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Bevezetés 

A fahasználatokat is érintő munkaerőhiány miatt a fejlett gépek alkalmazása és ezzel egy-

idejűleg szemléletváltás is szükségszerűvé vált a hazai erdőgazdálkodásban. Kutatási tevé-

kenységünk révén a gépesítettség változását, a gépek alkalmazhatóságát és teljesítményét 

évek óta nyomon követtük, vizsgáltuk, előre jeleztük és fogjuk ezt tenni a jövőben is. A 



108 

 

faegyedek kitermelésének technológiai műveletei jelentősen eltérnek motormanuális és fo-

lyamatgépesített szinten. A különbözőségek okán mások a munka minőségi és mennyiségi 

kivitelezésének lehetőségi. A gyakorlati életben egyre gyakrabban kompromisszumot kell 

kötni a választékok magas minőségi felkészítettsége és a termelékenység vagy egyáltalán a 

fakitermelés elvégzése között. 

 

Vizsgálati anyag és módszer 

A harveszterekkel végrehajtott fakitermelések egyik legfontosabb jellemzője a térbeli rend. 

Fahasználati módoktól függetlenül, minden vizsgált gép esetében átlátható, következetes – 

harveszteres munkára jellemző – térbeli rend alakult ki a munkavégzés során. A fakiterme-

lések pásztákban történtek, a géppel vagy kialakították a közelítőnyomokat, vagy a meglé-

vőket használták. A közelítőnyomok mindkét oldalán elvégezték a kitermelendő faegyedek 

döntését, gallyazását, választékolását, darabolását és választékok szerinti rakásolását a gép 

mellé egyik, vagy mindkét oldalra. A gallyanyag pedig vagy a közelítőnyomon szőnyegként, 

vagy valamelyik oldalon koncentráltan helyezkedett el. A többműveletes fakitermelő gépek 

hazai erdőállományokban történő alkalmazhatóságának vizsgálata során terepi adatgyűjté-

sek történtek többek között a gépek teljesítmény és munkaidőszerkezet meghatározásához. 

Terepi munkák során az időadatok, a választékadatok és az állomány adatainak rögzítése 

mellett megfigyelésre kerültek a gépek, ill. a gépkezelők munkája. A munka jellegéből adó-

dóan, ill. a munkaműveletek gyors egymásutánisága miatt a munkaminőség részletekbe 

menő számszerűsítésére nem volt lehetőség. A harveszterek munkaminőségének értékelése 

terepi megfigyelésekre, feljegyzésekre és fotódokumentációra alapozottan történt meg. 

 

Vizsgálati eredmények 

A termelt választékokat megvizsgálva megállapítható, hogy a harveszterekkel nem végez-

hető magas minőségű gallyazás. Még fenyő állományok esetében is előfordul, hogy a galy-

lyazás nem lesz teljesen palástsima. A komolyabb probléma a lombos állományok esetén 

jelentkezik, ahol a térgörbeség és a vastagabb oldalágak részaránya a mérvadó. A probléma 

főleg a koronarész faanyagának feldolgozásánál jelentkezik. A hegyesszögben álló ágak ese-

tében gyakrabban előfordult, hogy az ívkések csonk hátrahagyásával végezték el az ágak 

eltávolítását (1. ábra). Ez a probléma általában úgy került orvoslásra, hogy a gépkezelő ese-

tenként többször is oda-vissza megjáratta a harveszterfejben a faanyagot. 

Azokat a 10 cm-nél vastagabb ágakat – amelyeket az ívkésekkel nem lehetett levágni – 

úgy távolították el, hogy a gépkezelő a fejet áthelyezte a problémát okozó ágra, majd a vá-

gószerkezettel levágta (2. ábra). 

A nagyobb térgörbeséggel rendelkező részek esetében gyakori jelenség volt, hogy az 

ívkések kisebb nagyobb darabokat távolítottak el a faanyagból (3. ábra). Ezt a gépkezelők 

az esetek többségében a kések kismértékű nyitásával próbálták ellensúlyozni.  

 

Általában a tavaszi időszakban (a nedvkeringés élénkülése idején) volt megfigyelhető, 

hogy a nagy nedvességtartalmú kéreg könnyen leválik a faanyagról a menesztő hengerek és 

az ívkések által kifejtett erő hatására (4. ábra). 

Általában a vékonyabb kérgű fafajok esetében a menesztő hengerek bütykei szembetűnő 

nyomot hagynak, de ez az esetek többségében a faanyagot nem érik el, nem károsítják. A 

hengerek azonban komoly kárt okozhatnak abban az esetben, ha görbeség vagy erősebb ág 

miatt megakad a fej, a hengerek viszont álló helyzetben elpörögnek. Ilyen esetben a bütykök 

felszabdalják a faanyagot is, illetve mélyedést vájnak bele (5. ábra). 
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A felsoroltak az esetek többségében az alacsonyabb értékű választékok termelésénél 

voltak megfigyelhetők, ezért árbevétel csökkenést nem okoztak. A törzsrészből kikerülő ér-

tékesebb választékok esetében általában csak a menesztő hengerek által a kéregben hagyott 

bütyöknyomok voltak megfigyelhetőek, de ezek sem okoztak értékcsökkenést (6. ábra). 

Ellenben minőségromlást okozott az a jelenség, amikor a kivágandó fa tővastagsága 

meghaladta a vágószerkezet hosszát. Ilyen esetben a tőrész palástja kisebb-nagyobb mérték-

ben felhasadt (7. ábra). Ez a jelenség ritkán fordult elő, mert a gépkezelők ezt megelőzen-

dően a harveszterfejjel egy hajkvágást ejtettek a döntési irányba, majd a fejet áthelyezve 

hajtották végre a döntőfűrészvágást. Ilyen esetekben mindig negatív törési lépcsőt (7. ábra) 

alkalmaztak, hogy a daru segítségével tudják elősegíteni a döntést. A törési léc eltörése ese-

tén így a fa nem lökhető le a tuskóról és nem válik a dőlő fa irányíthatatlanná, nem okoz 

veszélyhelyzetet, balesetet vagy anyagi kárt. 
 

   
Bükk Gyertyán Erdeifenyő 

   
Nemesnyár Lucfenyő Akác 

1. ábra: Rossz minőségű gallyazás (Forrás: Saját képek) 

 

   
Bükk Gyertyán Csertölgy 

   
Bükk Feketefenyő Akác 

2. ábra: Vastag oldalág eltávolítása (Forrás: Saját képek) 
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Az elvégzett munka kíméletességét legszembetűnőbben a talajban, az újulatban és a 

visszamaradó állományban okozott kártételek mutatják. A vizsgálatok során a harveszterek 

minimális károkat okoztak az erdő talajában. Csak néhány centiméteres kerékcsapák jelezték 

az ott elhaladó gépeket. Meredekebb terepviszonyok, ill. nedvesebb talajviszonyok esetében 

fordult elő kisebb talajfelszín-károsítás, amelyet a megcsúszó kerekek okoztak (8. ábra). Az 

erdőben közlekedő gépek, az aljnövényzetben és az újulatban maradandó károsodást nem 

okoztak. A nagy odafigyeléssel dolgozó gépkezelők a visszamaradó állományban sem okoz-

tak tősérüléseket. A tőtől elválasztott fák, a dőlés következtében gyakran okoztak koronasé-

rülést, de mivel a gépkezelő a dőlést a darukarral tudta iránytani, ezért ennek aránya alacso-

nyabb, mint egy hagyományos fakitermelés esetében. A gépek által kibocsátott kipufogógá-

zok (8. ábra) felhasználása, ártalmatlanítása pedig rövid időn belül megtörténhet a növény-

zet közvetlen közelségének következtében. A kismértékű károsanyag-kibocsátást pedig a 

szigorú környezetvédelmi előírások biztosítják. A legújabb harvesztereket már Euro3-as és 

Euro4-es belsőégésű dízelmotorok működtetik, a 2010-ben módosított 2000/25/EK jelű, az 

Európai Parlament és Tanács által kiadott irányelvek alapján (Európai, 2010). 
 

   
Bükk Gyertyán Nemesnyár 

   
Csertölgy Magas kőris Erdeifenyő 

3. ábra: Ívkések hatása a görbeségre (Forrás: Saját képek) 

 

   
Akác Nagylevelű hárs Bükk 
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Csertölgy Nagylevelű hárs Madárcseresznye 

4. ábra: Harveszterfej kérgező hatása (Forrás: Saját képek) 

 
 

   
Akác Bükk Nemesnyár 

   
Akác Erdeifenyő Feketefenyő 

5. ábra: Menesztő hengerek faanyagkárosító hatása (Forrás: Saját képek) 

 

   
Nemesnyár Nemesnyár Lucfenyő 
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Nemesnyár Bükk Erdeifenyő 

6. ábra: Menesztő hengerek nyoma a faanyagon (Forrás: Saját képek) 

 

Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések 

A többműveletes fakitermelő gépekkel szerkezeti kialakításukból következően végezhető 

kíméletes és kíméletlen munka is. A kíméletesség lehetőségét természetesen befolyásolják 

az időjárási-, a terep- és az állományviszonyok, valamint a gép műszaki állapota. A fakiter-

melés kíméletességének a mérétke azonban döntő többségben a gépkezelő szakképzettségén, 

szakmai tudásán, elhivatottságán és nem utolsó sorban mentalitásán, motiváltságán múlik. 

Ezért nagyon fontos volna a többműveletes fakitermelő gépekkel dolgozók megfelelő kép-

zése – megfelelő OKJ-s képzés lehetővé tétele (2013. szeptember 1-től már nem indítható 

ilyen tanfolyam) – továbbképzése. 

 

   
Csertölgy Csertölgy Lucfenyő 

   
Bükk Csertölgy Gyertyán 

7. ábra: Felhasadó tőrész és negatív törési léc (Forrás: Saját képek) 

 



113 

 

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány/kutató munka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Temati-

kus Hálózat – RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szeche-

nyi2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszí-

rozásával valósul meg. 
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Gép nyoma tavaszi időszakban  

(CS-GY-B állományban) 

Gép nyoma havas időben  

(NNY állomány) 

Gép nyoma nagyon meredek 

domboldalon (Feketefenyves) 

   
Gép nyoma száraz talaj estében  

(GY-B állományban) 

Idősebb gép kipufogógáza (na-

gyobb igénybevétel esetén) 

Fiatalabb gép kipufogógáza 

(nagyobb igénybevétel esetén) 

8. ábra: Kíméletes fakitermelés harveszterrel (Forrás: Saját képek) 
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Bevezetés 
Az erdőre hulló esővíz egy része nem éri el az avartakarót, hanem a fák leveleit, ágait be-

nedvesíti. A lombkoronán közvetlenül áthulló esőcseppek mellett a megtapadt víz egy része 

a levelekről lecsöpögve vagy az ágakon majd a törzsön lefolyva érkezik le. A fent maradt 

víz a csapadék esemény alatt vagy után elpárolog. Ezt a légkörbe visszajutó vizet hívjuk 

korona intercepciónak. A lombkoronán áthulló és a fatörzseken lefolyó vízmennyiség az 

állományi csapadék. Ez azonban nem a talajt éri el, hanem az avarfelszínt, amely szintén 

jelentős mennyiségű vizet felvesz és visszatart, amelynek egy része elpárolog. Ez utóbbi rész 

az avarintercepció (FÜHRER 1992). Bár az erdészeti hidrológiának fontos és sokat vizsgált 

eleme, de általánosan elmondható, hogy az intercepció sajnos gyakran elhanyagolt és ke-

véssé vizsgált része a vízkörzésnek (SAVENIJE 2004). 
 A lombkorona a csapadék leérkezésének térbeliségét és időbeliségét jelentősen meg-

változtatja. Az így létrejött mintázatot domborzati és meteorológiai jellemzők mellett első-

sorban az állomány szerkezete határozza meg. Az erdőgazdálkodás megelőző évszázadaiban 


