
egyes, és a területi állapotot lényegesen nem érintő területcserék folytán változhat, 
ezért a népgazdasági tervekben előírt erdőtelepítési és fásítási programot a közeli 
években már csak az állami erdőgazdaságok üzemi kezelésén kívüli területeken le
het és kell megvalósítani. Éppen ezért a jövőben még nagyobb gondot kell fordíta
ni arra, hogy a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok és más szervek területén 
az erdőtelepítési és fásítási programot tervszerűen, fejlett agrotechnikával olyan 
gondosan valósítsuk meg, hogy erdőtelepítéseink és fásításaink érvényesíthessék 
sokoldalú hasznukat. 

Fekete Gyula 
a Fásítási és Szakmai Irányítási 

Szakosztály vezetője 

E R D Ö H A S Z N Á L A T I S Z A K Ü L É S 

A szakülés elnöke -— Sitkey János -— bevezetőjében megemlékezett azokról az 
erdész elődökről, akik 100 évvel ezelőtt megteremtették, majd a későbbiek során 
művelői voltak az erdészeti szakirodalomnak. így többek között Szécsy Zsigmond
ról, aki elsőként írt erdőhasználati kézikönyvet és ezzel megteremtette a magyar 
erdőhasználattan tudományos alapjait. A továbbiakban az erdőhasználat jelenlegi 
helyzetével és távlati lehetőségeivel foglalkozott: 
Hazánk erdősültsége, az erdők korosztály- és fafajmegoszlása alapvetően befolyá
solják az erdőhasználat jelenlegi helyzetét és távlati lehetőségeit. Az erdőgazda
sági erdőkben végzett fakitermelések vastagfához viszonyított iparifa kihozatala 
az elmúlt 5 évben 58,5—63,6% között váltakozott, az 5 év átlaga tehát 62,5% volt. 
Választékok szerint rönk 17,7, bányafa 6,6, papírfa 6,8, pillérfa 3,7, farostfa 2,9, 
fagyártmányfa 21,5 és az egyéb 3,4%, tehát az összes iparifa 62,5%. Vastagtűzifa 
37,5 százalék. 
A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy az utóbbi években az iparifa
kihozatal tetőzött. A harmadik ötéves terv időszaka alatt sem várható lényeges 
emelkedés. Ennek oka az, hogy az iparifa-kihozatal fokozásának hagyományos 
módja, a hossztolás, választékolás meghozta azt az eredményt, amit tőlük maximá
lisan várhattunk. A z iparifahányad további emelése már csak a jelenleg tűzifa 
minőségű alapanyagot feldolgozó faipari létesítmények építése által lehetséges. 
A z elmúlt években az iparifahányad emelésének egyik módja az eddig tüzelés 
céljára felhasznált faanyagnak papírfaként való termelése és annak exportálása 
volt. Véleményünk szerint ezt .a megoldást csak átmenetinek tekinthetjük és arra 
kell törekednünk, hogy mielőbb létesüljenek kemény- és lágyfa feldolgozására 
egyaránt alkalmas cellulóz gyárak. Ilyen gyár létesítésének az iparifahányad tar
tós felemelésén kívül egyéb népgazdiasági előnyei is vannak, mert a világszínvonali 
árak is igazolják, hogy a magasabb termékké történő átalakítás többszörös jöve
delmezőséget biztosít. 
Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a fagyártmányfa termelése sem fokozató, 
tehát a jelenlegi helyzetbein ott is tetőzés következett be. Ez az ország ismert fa-
hiányával ellentétben álló tény, de alaposabb elemzés után kiderül, hogy bizonyos 
választékok •— fríz, donga — korlátlan piaca mellett más választékokban pl. bá
nyabélésanyagokban csökken az elhelyezési lehetőség. Ezek a választékok kevés 
kivétellel nem fedik egymást, tehát az egyik csökkenése nem vonja maga után a 
másik növekedését. Ezen a helyzeten új felhasználók felkutatása és újabb cikkek 
beléptetése révén némileg lehet segíteni, de számolni kell azzal a kényszerhelyzet
tel, hogy esetleg a fagyártmányfának alkalmas alapanyag egy részét — amelynek 
ipari felhasználási lehetősége nincs — tűzifának kell termelni. 



Általános irányelv ma: a szükségletre való termelés. E kérdést két oldalról lehet 
megközelíteni. 
1. Adva van a kitermelendő összes fatömeg, amelyből minden szükséges iparifát 
ki kell venni. Ami marad, az tűzifa. így előfordulhat, hogy a tűzifahányad növek
szik, mert egyes, még iparifának alkalmas, de nem szükséges darabok tűzifává 
válnak. 
2. A tartamosság figyelembevételével kitermelhető fatömegét csak olyan mértékig 
termeljük ki, amilyen mértékig az igény azt megköveteli, a nem szükséges fatöme
gét pedig tartalékoljuk. Mivel tűzifában is jelentős importra szorulunk és a lábon
hagyandó fatömeg nagy része a túlkorosodás során a későbbiekben is csak tűzifá
nak lesz alkalmas, ez a változat a kevésbé célszerű. 
A z első változat javasolható követendő eljárásnak. Addig, amíg ipari feldolgozó 
kapacitásunk olyan mértékűre nem fejlődik, hogy az alacsonyabb rendű faanya
got is feldolgozza, tartalékolás helyett csökkenteni kell a tűzifa-importot. 
A fakitermelés gépesítésében nagyobb fejlődésre már nem számíthatunk. A tisz
títások és egész vékony gyérítések fatömegének gépi döntésénél és darabolásánál 
is már csak néhány százalékkal emelhető a gépesítési fok. A z anyagmozgatásban 
előtérbe kerül az eddig nem kiterjedten alkalmazott csörlős és kötélpályás tech
nológiák alkalmazása. Ahol a hosszúfás anyagmozgatásnak előfeltételei biztosí
tottak és a gazdaságossági számítások is alátámasztják, előtérbe helyezzük ennek 
bevezetését. 
A harmadik ötéves tervben a kérgezés és rakodás gépesítettségét legalább 40—50 
százalékosra kívánjuk emelni. Ugyancsak fő feladatunknak tekintjük a fakiter
melés, faanyagmozgatás géprendszerének kidolgozását. A z Erdészeti Tudományos 
Intézet által összeállított munkahelyi, munkaszervezeti és technológiai típusrend
szer, valamint az erdőgazdasági géprendszer képezi majd alapját az elkövetke
zendő időszak beruházási és fejlesztési tevékenységének. 
Dr. Lengyel Pál hozzászólásában ismertette a világ papírfa és cellulóz termelésé
nek hatalmasan növekvő arányait. A cellulóz termelés 30 év alatt 400%-kal, a pa
pírfa termelés 15 év alatt 200%-kal emelkedett. Jelentősen növekedett az elmúlt 
években a hazai papír-felhasználás és a papíripari féltermékek gyártása. Az iparág 
mindinkább rátér arra, hogy féltermék gyártását hazai nyersanyagból biztosítsa. 
A kísérletek azt bizonyítják, hogy a cellulóz-gyártásra leginkább a nyárfa, fél-
cellulóz gyártásra a gyertyán és bükk, de bizonyos mennyiségben egyéb lombos 
fák is számításba jöhetnek. Összehasonlítást adott a különböző nyárfajták papír
ipari értékéről kémiai összetétel, facsiszolat és cellulóz gyártási kísérletek alap
ján. A jelenleg rendelkezésre álló fél termékgyártó kapacitások technológiájának 
és az azokban felhasználandó fafajok rövid ismertetése után elemezte a magyar 
papíripar nyersanyagszükségletét 1960-tól, megadva a távlatilag várható szük
ségleteket is. 
Rakonczay Zoltán hozzászólásában hangsúlyozta a nagy területre készülő és a fel
tárási tervekkel összehangolt hozadékszabályozásos üzemtervek készítésének szük
ségességét. Szükséges a tervezési időszak lerövidítése, hogy a tervezés és a vég
rehajtás között minél rövidebb idő teljen el, továbbá a tervezési, számbavételi, 
nyilvántartási és leszámolási rendszer egyszerűsítése. 
Annak érdekében, hogy megalapozottabban szervezhessük meg az építési és gépi 
beruházásokat, tipizálni kell a fakitermelési és faanyagmozgatási munkahelye
ket, munkaszervezetet és technológiát. A nagy erdőterületekkel rendelkező és 
hozzánk képest nagy fatömegeket kitermelő országokkal ellentétben nálunk való
színűleg a kisüzemi vagy középüzemi módszerek, technológiák fognak beválni. 
Csökkenteni javasolja a vasúti feladóhelyek számát, de irreális elképzelés a 40— 



50 ezer m 3 -es, vagy még ennél is nagyobb rakodók hálózatának széles körű ki
alakítására való törekvés. Itt is a közepes feladóállomási és minden időben járható 
úttal rendelkező közbenső rakodók kialakítását és ezek mechanizálását javasolja 
célul kitűzni. 
Dr. Szász Tibor hozzászólásában előadta, hogy az iparhoz viszonyítva az erdő
használati munkák szervezése többszörösen problematikus. A szervezésben alkal
mazható matematikai módszerek kialakítása még a kutatás állapotában van, az 
változik a munkahely, a munkafeltételek, az időjárási hatások függvényében és 
nehezíti a munkások számának és minőségének állandó csökkenése. 
A z alkalmazandó munkaszervezetet sok tényező kölcsönös hatása határozza meg. 
Ezek közül a legfontosabb a kitermelésre kerülő állomány, vágástér, a vágástér
hez csatlakozó út, a rakodóhelyek jellemzői, munkásviszonyok, a rendelkezésre 
álló technikai bázis, időjárás. E sok hatótényező miatt az erdőgazdaságok jelen
leg 14 féle szervezeti változatban dolgoznak. A z egyes változatokban 9—19-ig 
változik a végrehajtandó munkaműveletek száma. A z egyes munkaműveletekben 
előforduló technológiai változatok száma pedig 32-ig terjed. Ebben a sok válto
zatban való eligazodáshoz segítséget nyújt a fahasználati munkahelyek, munka
szervezetek és műveleti technológiák típusokba rendezése. E rendszerezés lehe
tővé teszi a különböző körülmények között, különböző szervezetben végzett mun
kák termelékenységi és költségmutatóinak kialakítását és az adott viszonyoknak 
leginkább megfelelő munkaszervezet és technológia kialakítását. 
Dr. Igmándy Zoltán ismertette a leggyakrabban előforduló és legnagyobb veszte
ségeket okozó károsítókat. Elsősorban a bükk fülledése, a fenyők kékülése, a lomb
fák szijácskorhadása és a rönkanyag rovarfertőzöttsége okozza a legnagyobb 
veszteséget. A preventív védekezési eljárások mellett tárgyalta a kémiai anya
gokkal történő védekezést is. A magyar erdőgazdaság egyik legfontosabb faanyag
védelmi problémája a lombfák szijácskorhadása, amely elsősorban a tölgy és cser
fa anyagát veszélyezteti. A z ebből eredő kár évente a faanyag 3—5%-ával egyen
lő. A z ellene való védekezés ma még nincs kielégítően megoldva. A rönkanyag ror 
varfertőzöttségét elsősorban a kémiai védőszerek alkalmazásával kerülhetjük el. 
Dr. Lukács István hozzászólásában ismertette az erdei melléktermék termelés és 
feldolgozás jelentőségét. A z előbbieknek fejlesztése vonalán három fontos tényező 
van, mely jelentőségét a termelési értékszázalékon felül emeli. A z első jelen
tőségét az export lehetőségek adják, második jelentősége táplálkozás-élettani, míg 
a harmadik jelentősége abban van, hogy kapcsolódik az erdőgazdaságok perspekti
vikus erdőművelési fejlesztési tervéhez. A melléktermék ágazatok közül az erdei 
gyümölcsöket elsősorban étrendi és élettani hatásuk miatt értékeljük, vitamin
tartalmuk és gyümölcssav tartalmuk miatt is becsülhetők. A vitaminok előtérbe 
kerülése és életfontosságú hatásának megismerése irányította a figyelmet a csip
kebogyó (Rosa canina) magas C-vitamin tartalmára. Ennek vitamintartalmát mesz-
sze meghaladja a Rosa rugosa-é. Telepítése az erdőgazdaságok erdőművelési fe j 
lesztési tervébe beállítható. A z erdei gyümölcsből a következő termékeket állít
juk elő: gyorsfagyasztott szeder és kökény, előhűtött kökénypulp, szederpulp, 
konzerváló szerrel tartósított erdei gyümölcslevek, üdítőital alapanyagok, kész 
üdítőitalok, gyümölosszörpök. 

A gomba táplálkozástani és gyógyászati jelentőségének növekedése, a belföldi és 
export értékesítési lehetőségek szükségessé teszik, hogy a hazai erdeigomba fel
dolgozását továbbfejlesszük. A gombából különböző készítmények állíthatók elő: 
friss ehető gomba, szárított gomba, gombadara és gombapor, ecetesgomba, sózott-
gomba, savanyított gomba, gyorsfagyasztott gomba, gombakivonatok, gomba
konzervek. 



A c s o T r r a g o l á t ó e c h r i í k a íéjíesztésével mind a gyömölcsök, mind a gombák exportja 
és belföldi forgalma is szinte korlátlanul növelhető. 
BrüncH Lajos hozzászólásában vázolta a fűz termelésében és annak korszerűsíté
sében végzett másfél évtizedes munkát. A z eredmény elérésében nagy része volt 
az Erdészeti é s Faipari Egyetem Erdőtelepítési Tanszékével közösen végzett kuta
tási munkának.. 
1950-ben a vállalat fonófüzeseinek területe 257 kh volt, mely terület 1965-re 3860 
kh-ra emelkedett. A z erdőgazdaságok, áUami gazdaságok és szövetkezetek fűz-
kultúrái további 1350 kh-t tesznek ki. A harmadik ötéves terv végére a fejlesztési 
programok szerint a füzesek összterülete 8000 kh-ra növekedik. 
Füzeseink 85%-a amerikaifűz, 15%-a pedig kenderfűz, illetve ennek hibridjei. 
A kh-ankánti átlagos hozam 35—50 q, a jobb telepek nettó hozama pedig 
70—100 q között váltakozott. A vessző- és fonottáru export nagyon gazdaságos, 
mert a főbb mezőgazdasági exporttermékeinkhez viszonyítva az export fűzvesz-
szőt és fonottárut fele költséggel állítjuk elő. A vesszőexport évente mintegy 1,7 
millió, a fonottáru export pedig 10,4 millió devizaforintot teszi ki. A harmadik 
ötéves terv végére exportunkat a jelenleginek kétszeresére kívánjuk fokozni. A z 
telőadó tárgyalta a legfontosabb további üzemi teendőket és javaslatot tett a fonó--
fűz termesztésének a gyorsannövő fafajok távlati telepítési tervébe való beillesz
tésére. 
Dr. Ing. Zygmunt Patalas ismertette a lengyel erdőhasználat helyzetét és jövő
beni lehetőségeit. Rámutatott arra, hogy a lengyel erdőgazdaság következetesen 
eleget tesz a faanyag legésszerűbb kihasználásával szemben támasztott népgazda
sági követelményeknek. Nyersanyagbázisát e téren nemcsak fenntartja, hanem 
bővíti is. 
A lengyel állami erdőgazdaságok évente több mit 15 millió köbméter fatömegét 
termelnek ki, melyből 83,7% fenyő, 16,3% lomb. Iparifa-kihozatal választékonként 
fenyő esetében: fűrészrönk: 56%, bányafa 17,2%, papírfa 17,2%. Tűzifa 5,2%. Lom
bosnál fűrészrönk 38%, lemezrönk 6,4u/o, papírfa 17,6%. Tűzifa 26,8%. A fahasz
nálat fejlesztésének főbb szempontjai a következő ötéves tervükben: a feltárás ki
terjesztése, a választék megoszlásának a népgazdaság érdekeivel való jó összehan
golása, a hossztolás szakszerűbbé tétele, a gépesítés fokozása és ezen belül a kérge
zés gépesítésének megoldása. A kitűzött feladatok végrehajtását megkönnyíti és 
nagyban elősegíti, hogy a lengyel erdőgazdaságok, a faipar, a papír- és cellulóz
ipar egy tárcához tartozik. 

Sitkey János 
az Erdőhasználati Szakosztály vezetője 

GÉPESÍTÉSI S Z A K Ü L É S 

A gépesítési szakülésen elhangzott előadások a munkaerőhelyzet és a gépesítés 
összefüggéseit tárgyalták az anyagmozgatási, az erdőművelési és a kérgezési fel
adatok vonatkozásában. 
Palócz József bevezető előadásában megállapította, hogy az erdőgazdaságokban a 
munkáslétszám változása évről évre csökkenő irányzatot mutat. Ennek oka a köny-
nyebb munkát adó és jobb kereseti lehetőséget biztosító ipar, valamint a szocia
lista mezőgazdasági üzemek szívó hatása, a nehéz, megerőltető erdei munka, a 
kedvezőtlen munkakörülmények, a körülményes munkahelyre jutás és az étkezési 
lehetőségek rendszertelensége. A z így jelentkező munkaerőhiányt jelentős mér
tékben ellensúlyozhatjuk az erdei munkák gépesítésének fejlesztésével, az ilyen 
körülmények között szükséges munkáslétszám megtartásával azáltal, hogy javít-


