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EDWARD KAMIŃSKI 

Jubileusz naukowo-badawczej działalności leśników 
węgierskich 

Юбилей научно-исследовательской деятельности венгерских лесоводов 

The jubilee of scientific-research activities of Hungarian foresters 

W 1966 r. leśnicy węgierscy obchodzili jubileusz 65-lecia działal- 
.  Ności naukowej w zakresie leśnictwa. Pomimo stosunkowo niewiel- 

kiej ilości lasów na Węgrzech, działalność naukowo-badawcza poczęła 
rozwijać się już dawno. W latach 1874 i 1896 Węgierskie Towarzystwo 
Leśne podjęło uchwały o konieczności zorganizowania leśnych badań 
naukowych. W 1897 r. wydano zarządzenie o organizacji leśnych stacji 
doświadczalnych, a w 1899 r. utworzono Centralną Stację Doświadczal- 
ną w Selmecbanya oraz cztery rejonowe stacje przy szkotach lesnych. 

tego względu 1899 r. uważany jest przez leśników węgierskich za po- 
cząlek doświadczalnictwa leśnego na Węgrzech. 

Podstawy i kierunki badań naukowych w zakresie leśnictwa stwo- 
Tzył prof. Jeno Vadas, kierownik katedry hodowli lasu w Akademii 
Leśnej w Selmecbanya, który kierował działalnością Stacji Doświad- 
Czalnych od chwili ich założenia aż do 1918 r. Badania były nastawione 
Мес Мате gospodarki leśnej w górskich i wyżynnych rejonach 

ier. 
w W okresie międzywojennym doświadczalnictwem leśnym zajmo- 
Ra się Centralna Stacja Doświadczalna w Sopron. W 1933 r. została 
o przekształcona w Królewsko-Węgierski Instytut Naukowo-Badaw- 
zy, kierownikiem jego był znany w całym świecie wybitny uczony. 
ОГ. dr Gyula Róth, specjalista w zakresie metod naturalnego odno- 
‘ета lasu i trzebieży. 

rzec zakończeniu drugiej wojny światowej i wprowadzeniu na We- 
moshe ustroju socjalistycznego gospodarka i nauka leśna otrzymały 
Or zilwość dalszego szybkiego rozwoju. Instytut w Sopron został zre- 
Janizowany i w 1947 r. włączony pod zarząd Węgierskich Państwo- 

Neck Przedsiebiorstw Lesnych. Nadano mu wtedy jego obecną nazwę: 
ntóz OWO-Badawczy Instytut Gospodarki Leśnej (Erdćszeti Tudomanyos 

On — ERTI) w Budapeszcie. 
zatrud tej pory datuje się szybki rozwój Instytutu. W 1949 r. Instytut 
cownikóci 25 pracowników, w 1965 r. miał ich już 286, w tym 60 pra- 
rząd .£ów naukowych. Nadzór nad Instytutem sprawuje Naczelny Za- 

Lasów Państwowych. 
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Głównym zadaniem Instytutu, ustalonym w planie perspektywicz- 
nym jest rozwój gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego. Dla reali- 
zacji tego zadania Instytut prowadzi badania w następujących kie- 
runkach: | 

1) nasiennictwo leśne, selekcja i produkcja materiału sadzeniowego, 
2) podwyższenie produkcyjności oraz stanu jakościowego lasów, 3) ho- 
dowla gatunków szybko rosnących, szczególnie dostarczających drewna 
do przerobu chemicznego, 4) doskonalenie metod pozyskiwania drewna 
3) mechanizacja prac leśnych, 6) metody ochrony lasu, 7) rozwój gospo- 
darki łowieckiej, 8) badania warunków prac leśnych, 9) ekonomika 
leśnictwa. 

Centrala Instytutu mieści się w Budapeszcie (ul. Frankel Leo nr 44). 
Poza tym Instytut ma sześć rejonowych stacji doświadczalnych: w 50 

pron — dla terenów podalpejskich, w Sarvar — dla północnej części 
zadunajskiejj w Nagyatad — dla południowej części naddunajskiej, 
w Kecskemót — dla międzyrzecza Dunaju i Tisy, w Matrafiired — dla 
południowej części średniogórza węgierskiego i w Piispókladany — dla 
terenów nad Tisa. 

Schemat organizacyjny Instytutu jest następujący: 
I. Zakład hodowli i przyrostu lasu 

Il. zakład siedliskoznawstwa i uprawy topoli 
1. Stacja doświadczalna w Piispókladany 
2. Stacja doświadczalna w Kecskemćt 

a) punkty doświadczalne w Mariabesnyo, Kerekegyhazé 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stacji doświadczalnych i powierzchni doświadczalny! 

na Węgrzech 
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III. Zakład zalesiania i genetyki leśnej 
1. Punkt doświadczalny w Rakeve 
2. Stacja doświadczalna w Matratured 

a) punkty doświadczalne w Lillatured i Eger 
3. Stacja doświadczalna w Sarvar 

a) punkty doświadczalne w Kamon i Ugod 
IV. Zakład Użytkowania Lasu 

1. Stacja doświadczalna w Nagyatad 
V. Zakład ochrony lasu i gospodarki łowieckiej 

1. Punkt doświadczalny w Bukakeszi 
VI. Zakład ekonomiki leśnictwa 

1. Stacja doświadczalna w Sopron 
a) punkt doświadczalny w Csakanydoroszlo 

VII. Zakład mechanizacji 
1. Warsztaty mechaniczno-doświadczalne 

VIII. Oddział administracyjny. 
Zadaniem stacji terenowych jest przede wszystkim rozwiązywanie 

zagadnień danego rejonu. Działalność badawczo-doświadczalna pi vwa- 
dzona jest w dużej mierze przy pomocy terenowego personelu admini- 
stracji lasów państwowych. 

Obecnie na czele Instytutu stoi dyrektor, prof. dr Bela Keresztesi — 
specjalista w zakresie gatunków szybko rosnących oraz pozagospodar- 

czych funkcji lasu; zastępcą dyrektora do spraw naukowych jest dr 
Laszlo Szepesi (specjalista zagadnień mechanizacji), sekretarzem nau- 

kowym Instytutu jest dr Lajos Hauer (zagadnienia szkód powodowa- 
nych przez zwierzynę). 

Organem Instytutu jest czasopismo „Doświadczalnictwo leśne” 
(Erdészeti Kutatasok), będące kontynuacją założonego w 1899 r. czaso- 
pisma „Doświadczenia gospodarki leśnej' (Erdćszeti Kisćrletek). 

Działalność naukowo-badawcza Instytutu rozwijana jest przez po- 

-zczególne zakłady. 

l. Zakład hodowli lasu i badań przyrostu lasu prowadzi od 1961 r. 
adania metod trzebieży i przyrostu głównie w drzewostanach sosny 

zwyczajnej. Ustalono, że największą efektywność dają trzebieże prze- 

Prowadzone w wieku 10—40 lat. Czyszczenia należy kończyć z 15 го- 
iem życia drzewostanu, a następnie wyznaczyć drzewa dorodne i przy- 

Szłościowe. W wieku 20—40 lat należy przeprowadzać intensywne cię- 

ad pozytywne. Drzewa przyszłościowe w wieku 30—40 lat należy tak 
słonić, aby mogły osiągnąć kulminację przyrostu w najlepszych wa- 

„kach przestrzennych. Drzewom tym należy zapewnić 15—16 razy 

CEJ miejsca, niż ma wynieść ich grubość (pierśnica) „docelowa 

MamSYWNOŚĆ cięć na powierzchniach doświadczalnych wynosiła 20— 

—45'/0 zapasu drzewostanów. | 
jak adania nad rozwojem drzewostanów bukowych wykazały, że lepszą 
W OSC I większą produktywność osiągają osobniki o pozniejszym roz- 

ju fenologicznym. 
akład opracował tablice miąższości dla krajowych i euroamery- 

kich odmian topoli czarnej, dla graba, orzecha czarnego, osiki, 
edu czerwonego, szypułkowego, bezszypułkowego l burgundzkiego 

'CETTiS), buka, modrzewia, sosny zwyczajnej, sosny czarnej I wierzby. 

ańs 
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Ryc. 2. Doświadczalna plantacja nasienna sosny pospolitej i matecznik topolowy 

w Stacji Doświadczalnej w Szarwar 

Zakład zajmuje się ponadto zagadnieniami historii leśnictwa i ma 
laboratorium izotopowe do badań fizjologicznych. Przy opracowywaniu 
danych zakład posługuje się kompletem maszyn liczących typu Holle: 
rith oraz metodą kart perforowanych. 

Kierownikiem zakładu jest dr Rezsó Solymos. 

2. Zakład siedliskoznawstwa i uprawy topoli zajmuje się badanie" 
warunków siedliskowych, uprawą topoli i robinii. Opracowano zasady 
podziału kraju na rejony siedliskowe i określono typy gleb, ати, 
wzrostu głównych gatunków drzew oraz gatunki najbardziej właściw” 
dla każdego rejonu. Opracowano metody kartowania siedlisk na woe 
nach gorskich i wyzynnych za pomocg aerofotogrametrii. Opracowa! 
zasady nawożenia mineralnego w szkółkach leśnych i matecznike 
topolowych. 

Badania nad uprawą topoli prowadzone są w ramach wspolprac} 
naukowej RWPG. Doswiadczalne uprawy topoli z siedmioma je) odm! 
nami (robusta, marilandica, serotina, I-214, gelrica, regenerata 1 Н- cy 
zajmują ponad 300 ha. Doświadczenia prowadzone od czasów WO 
węgierskiej uprawy topoli, prof. Gyorgy Kotlaya, wykazały, że an 
krótkiej kolei rębu do produkcji drewna cienkiego celowe jest a 
wanie więżby 2 X 2 m, a do produkcji drewna grubego — 4 x4 a1 
Prowadzi się również badania nad uprawą wierzb drzewiastych mej 
robinii, która odgrywa znaczną rolę w węgierskiej gospodarce les 

Kierownikiem zakładu jest dr Imre Babos. 
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3. Zakład zalesiania i genetyki prowadzi badania w zakresie na- 
siennictwa, selekcji drzew leśnych, produkcji sadzonek, wpływu lasu 
na gospodarkę wodną oraz introdukcji szybko rosnących egzotów. 

W zakresie nasiennictwa wydzielono drzewostany nasienne na po- 
wierzchni ponad 11 tys. ha, w czym 3027 ha drzewostanów iglastych. 
W 1964 r. dokonano powtórnej oceny tych drzewostanów i w jej wy- 
niku przewiduje się poważne zmniejszenie ich powierzchni. W 1950 r. 
założono plantację nasienną sosny zwyczajnej na pow. 18,5 ha. 
W 1964 r. posadzono pierwszą gospodarczą plantację nasienną sosny 
na pow. 50 ha. Prowadzone są również doświadczenia nad plantacjami 
nasiennymi świerka, modrzewia i daglezji. W zakresie badań nad plan- 
tacjami nasiennymi zakład współpracuje z Instytutem Genetyki Leśnej 
w Graupa (NRD). Zakładowi podlega Stacja Oceny Nasion, pracująca 
dla potrzeb przedsiębiorstw leśnych. 

Wiele uwagi poświęca się badaniom gatunków szybko rosnących, 
przede wszystkim topoli, wierzby i grochodrzewu. 

Centralny matecznik topolowy prowadzony pod nadzorem Zakładu 
dostarcza rocznie gospodarstwom leśnym milion sztuk wyselekc|ano- 

wanych zrzezów odmian I-214, gelrica i regenerata. Asortyment topoli 

w Populetum obejmuje około 900 odmian. 
W badaniach nad selekcją sosny zwyczajnej stwierdzono różnice 

między poszczególnymi jej klonami w zakresie kwitnienia i owocowa- 
nia oraz odporności na śniegołomy. Prowadzone są również badania 
nad metodami identyfikowania klonów i określania ich odporności na 
mróz i suszę. Określa się także zawartość celulozy i długość włókien 
drzewnych. 

Badania nad introdukcją szybko rosnących egzotów dotyczą głów- 
nie daglezji i sosny wejmutki. W warunkach doświadczalnych w wieku 
70 lat, przeciętny roczny przyrost daglezji może wynosić 16—20 m*/ha, 

a wysokość 30—40 m. W najlepszych drzewostanach sosny wejmutki 
zapas w wieku 27 lat wynosit 300—350 m?/ha. 

Zakład ma dwa arboreta w Gódólló i Szombathely. 
W zakresie szkółkarstwa opracowano metodę produkcji sadzonek 

Sosny do odnowień na suchych glebach niżowych. Stosuje się głębokie 
nawożenie, podcinanie korzeni i szkółkowanie oraz okrywanie między- 
rzędów w szkółkach folią w celu ochrony przed chwastami i wysycha- 
tien Zakład prowadzi również badania meteorologiczne i klimatolo- 
Iczne. 
Badania w zakresie stosowania herbicydów wykazały, że w szkół- 

kach leśnych bardzo dobre rezultaty daje preparat Alipur, a na upra- 

wach — Simazin. Przeciw Calamagrostis epigeios stosuje się roztwór 
Dalaponu. Najbardziej skutecznym arboricidem okazał się preparat 

Ormona-100. 
W zakresie gospodarki wodnej prowadzone są badania nad stosun- 

Kami wodnymi kilku zlewni, nad wpływem wyrębów na erozję gleb 
fire oraz ustala się bilanse wodne w rejonach dąbrów w Matra- 

Kierownikiem zakładu jest dr Laszlo Szonyi. 

1. Zakład użytkowania lasu prowadzi badania w zakresie pozyski- 

dnia drewna oraz warunków pracy leśnej. 
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Głównym kierunkiem badań jest opracowanie metod planowania ra- 
cjonalnego pozyskiwania drewna, szczególnie w zakresie planowania 
sortymentów na podstawie wymiarów ścinanych drzew (średnia piers- 
nica) 1 tzw. sortymentacji statystycznej. Opracowano tablice sortymen- 
tacyjne dla debow, a w przygotowaniu sa tablice dla robinii. 

Liczne prace dotycza udoskonalenia norm na poszczególne sorty- 
menty. 

Na podstawie badań nad mechanizmem procesów zachodzących przy 
scince drzew, opracowano metodę ścinki zabezpieczającą przed powsta- 
waniem uszkodzeń pnia. Zakład prowadzi również badania nad udosko- 
naleniem narzędzi do przerzynki i łupania drewna. 

badania w zakresie nauki o pracy obejmują badania ergonomiczne, 
warunków pracy, pracochłonności i wydajności pracy przy poszczegól- 
nych operacjach. W badaniach tych stosuje się metodę chronometrażu. 
Opracowano proces technologiczny ścinki, wyróbki oraz transportu 
drewna na bazie zestawu maszyn powiązanych z ciągnikiem samocho- 
dowym Unimog. Prowadzone są również badania nad korowarką Eger, 
wózkami zrywkowymi typu ERTJ oraz piłami łańcuchowymi Stihl-Con- 
tra i Stihl 8. | 

Kierownikiem zakładu jest inż. Antal Dórfóldi, a współpracownikiem 
naukowym — dr Tibor Szasz. 

5. Zakład ochrony lasu i gospodarki łowieckiej obejmuje swoją 
działalnością dwie dziedziny gospodarki leśnej. 

Badania nad zwalczaniem szkodników topoli wykazały, że powsta 
wanie fałszywej twardzieli u topoli jest zawsze wynikiem infekcji grzy” 
popowej, która powoduje przesycenie części twardzielowej substancjami 
zywicznymi lub gumowymi oraz wywołuje liczne pęknięcia promien!o" 
we i okrężne. Największe szkody w plantacjach topolowych na Wę 
grzech powodują: Crytorrhynchus lapathi L., Paranthrene tabanifornus 
Rott. i Aegeria apiformes C1. Najlepszym sposobem zwalczania szkodn! 
Ków jest obcinanie porażonych pędów. Dobre wyniki daje również pre 
parat Parathion. | | 

Badania nad osutką Lophodermium pinastri wykazały, że infekcja 
następuje od połowy lipca do połowy sierpnia. Przy zwalczaniu dobre 
rezultaty osiąga się przez stosowanie dwukrotnych oprysków (w poło” 
wie lipca i sierpnia) 3/0 roztworem preparatu Maneb-80. 

W badaniach nad zwalczaniem zwójek najlepsze wyniki osiągnięto 
przy stosowaniu maści złożonej z wapna gaszonego i różnych trujący! 
preparatów (Wofatax, DDT, HCH). 

Zakład prowadzi również badania nad biologicznym zwalczanie 
szkodników przez zasiedlanie ptaków. W tym celu zakłada się skrzy” | 
lęgowe wykonane z eternitu. 

Przeciwko Melasoma neustria L. stosuje się z powodzeniem DD” 
w formie roztworu olejowego (Hello-10 i Pernit), lub w postaci aer 
solu. 

Od 1961 r. zakład opracowuje prognozy w zakresie ochrony 
>ieć punktów obserwacyjnych dla celów prognozy zawiera 13 pu 
pułapkowych, w których za pomocą odpowiednich pułapek świetlny: 
łowi się owady nocne i określa się nasilenie ich występowania. 

Jasu. 
nktow 
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W zakresie gospodarki łowieckiej zakład opracowuje metody roz- 
woju łowiectwa oraz sposoby zwalczania szkód powodowanych w le- 
sie przez zwierzynę. Przeciwko zgryzaniu pędów przez zwierzynę za- 
kład stosuje preparat albuminowy, który całkowicie wyeliminował 
szkody w uprawach. 

Kierownikiem zakładu jest dr Hubert Pagony. 

6. Zakład ekonomiki leśnictwa został zorganizowany dopiero 
w 19064 r. Opracowano metodę oceny efektywności pracy państwowych 
przedsiębiorstw leśnych oraz przeprowadzono badanie kosztów wła- 
snych uprawy topoli i robinii. Opracowuje się zasady zastosowania me- 
tod matematycznych w rozwiązywaniu problemów leśnych. 

Kierownikiem zakładu jest dr Vilmos Farkas. 

7. Zakład mechanizacji zajmuje się mechanizacją oddzielnych pro- 
cesów 1 operacji, konstrukcją nowych maszyn i urządzeń, klasyłikacją 
Systemu maszyn i opracowaniem dla nich procesów technologicznych 
oraz badaniem maszyn wdrażanych do produkcji. Zakład ma własne 
warsztaty mechaniczne oraz stację oceny maszyn. 

„ Od 1957 r. wykonano ponad 60 różnych urządzeń doświadczalnych, 
jak konny wózek zrywkowy, świder glebowy zamontowany na ciąg- 
niku, glebogryzarka na ciągniku, siewnik do szkółek, jedno- i dwurzę- 
dową sadzarkę, wyorywacz do topoli, kultywator itp. 

Zbadano i określono przydatność techniczną różnych urządzeń za- 
ładowczych, siewników, kultywatorów, świdrów glebowych, ciągników, 
pił mechanicznych, sadzarek, wyorywaczy itp. W ramach RWPG zakład 
wykonał badania porównawcze wyorywaczy sadzonek i pługów do 
uprawy gleb na plantacjach oraz brał udział w badaniach pił mecha- 
licznych (badania te w ramach RWPG. prowadził Instytut Badawczy 
Leśnictwa w Warszawie). Obecnie zakład prowadzi badania różnych 
typów łańcuchów tnących do pił mechanicznych (z kolei w tych bada- 
mach IBL bierze tylko udział). 

Ocena maszyn wprowadzanych do produkcji polega na analizie 
twałości i okresu pracy poszczególnych urządzeń, określaniu mocy 
,.„Wydajności technicznej, ustaleniu warunków eksploatacji i obsługi, 
u wałości elementów i części, okresu napraw i remontów, częstotliwości 
Możliwości uszkodzeń, szybkości zużywania się detali itp. | 

0 Jak wynika z powyższego przeglądu zakres prac Instytutu i jego 
.,. gnięć jest bardzo duży. Plan badań obejmuje ogółem 21 grup tema- 
Ycznych z 61 tematami szczegółowymi. Okres opracowania jednego te- 
bee Wynosi srednio 2—8 lat. Do tematow dtugookresowych naleza 
adanią w zakresie rębni, pielęgnowania lasu, selekcji drzew itp. Insty- 

ro. Prowadzi głównie badania stosowane, jednak zajmuje się rowniez 
śwlązywaniem problemów podstawowych i teoretycznych. | 

2 а1а10$6 пацкоуго-Бадам’ста шэ{уйиа ]ез{ Коогаупо\гапа 2 Ч21а- 
iD ca innych placówek naukowych (np. Uniwersytetu Leśnictwa 
а iStWA w Sopron) i ujęta jest w perspektywicznym planie badan 
nar, WYCh. Niektóre tematy wchodzą w zakres współpracy między - 
-odowej RWPG. 

Cntrala Instytutu w Budapeszcie zatrudnia stosunkowo niewielu 
Pracowników. Główne zadania badawcze spełniają terenowe stacje do- 
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swiadczalne, przeznaczone do rozwiązywania problemów regionalnych 
| zapewniających ścisłe powiązanie nauki z praktyką. 

Oprócz Instytutu badania leśne prowadzi również Wydział Leśny 
Uniwersytetu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Sopron. Poniżej po- 
dajemy wykaz katedr i ich problematykę naukową. 

I. Katedra Mechanizacji — prof. dr József Kaldy — maszynoznaw- 
stwo lesne, technologia transportu drewna, korowarki. 

2. Katedra Transportu Drewna — prof. dr Gabor Pankotaj — kom- 
pleksowe badania transportu leśnego, metody stabilizacji lekkich dróg 
leśnych. 

3. Katedra Użytkowania Lasu — doc. dr Atilla Benedek — badania 
wydajności pracy przy ścince i wyróbce drewna, określenie warunków 
opłacalności ubocznego użytkowania lasu. 

4. Katedra Hodowli Lasu — prof. dr Antal Majer — określanie sie 
dlisk w poszczególnych regionach leśnych, kartowanie typów lasów, 
opracowywanie właściwych metod pielęgnowania lasu (wybór drzew 
elitarnych), badanie struktury drzewostanów, analiza drzewostanów 
pełnowartościowych na podstawie zabiegów pielęgnacyjnych, badanić 
ekologiczne, metody odnowienia naturalnego, badania pojemności 10- 

wisk lesnych. 

5. Katedra Zalesiania — prof. dr Janos Gal — uprawa wikliny, bada: 

nia nad warunkami zakładania i uprawy leśnych pasów polochronnych 
zalesianie torfowisk. 

6. Katedra Urządzania Lasu — prof. dr Janos Magyar — badania 
wydajności drzewostanów dębowych, badania produkcyjności drzewo 
stanów sosnowych i świerkowych w okręgu Sopron. 

7. Katedra Ochrony Lasu — prof. dr Lajos Haracsi — choroby grzy' 
bowe i bakteryjne topoli, pasożyty grzybowe sosny, fałszywa twardzić 
i rdzeniowa zgnilizna dębu burgundzkiego (Q. cerris), szkody mrozowe 
dębów. 

8. Katedra Dendrometrii — prof. Laszlo Bezzegh — zagadnienia po” 
miarów drzew i drzewostanów. 

9. Katedra Chemii — prof. dr Istvan Szandrey — badania nad ma 
riałami drzewnymi i ich zastosowaniem do wyrobu płyt pilśniowyć" 
łizyczne i mechaniczne własności drewna. 

10. Katedra Botaniki — prof. dr Ernó Nemky — uprawa gatunke” 
lisciastych, badania anatomiczne drewna debu cerris, sosny zwyczaj” 
i topoli. p 

11. Katedra Siedliskoznawstwa — prof. dr Gyorgy Pantos — bade 
wpływu nawożenia mineralnego i organicznego w plantacjach toP 
pomiary opadów w lasach szopronskich. 

12. Katedra Ekonomiki Leśnictwa — badania nad organizacją 
przy cięciach trzebieżowych, rozwój nauki o pracy w zakresie 
skiwania drewna. 
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Z okazji jubileuszu 65-letniej dziatalnosci naukowo-badaw¢2Z®) и 
czymy bliskim nam leśnikom węgierskim dalszych sukcesów i prze” 
my braterskie pozdrowienia. 
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