásai azonban az E-lapok össze
sítése szempontjából — az elaprózott egységár^variáeió miatt — nehézkesek, 
nem gyakorlatiasak, munkaigényesek és sok hibalehetőséget rejtenek ma
gukban. 

A mintegy 100 féle variáció ugyanannyi csoportosítást és összesítést kíván 
és még így sem teljes, erre csak egy példát: a befejezett természetes mag cser-
újulat továbbra is „kilóg" a soriból az egységára tekintetében. 

Ha ezt is egyszerűsíteni lehetne? 

Tulajdonképpen „egy helyben topog" az üzemtervek aktualizálása is. Ha az 
emlékezet nem csal, talán már háromszor is hozzákezdtünk ehhez a munká
hoz, és még odáig sem jutottunk el, hogy a fahasználatok tervezéséhez ak
tuális üzemtervi előírások álljanak — gépi úton —• rendelkezésre. Ez azért 
is nehezen érthető, mert az adatszolgáltató tulajdonképpen mincten változás
ról bizonylatot ad fel : E-lap, F-lap, L-lap, V-lap stb., stb. A z aktualizált 
üzemtervi fahasználati előírások kidolgozása és elvárásként való közlése 
évenként szükségszerű: egyrészt, mert az erdősítéseknél ez már megoldott, 
mivel az előírásokat az évenkénti műszaki átvételek tulajdonképpen automa
tikusan aktualizálják; másrészt, mert a fahasználati 1/10-es előírások is
mertek, azokat évente közölni gyakorlatilag szükségtelen. ( A körzetenkénti 
üzemtervezés folyományaként egyébként is általában egyszerre változnak 
azok.) 

Érdemes foglalkozni azzal a problémával is, ami a fahasználati elvárások 
i d ő b e n i közlésével kapcsolatos. A fahasználatok tervezése tulajdonképpen 
a megelőző év tavaszán kezdődik, amikor az erdőfelügyelőség az elvárásokat 
közli a gazdálkodóval. Ebben az időpontban azonban még az üzemtervezés 
külső felvételei nem indultak meg. Tehát arra az évre közli az elvárásokat, 
mely évre majd már az új üzemterv lesz érvényben. 

Tulajdonképpen az új üzemterv harmadik évére lehet csak az új elvárá
sokat kidolgozni és közölni, ekkor áll első ízben a tervezés megindításakor 
komplett, jóváhagyott üzemterv az érdekeltek rendelkezésére. 

Valamely üzemterv előírásai 10 évig érvényesek, tehát célravezető az üzem
terv megújítását úgy ütemezni, hogy legkésőbb a 11. évi fahasználatok ter
vezésének beindításakor — a megelőző év tavaszán — a jóváhagyott új üzem
terv rendelkezésre álljon és a 11. évre szóló elvárások tulajdonképpen ennek 
alapján kerüljenek kidolgozásra. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban azt a menet közben adódó 
problémát sem, hogy az elvárások közlése időpontjában — valamely év 
tavasza — a folyó év még csak t e r v , tényszámok tulajdonképpen csak a 
megelőző év végéig állnak rendelkezésre. 

Két megoldás lehetséges: 

— a megelőző év végére kidolgozni az elvárásokat, kizárólag a tényszámok 
alapján és — a folyó évet figyelemén kívül hagyva — ezeket közölni 
a gazdálkodókkal; 

—. az elvárásokat a folyó évi tervadatokat is figyelembe véve kidolgozni, 
tehát a megelőző év végéig a tényszámok, a folyó évre a tervszámok 
(fakitermelési tervek) együttes „betudásával". 

Visszatérve annak fontosságára, hogy a gépi adatfeldolgozás fejlesztése 
megfontolt legyen; bizonyára megvolt az ok a gazdálkodó egységek négy
számjegyű kódjának megváltoztatására, de hogy mennyivel nehezebb meg-



szokni az újakat, azt csak az adatfeldolgozó tudja. A régieknél az első szám
jegy a szektort jelentette, a többi hárommal együtt olyan logikus rend
szerűek voltak, hogy szinte meg is lehetett tanulni azokat. 

Ugyancsak hasznos volt az átvevő kódja is; rendkívüli módon meggyor
sította a gépi listák szétosztását a javításokra, ami nem volt elhanyagolható 
előny. 

A technikai számok előnyét az adatszolgáltatók elméletinek ítélik, mivel 
azok állandósága a gyakorlatban nem biztosítható. Elkerülhetetlen ugyanis 
— bármennyire nem kívánatos — az erdőrészletek megosztása. Nemcsak a 
nyomvonalas és egyéb beruházások eredményezik, hanem akár az indokolt, 
akár indokolatlan gazdálkodási szempontok is. 

A műszaki átvételek jelenlegi rendszerében igen nagy a száma azon segéd
eszközöknek, amelyek nélkül az .adminisztrálás lehetetlen. A következő se
gédeszközöknek állandóan kéznél kell lenniük: 

— az üzemterv a térképpel; 
—• a M É M Értesítő, az elszámolást szabályozó rendelettel; 
— az E-lap kitöltési útmutató; 
— az E-lap tömb; 
— a gazdálkodó egységek kódjegyzéke; 
—•' a vadászati egységek kódjegyzéke; 
— a techninkai számok jegyzéke; 
— az F-lapoknál a bruttósító táblázat; 
— az éves tervek; 
— segédeszközök (zsebszámoló, logarléc) stb., stb. 
Ha arra gondolunk, hogy egy-egy átvevő összesen akár 400—400 átvételi 

jegyzőkönyvet (E- és F-lapok) is készíthet, ezek adminisztrációs munkaigénye 
legalább 100 óra! Ebbe „besegíteni" a gépi adatfeldolgozás részéről, régi 
kívánalom már. Sokat jelentene például, ha az állandó adatok előre nyom
tatva jelennének meg az átvételi jegyzőkönyvben (értesülések szerint 1983-
ban megvalósul). 

Jelen körülmények között merészeljenek-e az adatszolgáltatók arra gon
dolni, hogy további adatfeldolgozásokat kérjenek a géptől. A mérlegstatisz
tikák mellett a szöveges mérlegbeszámolóban további olyan értékmérő ada
tokra is szükség van, amelyek csak munka- és időigényes kézi kigyűjtéssel 
állíthatók össze. A teljesség igénye nélkül néhány: 

Fahasználat: 

— jó, közepes, gyenge állományok véghasználati adatai; 
—• teljes területtel véghasznált állolmányok összehasonlító adatai; 
— FFV-ok megoszlása bontottság szerint ( I . bontás, további bontás, vég 

vágás), esetleg kezdőévek szerint is csoportosítva; 
— keletkezett vágásfelújítási kötelezettség; 
— apadék; stb., stb. 

Erdőművelés: 

— I. kivitelek megoszlása (stat. lap kiegészítése); 
— mag—sarj arány a sikeresben és a befejezettben; 
— befejezéskori állapot egybevetése a régi állománnyal az erdőfelújítá

sokban ; 
— erdősítési hátralék forintosítása stb., stb. 



Egyéb: 

— vadkár táblázatok; 
— területváltozások stb., stb. 

A gépi adatfeldolgozással szembeni, vázolt, fenti eljárások bizonyos rang
sorolást is kívánnak. A z első hely talán az üzemtervek aktualizálását illeti 
meg. Arra a kérdésre, hogy mekkora Magyarország erdőterülete, avagy élő-
fakészlete, kaphatnánk-e jelen pillanatban napra kész adatokat? A v a g y mikor 
fogjuk megkapni a fahasználatok tervezéséhez a gépi úton kidolgozott, ak
tuális üzemtervi előírásokat? 

Rangsorban az E- és F-lapok feldolgozása következne, majd az egyéb 
kívánalmak. 

E tanulmány szerzője mintegy 10 évvel ezelőtt leírta a következő monda
tot: „Feltétlen híve vagyok a gépi adatfeldolgozásnak". Ha ezt így — fenn
tartás nélkül — ma nem ismételné meg, mégis kéri annak elfogadását, hogy 
a kapcsolatos feladatokat ennek szellemében szervezte és a gépi adatfeldol
gozás sikerét mindenkor igyekezett elősegíteni. Jelen tanulmány tartalmazza 
azokat a problémákat és nehézségeket, amelyekkel — mint adatszolgáltató — 
találkozott és azokat a javaslatokat, amelyekben az adatszolgáltató szem
szögéből a gépi adatfeldolgozás fejlesztésére lehetőségeket lát. Szándéka: e lő
segíteni a gépi adatfeldolgozás gyakorlatban történő „elfogadását", amire 
csak akkor van remény, ha a párhuzamos kézi kigyűjtés és feldolgozás tel
jesen kiküszöbölhető lesz. 

Ha ezt a tanulmány valamely eset elősegíti, célját elérte. 

Savas esők Európában 

A savas esők fogalmát 1862-ben Róbert Angus Smith, angol kémikus alkotta 
meg. Az első kutatások talajkémiai vonalon kezdődtek, s ezek során főleg a svéd 
szakemberek jeleskedtek. Tíz évvel ezelőtt erdészeti kutatási program indult. A 
koordinálás és a módszerek egyeztetése után az OECD (Gazdasági Együttműködés 
és Fejlesztés Szervezete) segítségével megalkották az ún. LRTAP-ot (a légszeny-
nyezések levegőben való, nagy távolságú továbbjutása), amit később egy másik 
együttműködési szervezet váltott fel 20 európai ország részvételével. Az NSZK-ban 
1957-ben egy erdészeti füstkárszakértőkből álló munkacsoport alakult, amely külföl
di szakemberekkel bővülve, ma már mint az IUFRO légszennyezések szakcsoportja 
működik. Fennállása óta tagjai több mint 300 szakreferátumot publikáltak és je
lenleg 14 ország képviselteti magát a csoport ülésein. 

A savas esők kialakulása 
A természetes kénforrások (vulkánkitörések, tengerek, egyes talajok és a kénes 

vizű folyók gáz halmazállapotú kénkiválasztásai) napjainkban az atmoszférában 
jelenlevő kénnek csak elenyésző részét adják. Elég arra gondolnunk, hogy 1950 és 
1974 között az ipari üzemek által kibocsátott károsítok hatására a légkörben 
található kén mennyisége megduplázódott. A levegőbe emittált gáz feloldódik a köd-, 
felhő-, ill. esőcseppekben és kénsavat alkot. Ezek egy részét más légszennyezések 
és a levegőben szállított porszemcsék semlegesítik. A savas vegyületek az at
moszférából kimosódnak vagy hókristályokba „csomagolva" a földre, ill. a víz
felületekre hullanak. Ekkor természetesen átesnek a víz, a talaj és a növényzet 
pufferoló hatásán. A magas savkoncentrációjú csapadékok azonban mindezeket a 
semlegesítő hatásokat legyőzve, jelentősen csökkenthetik egyes talajok, vizek 
pH-értékét. 

Folytatás a 370. oldalon. 


