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Néhány gondolat az akácgazdálkodásról 
M U R Á N Y I J Á N O S 

Ez év elejétől kezdve a 42/1967. MÉM utasítás az erdőfenntartási járulék 
meghatározásához az eddigi, választékok utáni helyett a fafajok bruttó fatöme
get veszi elszámolási alapnak. 

Ezzel a megoldással az új rendelkezés nyilvánvalóan azt kívánja elérni, 
hogy az értékesebb választékok haszna az erdőgazdaságokban feltűnőbben je
lentkezzék és cél legyen az ilyenre való törekvés. A rendelkezés ilyen hatása 
kézenfekvő, számolnunk kell azonban egyéb következményekkel is. 

Az Alföldön és annak peremvidékén erdeink jelentős része akácos. A Gö
döllői Állami Erdőgazdaságban 40% az akácos, s ennek termőhelyi megoszlása 
a következő: 

I—II. tho. 13% jó gazdasági erdő 
III. tho. 35% jó gazdasági erdő 
IV. tho. 33% fafaj cserével átalakítandó gazdasági erdő 

V—VI. tho. 19% lényegében talajvédelmi rendeltetésű erdő 

Az új erdőfenntartási és erdőhasználati járulók kihatásának megismerése, 
akácosaink gazdasági értékelése érdekében először is azok választék-termelését 
értékeltem ki. 

Az 1. táblázatban foglalt adatoknak értékre átszámításakor a következőket 
vettem figyelembe: 

A) Rönk esetében a minőségi megoszlás: 

I—II. tho-nál I. oszt, rönk 5% 
II. oszt. rönk 25% eszerint képzett átlagár 790,— Ft/m 3 

III. oszt. rönk 75% 

III. tho-nál II. oszt. rönk 10% 
III. oszt. rönk 90% eszerint képezett átlagár 740,— Ft/m 3 

B) Bányafa a méretcsoportok szerint: 

—II. tho-nál I-- I I . vt. csop. 20% 
III. vt. csop. 50°/, 
IV. vt. csop. 30% ennek megfelelő átlagár 585,— Ft/m 3 

III. tho-nál I-- I I . vt. csop. 30% 
III. vt. csop. 50% 
IV. vt. csop. 20% ennek megfelelő átlagár 570,— Ft/m 3 

IV. tho-nál I-- I I . vt. csop. 65% 
III. vt. csop. 35% ennek megfelelő átlagár 530,— Ft/m 3 



Választékmegoszlás 1. táblázat 

Megnevezés 
I. tho. II. tho. III. tho. IV. tho. V. tho. VI. tho. 

Megnevezés 
m B m s m s m s m s m s 

Fatermési tábla alapján 
végh. br. fatömeg 
(átlagban 80%-a) m 3 248 245 192 187 134 129 84 82 44 44 25 25 

Megállapított vágás
érettségi kor, év . . . 35 35 30 25 20 20 

Átlag mellmagassági 
27 24 24 21 19 16 14 12 10 ,8 8 6 

Kitermelhető nettó 
212 210 164 160 116 111 74 72 40 40 23 23 

Nettó fatömegből ágfa, 
20 20 16 16 14 14 11 11 12 12 14 14 

Nettó fatömegből 
vastagfa, m 3 192 190 184 144 102 97 63 61 28 28 9 * 9 

Nettó fatömegből 
iparifa: 

rönk, m 3 40 35 30 20 5 2 

45 47 30 35 17 15 8 5 — • —. 

5 5 8 10 10 10 10 10 5 5 3 3 

fagyártmányfa, m 3 30 30 25 20 20 20 10 10 3 3 1 1 

szőlő támfa, m 3 . . . . 5 4 8 10 8 8 7 5 1 1 

hazai karám és 
mezőgazd. szerfa, m 3 20 22 12 15 10 10 5 5 3 3 1 1 

összesen, m 3 . . . . 145 143 113 .110 70 66 40 38 12 12 5 4 

Nettó fatömegből 
vastag tűzifa, m 3 , . . . 47 77 35 37 32 32 23 23 16 16 4 5 

A többi választék feladóállomási, vagy belső felhasználási átlagos ára az 
árjegyzék szerinti. A tűzifa feladóállomási ára, 6 hónapos száradású fát felté
telezve és ennek megfelelően 6 q/m 3 súlyt véve figyelembe, 226,— Ft/m 3. Az 
ágfát erdőgazdaságunk 80,— Ft/m 3-ért értékesíti tőáras formában és ennek 
megfelelően erre a választékra külön termelési költség nem merül fel. 

Ezeknek az adatoknak az alapján állítottam össze a 2. táblázatban a nettó 
fatömegnek feladóállomási értékét termőhelyi osztályonként. 

A további levezetés során bizonyítottan nem követek el jelentős hibát, ha 
termőhelyi osztályon belül a mag- és sarj eredet átlagával számolok mind a be
vételek, mind a fatömeg és annak kitermelési, forgalombahozatali költségének 
meghatározása esetében. Az árbevételek és kiadások viszonyát, valamint azok
nak 1 ha-ra és 1 m 3-re vetített eredményét a 3. táblázat tartalmazza. 



Területegységnyi faállomány feladóállomási értéke 2. táblázat 

Thely és eredet szerinti 
szótválasztás Rönk Bánya

fa 
B. 

dorong 
Fagv. 

fa" 
Szőlő 
támfa 

Egyéb 
ip. fa 

Össz. 
ip. fa 

Vastag 
tfa 

Vékony 
tfa 

Teljes 
érték 

mFt/ha 
I. Tho.-n állomány 

31,6 26,3 3,1 21,0 4,2 .12,0 100,6 10,6 1,6 110,4 

27,6 27,5 3,1 21,0 3,4 13,2 97,9 10,6 1,6 108,0 

II. Tho.n állomány 
23,7 17,5 4,9 17,5 6,8 7,2 79,4 7,9 1,3 86,8 

sarj 15,8 20,5 6,1 14,0 8,5 9,0 75,1 7,7 1,3 82,9 

III. Tho.-n állomány 
mag 3,7 9,7 6,1 14,0 6,8 6,0 46,5 7,2 1,1 54,6 

sarj 1,5 8,5 6,1 14,0 6,8 6,0 42,9 7,2 1,1 51,2 

IV. Tho.-n állomány 
4,2 6,1 7,0 6,0 3,0 26,3 5,2 0,9 32,4 

sarj — 4,2 6,1 7,0 4,2 3,0 24,5 5,2 0,9 30,6 

V. Tho.-n állomány \ 3,1 2,1 0,9 1,8 7,9 3,6 1,0 12,5 

sarj — — 3,1 2,1 0,9 1,8 7,9 3,6 1,0 12,5 

VI. Tho.-n állomány 
1,8 0,7 0,6 3,1 0,9 1,1 5,1 

1,2 0,7 — 0,6 2,5 1,1 1,1 4,7 



Területegységnyi akácállomány eredmény-számvetése 3. táblázat 

Megnevezés L tho. II . tho. I I I . tho. IV. tho. V. tho. V I . tho. 

Thelyi . 
átlag 

szerint az 
erdőgazda

ságban 

Árbevétel, mFt/ha 109,2 84,9 52,9 31,5 12,5 4,9 43,3 

Kiadások: 
24,9 19,1 13,2 8,4 4,5 2,5 11,0 

Erdőhasználati járulék az előbbiek 60%-a 15,— 11,5 7,9 5,0 2,7 1,5 6,6 

Kitermelési ós forgalombahozatali közvet
len költség vagonba rakva, az összes 

31,5 34,1 16,5 10,2 4,6 1,5 13,4 

Egyes választékok kérgezési költsége, 
55 /m 3 3,1 2,8 1,9 1,3 0,4 0,2 1,6 

74,6 57,55 39,5 24,9 12,2 5,7 32,6 

Vállalati rezsi a közvetlen költség 14%-a 10,4 8,1 5,5 3,5 1,7 0,8 4,7 

Teljes önköltség 84,9 65,6 45,0 28,4 13,9 6,5 37,3 

+ 24,3 + 19,3 + 7,9 + 3,1 —1,4 —1,6 + 6,0 

1 in 3 nettó fára vetített eredmény, Ft + 114,0 + 119,0 + 70,0 + 42,0 —35,0 —70,0 + 64,0 



Az árbevételeket és az összes költséget grafikonra is felhordva (ábra), a 
kiegyenlített két vonal 50 m 3/ha fatömegnél metszi egymást. Ez azt jelenti, 
hogy a legjobb választékolás esetén is minden olyan akácos kitermelés, amely
nek nettó fatömege 50 m 3-nél kevesebb, feltétlenül veszteséges: 

-• o 
>* 

3 ^ 

A viszonyoknak megfelelő fatermési osztályok átlaga azt mutatja, hogy a 
nettó fatömeg középértéke 94 m 3/ha, és ennek megfelelően 1 m 3 fa tiszta haszna 
64,— Ft, vagy 1 ha-é 6016,— Ft. Ez a jóhiszeműen vett átlagszámok alapján is 
nagyon soványnak látszó jüvedelem azonnal eltűnik, mihelyt a termőhelyi át
lagot, azaz legalább a 94 m 3/ha nettó fatömeget nem tartjuk, vagy az értékesí
tési árak az ÉRDÉRT árjegyzékében szereplő, ún. szabad árak alá esnek. Ezen 
túlmenően figyelembe kell még venni, hogy a gyakorlatban akácos erdeink na
gyon ritkán teljes sűrűségűek. Különösen áll ez a gyengébb termőhelyekre. En
nek megfelelően egy IV. tho 70%-os sűrűségű erdő nettó fatömege már 
csak 60 m 3 . 

Az erdőgazdálkodás jövedelme azonban nem zárul le a kitermelt faanyag 
forgalmazásával. Minden erdőrészlet újraerdősítéséért a 42/1967. sz. rendelke
zés szerint meghatározott egységárat kapjuk. Ezek az egységárak 1970 végéig 
célállomány-típusoktól függetlenül azonosak. Ugyanakkor köztudott dolog, hogy 
az egyes célállományok létesítési teljes önköltsége jelentősen eltérő. Erdőgazda
ságunkban az utókalkulációs adatok a következő eredményt mutatják: 

4. táblázat 

Összes 
közvetlen 

Rezsivel 
növelt teljes 

önköltség, Ft/ha 

12 000 15 100 
11 700 14 600 
1&200 26 200 
21 000 28 700 

A további 'kalkuláció egyszerűsítése érdekében kimondható, hogy az aká
cos és hyáras fő fafajú erdősítések 15 000 Ft/ha, míg a fenyős típusúak 27 000 
Ft/ha költséget igényelnek. Köztudomású, hogy a IV. tho-Jba sorolható erdők 
jó része, és az annál gyengébb akácosok teljes egészükben erdei- vagy fekete
fenyvesekké alakítandók át, míg a jobb területeken továbbra is biztonsággal 



termeszthető az akác vagy nyár fafaj. Adataink végső összevetése az 5. táblá
zat szerinti gazdasági eredményt mutatja: 

5. táblázat 

Megnevezés I. I I . I I I . IV. 
* 

V . V I . Th. átl. 
szerint 

Fakitermelés 1 ha-ra vetí
tett eredménye, m F t + 24,3 + 19,3 + 7,9 + 3,1 —1,4 —1,6 + 6,0 

Krdősítés 1 ha-ra vetített 
+ 7,0 + 7,0 + 7,0 + 1,0 —5,0 —5,0 + 2,7 

1 ha akácos telj. eredm. . . + 31,3 + 26,3 + 14,0 + 4,1 —6,4 —6,6 + 8,7 

Az erdősítések gazdasági eredményét az adott elszámoló árak minőségi át
laga — azaz 22 000 Ft/ha — és a teljes önköltség különbözete szerint, határoz
tam meg. A IV. tho. esetében a terület felét akáccal, másik felét fenyővel fel-
újíthatónak vettem. 

A felsorolt adatok birtokában az akácgazdálkodás jövője szempontjából to
vábbi gondolatok felvetése is szükségesnek látszik. Ezek közül néhányra sze
retném felhívni a figyelmet. 

Kétségtelenül indokolt a gyenge fatermésű osztályba sorolható akácosok 
lecserélése. Erre azonban az erdőgazdaságokat sem a faárak, illetve a megter
melhető faválasztékokból elérhető árbevétel, sem az újraerdősítés költségkiha
tása, illetve annak gazdasági eredménye nem ösztökéli. Vitathatatlan, hogy a 
vevőnek mindegy, milyen termőhelyi minőségű erdőből eredő fát vásárol, ő jó 
anyagot és olcsón kíván venni. így tehát a fa árában a termőhelyi változások 
következménye nem fejezhető ki. De annál inkább biztosítható a gazdasági 
eredmény nivellálása az újraerdősítés elszámoló árának meghatározásában. Ki
mondható pl. az, hogy a gyenge termaképességű akácosok átalakításáért olyan 
térítést kell adni, amelynek alapján az egész termelési ciklusra az erdőgazdaság 
nem fizet rá. Ellenkező esetben természetesnek tartható a vágásba sorol ásóknak 
a jobb akácosok felé történő terelése. 

Közismert dolog, hogy a gyenge akácosaink területének csak egy része ala
kítható át fafajcserével gazdasági erdővé, másik részük bármilyen fafaj ese
tében talajvédelmi rendeltetésű erdő lesz. A szélsőséges homokbuckák vagy 
szélfújta oldalak stb. erdőterületei talajvédelmi jellegű erdők fenntartására ké
pesek csak és' gazdasági eredményük legfeljebb közvetve van, vagy lesz. Ezeket 
a területeket az üzemtervek .,fatermést szolgáló" meghatározásából ki kell. 
vonni, és át kell tenni mind a talajvédelmi rendeltetésűek közé. Ezeknek az 
erdőterületeknek kezelése, szükség szerinti átalakításuk vagy újraerdősítésük, 
egyáltalában a velük való gazdálkodás nem a gazdaságos fatermesztés fogalmi 
körébe tartozik, hanem — ha szükség van rá — azt külön meg kell fizetni. 
Végeredményben javaslatom az, hogy minden fafajra, és általánosságban is, a 
jövőben az üzemtervek nagyon gondos mérlegelés alapján válasszák ketté 

— a gazdasági, tehát gazdaságosan kezelhető és 
— a védelmi, azaz gazdaságosan nem kezelhető erdőket. 
Akácosok esetében kiegészítem ezt azzal, hogy a fafajcserés átalakításra 

ítélt erdők egy része — amelyek fafajcsere után gazdasági erdővé válnak —, 
legyen úgyszintén gazdasági erdő, de a másik része —• amelyből bármilyen fa
fajok alkalmazása révén sem biztosítható gazdasági erdő — talajvédelmi ren-



deltetésűnek sorolandó és kezelendő. Egyébként is kívánatos volna, hogy vágás-
felújítási feladataink kettéválaszitása megtörténjék. Megtudnánk ennék révén, 
hogy védelmi rendeltetésű erdőnk mennyi van, és azok kezelése mibe kerül. 
Jobban megismernénk az ezekkel összefüggő ráfordítások és eredmények vi
szonyát. Köztudott, hogy e feladat ellátása sok pénzbe kerül és csak jelentős 
mennyiségű jó erdő gazdasági eredménye teszi lehetővé a szükséges költségek 
biztosítását. 

Idetartozik még az akácfa jelenlegi piaci elhelyezési lehetőségének né
hány egyéb következményének kérdése is. Általában jellemző, hogy a vékony 
akácfa maximálisan 20 cm-ig könnyen értékesíthető (bányászati anyagok), 
ugyanakkor a 21—25 cm vastag anyagnak szinte nincs felvevője. 26 cm feletti 
anyag — amely talpfa rönknek megfelel — erdeinkben alig van, illetve az 
ilyen méretes egyedek nagyon gyakran tőben bélkorhadtak és így talpfagyár
tásra alkalmatlan Ok 

Át kell tehát alakítanunk az akácgazdálkodás és az akácosok nevelésének 
eddigi 'koncepcióját. Olyan akácosokat kell felnevelni, amelyek nagy tömegben 
adják a piac által igényelt választékokat. Sűrűbb hálózatban — kevesebbszer 
gyérítve — és rövidebb vágásfordulóval kell akácos erdeinket kezelni és az 
üzemtervi előírásokat is ezekhez a követelményekhez kell igazítani. 

Adatok é s javaslato k 
a fenyőál lományo k neveléséne k racional izálásáho z 

D r . S Ó L Y M O S R E Z S Ő 

Erdőnevelésünk korszerűsítésének és racionalizálásának alapjait az Erdőne
velési Utasítás (49/1956. OEF. sz.) teremtette meg. Az elmúlt tíz esztendőben 
az utasítás előírásait a gyakorlat átvette és sikerrel alkalmazta. Ma is csak 
az elismerés hangján emlékezhetünk meg az utasítás szerzőiről. Az általuk ki
alakított irányelvek sikerrel kiállták a próbát és alapot szolgáltattak a magyar 
erdőnevelés állandó jellegű továbbfejlesztéséhez. 

Éppen úgy, miként az erdőgazdálkodás valamennyi ágazatában, az erdő
nevelésben is hasznosítani kell a tudományos kutatások eredményeit és a kor
szerű technikát. Ezen a téren pedig sok újat hozott az utóbbi évtized. Alkal
mazni kell őket a gyakorlatban is. 

A z általános erdőnevelési ós faterméstani kutatáson belül kiemelkednek a 
fenyőerdőkkel kapcsolatos eredmények. A fenyőtermesztés fejlesztésével Euró-
panszerte sokat foglalkoznak. Ez nálunk a jelentősebb feladatok között szerepel. 
A fenyvesítés tervezett növelése nagyobb munkát jelent az erdőnevelés szá
mára is. A megnövekedett feladatok gazdaságos végrehajtása érdekében az 
erdőnevelési munkákat racionalizálni kell. 

A helyesen értelmezett racionalizálás pedig az állományok fatermőképessé-
gének és a termelési célnak megfelelően elsősorban attól függ, hogy 

a) hány éves korban, 
b) milyen eréllyel, 
c) mekkora visszatérési idővel (hányszor) hajtjuk végre a nevelővágásokat. 

Ezen belül pedig alapvető szempont az, hogy minden munkát csak olyan mér
tékben szabad elvégezni, amilyen mértékben a termelési feladatok gazdasá
gos megvalósításához feltétlenül szükségesek. 



Elsősorban tehát a nevelővágásra kerülő állomány szerkezeti viszonyait és 
fatermőképességét kell meghatározni. Csak ennek ismeretében lehet eldönteni 
azt, hogy a népgazdaság igényeinek megfelelő termelési célok közül az adott 
faállományban melyiket lehet legnagyobb eredménnyel elérni. Ez sok esetben 
a korábbiakban esetleg már kitűzött termelési célok módosítását is eredmé
nyezheti. 

A fenyőerdőket fatermőképességük alapján a nevelővágások differenciál
tabb tervezése érdekében célszerű három csoportra osztani: 

I. Kiváló fenyvesek: Ide tartoznak az I. és II. fatermési osztályú állomá
nyok, amelyektől a legtöbb és legértékesebb fatermést várhatjuk. Ezekben a 
legbelterjesebb erdőnevelési tevékenységet kell folytatni. Itt van helye első
sorban az alapos egyedi kiválogatásnak. 

II. Jó fenyvesek: Ide tartoznak a III. és IV. fatenmési osztályú állományok, 
amelyek jó fatermőképességük révén még érdemesek a belterjes nevelésre. 

III. Megfelelő fenyvesek: Ide tartoznak az V. és VI. fatermési osztályú ál
lományok, amelyek a termőhelyhez viszonyítva még elfogadható fatermést ad
nak és nem tartoznak a rontott erdők közé. Ezekben csak kisebb költséggel járó 
erdőnevelési munkát lehet gazdaságosan végezni. 

Az ismertetett csoportosításnak megfelelően a lucfenyvesek, az erdeifeny-
vesek és a feketefenyvesek nevelésére vonatkozóan tájékoztató jellegű táblá
zatokat szerkesztettünk. A táblázatok adatsorai megfelelnek azoknak a kuta
tási eredményeknek, amelyeket az ERTT-.ben a fenyőerdőnevelési és fatermési 
vizsgálatok során az elmúlt években elértünk. Eszerint: 

1. A kiváló fenyvesekben a vágáskorig 9—10, a jó fatermésűekben 7—8, 
a megfelelőkben 5—7 alkalommal kell a nevelővágásokkal visszatérni. 

2. A tisztítások alkalmával kell a legerőteljesebb, általában 50% jos törzs-
számapasztást elvégezni. 

3. A törzskiválasztó gyérítések célszerű erélye is még viszonylag erős, a 
meglevő törzsszámra vonatkoztatva általában 30—40%-os, fatömegre vonat
koztatva 20%-os. 

4. A növedékj'okozó gyérítések erélye azonban már lehetőség szerint na
gyon enyhe legyen. Általában a törzsszám 10—20%-a, a fatömeg 10—15%-a 
kerül ki az egyes nevelővágások alkalmával. 

5. A nevelővágások után visszamaradó állomány körlapösszegének meg
állapítása az előbbieknél is jobb eligazítást nyújt. Javasoljuk, hogy a gyakor
latban a nevelővágások tervezése és ellenőrzése során elsősorban a körlapössze
get vegyük alapul. Az optimális körlapösszeg tartás mellett lehet a legnagyobb 
növedéket elérni. A jövőben már célszerű az állományok körlapösszegével való 
számolás általános bevezetése. Ez az állományszerkezeti tényező gyorsan és 
megbízhatóan mérhető (BiííerZicTi-relaszkóp, Anucsin-prizma, egyszerű szög
számláló próba). Ugyanakkor jó eligazítást nyújt a szakembernek az állományok 
kezelésére, jelenlegi és várható fatermelésére vonatkozóan. 

Természetesen az erdőnevelésben mereven értelmezni a számszerű adatokat 
nem lehet. Mérlegelni kell minden esetben az állományszerkezeti és termőhelyi 
viszonyokat. Ki kell emelni ezek közül a záródási, amelynek figyelembevételé
vel az adatokat mindig célszerű módosítani. Megjegyezzük azt is, hogy meg
állapításainkat, adatainkat ismételten felülvizsgáljuk. Erre jó alapot szolgáltat
nak a hosszúlejáratú erdőnevelési és faterméstani kísérletek. Kifogástalan ered
ményeket csak hosszabb idő elmúltával nyerhetünk. 

Az ismertetett általános megállapításokat tükrözi az 1., 2. és 3. táblázat, 
amelyek a lucfenyő, az erdeifenyő és a féketefenyő állományok nevelésére 
adnak tájékoztató jellegű adatsorokat. 



Tájékoztató jellegű adatok a lucfenyvesekben tervezett nevelővágásokhoz 1. táblázat 
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Megjegyzés: 
I. Kiváló luefenyvesek általában fólnedves, üde termőhelyen 

II. Jó luefenyvesek általában üde, félszáraz termőhelyen 
III. Megfelelő luefenyvesek általában félszáraz (száraz) termőhelyen 



Tájékoztató jellegű adatok az erdeifenyvesekben tervezett nevelővágásokhoz 2. táblázat 
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A nevelővágások 
megnevezése 
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2 

3. Tisztítás III 14—16 2000 24 5 — 

4. Törzskiválasztó gyérítés I. 20—22 1200 28 8 20—22 2000 . 23 5 20—22 4000 18 3 
5. Törzskiválasztó gyérítés II. 28—30 700 31 14 28—30 1300 26 8 28—30 2000 23 5 
6. Törzskiválasztó gyérítés III. 38—40 500 33 20 36—38 1000 28 10 38—40 1500 25 7 

7. Növedékfokozó gyérítés I. 48—50 400 35 25 46—48 700 30 14 50—52 1200 27 8 
8. Növedékfokozó gyérítés II. 58—60 350 36 29 64—66 600 32 17 64—66 1000 28 10 
9. Növedékfokozó gyérítés III. 74—76 300 37 34 

10. Felújítóvágás 1 90— 
Véghasználat f 100 250 38 40 80—85 500 33 20 75—85 900 29 12 

Megjegzyés: 
I. Kiváló erdeifenyvesek általában félnedves, üde termőhelyen. 

II. Jó erdeifenyvesek általában félszáraz, száraz termőhelyen. 
III. Megfelelő erdeifenyvesek általában igen száraz, szélsőségesen száraz termőhelyen. 



Tájékoztató jellegű adatok a feketefenyvesekben tervezett nevelővágásokhoz 3. táblázat 
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Megjegyzés: 
I. Kiváló foketefenyvesék általában üde-, félszáraz termőhelyen 

II. Jó feketefenyvesek általában száraz termőhelyen 
III. Megfelelő feketefenyvesek általában igen száraz-, szélsőségesen száraz termőheleyen 



A lucfenyőre az 1. táblázat vonatkozik. Ebből látható, hogy a fiatalkori 
erőteljes törzsszám csökkentést idősebb korban viszonylag magas törzsszám
tartás váltja fel. A jelenleg alkalmazott 10—12 ezer db/ha erdősítési csemete-
szám felhasználását elsősorban a karácsonyfa és zöldgally termelés indokol
hatja. Egyébként a 6—8 ezer db/ha is bőven elég lenne, mivel a lucfenyőt fiatal 
korban laza állásban kell nevelni. 

Az erdeifenyőre a 2. táblázat vonatkozik. A tisztítások és a törzskiválasztó 
gyérítések jelentik itt a tulajdonképpeni nevelő munkát. Amint a táblázatból 
kitűnik, a véghasználati korra viszonylag kevés törzset lehet meghagyni. Ez az 
erdeifenyő fényigényességével függ össze. 

7 A feketefenyőre a 3. táblázat vonatkozik. Itt kevesebb, de erőteljesebb ne
velővágást javasolunk. A feketefenyő fájának felhasználhatósága nem teszi in
dokolttá azt, hogy nevelését elaprózzuk. Attól függően, hogy az állomány fa
termelési vagy védelmi célt tölt be, lehet esetleg a nevelővágások számát nö
velni, vagy csökkenteni. Természetesen mint a többi fenyőfélénél, itt is jelen
tős szerepe van az állományok egészségügyi szempontjainak, amelyek a szélső
séges termőhelyeken a nevelővágások szerepét illetően még fokozottabb mér
tékben jelentkeznek. 

Az elmondottakkal összefoglalását adtuk azoknak a kutatási eredmények
nek, amelyek gyakorlati megvalósítása véleményünk szerint a fenyőerdők ne
velésének további korszerűsítését, a nevelővágások racionalizálását segíti elő. 
A közölt táblázatokkal azt kívánjuk elérni, hogy a gyakorlati erdőnevelők ré
szére számszerű tájékoztatást adjunk. Ezek segédeszközök, amelyek több-ke
vesebb eligazítást adnak ugyan, de a helyi viszonyokat jól megítélő szakember 
tevékeny közreműködését nem pótolják. 

JJ-p UloÜMOui P.: í lAHHblE H nPEJLOOWEHMH Í10 PAHHOHAJ1H3AHHH BblPAIUHBAHHH 
X B O f i H b l X HACAWÍtEHHtt. 

H a c a w n e n H H ejiH, COCHU oGbiKHonemioJí H COCHH qepnoií no npoH3BoanTejibHOCTH uejiecoo6pa3HO no-
npa3ae/iHTb Ha Tpw r p y n n u H B HHX npoBOflHTb pyöKH y x O A a 9—10 pa3. Ta6jiMUbi nonpooHO noKa3biBaioT BpeMíi 
npoBeneHHH OTflejibHbix pyöoK yxofla, KojiHMecTBO ocTaBiiiHXcn CTBOJIOB H cyMMy njiomaneH ceMeHHÍi H Heoöxo-
flHMbifl npocrop pocTa oflHoro flepeBa. 1—3 Hoiwep — K npoMHCTKe, 4—6 — Ha npopewHBaHHe, a 7—9 — Ha npo-
xoAHytó p y Ö K y OTHOCATCH. A nofl 10 HOMepoM aBTop o6o3HaqaeT cocTOflHHe cncnocTH B03pacTa rjiaBHOil pyÖKH. 

Dr. Sólymos R.: A N G A B E N UND VORSCHXAGE ZUR RATIONALISIERUNG DER BESTAN
DESERZIEHUNG BEI NADELBÁUMEN. 

Die Bestande der Fichte, Kieíer und Schwarzkiefer können auf Grund ihrer Produktivitat 
zweckmassig auf 3 Gruppén gegliedert werden, in denen die Pflegehiebe durch 9 bis 10 Eingriffe 
erfolgen sollen. Die Tabellen enthalten ausführliche Vorschlage über Zeitpunkt der Eingriffe, ver-
bleibende Stammzahl und Grundflache und gebén auch den Standraum je Baum an. Laufende 
Nummern 1 bis 3 beziehen sich auf die Reinlgung, 4 bis 6 auf die Starnmauslesedurchforstung 
und 7 bis 9 auf die zuwachsfördernde Durchforstung. Unter lfd. Nr. 10 wird der im Endnutzungs-
alter zu erreichender Zustand angegeben. 

Az Északi-Középhegyséf. erdeinek mintegy 35°/o-át (103 000 ha-t) a fél
száraz hegyvidéki kocsányta lLin tölgyesek foglalják el. Ezek túlnyomó részében 
megfelelő erdőnevelési eljárásokkal még a jelenlegi vágásforduló alatt maga
sabb hozam érhető el. A nyerhető hozadéktöbblet önköltsége aránylag alacsony, 
és ez indokolttá teszi az állományok behatóbb vizsgálatát. 

A vizsgált félszáraz termőhelyű tölgyesek típusjelző növényei a ligeti perje 
(Poa nemoralis), a felemás levelű csenkesz (Festuca heterophylla), a fehér per-
jeszittyó (Lusula albida), a réti csormolya (Melampyrum pratense) és a termő
hely javulásával a bükksás (Carex pilosa). A gyertyános-tölgyesekhez való át-

A z Északi-Középhegysé g féls z 
tölgyeseinek erdőnevelés i 

phegység félszáraz termőhely ű 
k erdőnevelés i kérdéseihe z 
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menet kedvezőbb viszonyait az erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides), a ta
vaszi lednek (Lathyrus vernus), a göcsös görvényfű (Schrophullaria nodosa) és 
az olocsány csillaghúr (Stellaria holostea) jelzi. A szárazabb helyeken a cser, 
jobb vízellátottságnál a gyertyán elegyedik. Talajuk legtöbbször ranker, anyag-
bemosódásos vagy lejtőhordalék erdőtalaj. Ez utóbbiakon az állományok nö-
vedékteljesítménye kedvezőbb. 

A régi erdőművelési szokások alapján a gyertyánt — ha elegyedett az ál
lományban — a vágások folyamán kiirtották. A sarjakból felverődő gyertyán 
a cserjeszintben elég gyakori, de a vadrágás és a kedvezőtlen vízellátottság 
miatt nem képes a koronaszintbe felnövekedni. 

A végvágás után legtöbbször van annyi újulat és értékes törzset adó gyö
kérsarj, amelyből a jövő állománya kialakítható. A korai ápolóvágások elma
radása miatt azonban kedvezőtlen helyzet alakult ki. A tisztítások eddigi gya
korlata általában az volt, hogy csak a sarj-böhöncöket távolították el, az alá
szorultak közül pedig olyan elvből kiindulva, hogy ugyan nem használ, de nem 
is árt — csak a „halottakat temették". így a jelenlegi fiatalosak törzsszáma 
nagy, túl sűrűek. A félszáraz termőhelyeken a legfontosabb termőhelyi té
nyező, amely a fatermési teljesítményt meghatározza: a víz. A nem szakszerűen, 
tisztított vagy éppen magára hagyott fiatal állomány differenciálódásánál a víz
felhasználási konikurrencia oly nagy, hogy növedékkiesést okoz. Emellett az ál
lomány felnyurgul, elveszti állékonyságát s a további vágásoknál — a hótöréstől 
félve — gondot okoz a kényszerű, igen gyakori és mérsékelt záródásbontás. A z 
alsószintű gyérítések is az állományok felnyurgulásához vezettek. Féltek a fény 
hatására előtörő vízhajtásoktól, holott a vízhajtások előtörésének elsődleges 
okát nem a fényviszonyok (megváltozásában, hanem az asszimilációs felület és 
a gyökér teljesítőképessége közötti egyensúly megbomlásában kell keresni. 
Ebből következik, hogy vízhajtásos tölgy egyedeket teljesen zárt állományban, 
is lehet találni szép számmal. A nagyobb megvilágításból következő elfüvese-
dés is aggályokat ébresztett. 

A z állományokban biológiai, (korona- és állományszerkezeti vizsgálatokat, 
végeztünk. 

Biológiai vizsgálatok keretében mértük a kocsánytalan-tölgy egyedek víz
fogyasztását, a vízfelhasználás gazdaságosságát az állományban elfoglalt hely
zetük szerint. 

A párologtatás intenzitását Frenyó-féle kobaldkloridos módszerrel, az asz-
szimilációnál az össz-szervesanyag termelést Sasch-féle módszerrel vizsgáltuk. 
Az elpárologtatott vizet 1 m 2 levélfelületre számítottuk, a termelt szerves
anyagot grammokban egy óra időtartamra vonatkoztatva adtuk meg. A vízfel
használás gazdaságosságát a következő mutatók jellemzik: 

•—• transzspiráció produktivitás, illetve párologtatás gazdaságossága (1000 g; 
víz elpárologtatásából mennyi szervesanyagot termel a növény); 

— transzspirációs koefficiens (hány g vizet kell a növénynek elpárologtatni. 
1 g szervesanyag termeléséhez). A vizsgálatok biológiai elemzésétől eltekin
tünk és csak a jellemző átlagértékeket közöljük. Az adatok azonos körül
mények között, azonos időben mért összehasonlító adatok. A levont tör
vényszerűségek több mérés által igazoltaik. 

Általánosságban jellemző, hogy abszolút értelemben véve, a kiemelkedő 
egyedek párologtatása a legnagyobb, az alászorult egyedeké mindig kevesebb, 
a tuskósarjaké azonban túlhaladja minden más helyzetű fa párologtatási érté
két (1. ábra). A kiemelkedő egyedek 27,9 g-mal párologtattak többet, mint az 
alászorultak, ezzel szemben lényegesen több szervesanyagot termeltek. 



1. ábra 

1 g szervesanyag termeléséhez (tramszspirációs koefficiens) a kiemelkedő 
fának 33,37 g vízre volt szüksége, míg az alászorult egyedeknek 88,95 g-ra. A 
transzspiráció produktivitása: 1000 g víz elpárologtatásával a kiemelkedő fa 
34,6 g, az alászorult egyed 13,37 g szerves anyagot termel. 

A biológiai vizsgálatok adataiból megállapítható, hogy az óvatosan tisztí
tott (vagy éppen érintetlen) fcocsánytalan tölgyesek differenciálódásánál az alá
szorult, szorongó koronájú egyedek igen sok vizet párologtatnak és rossz szer
ves anyag termelő hatásfokkal dolgoznak. 

Vizsgálataink további kiegészítése végett korona- és állományszenkezeti 
vizsgálatokat végeztünk a fényviszonyok hatásának értékelésére 25, 35, 45, 60 
és 90 éves állományokban. A mintaterületeket a Mátrai Állami Erdőgazdaság 
területén vettük fel. A felvételi adathalmazból kiszűrtük az egyes koroknál 
az átlagkorona magasságához tartozó, változó korona átmérőket. Ennek függ
vényében vizsgáltuk a fatömegviszonyokat. Ugyanezt tettük az átlagkorona 
átmérőkhöz tartozó változó koronamagasságok esetében is. 

A mintaterületeken az átlagtörzsek vizsgálatából kitűnt, hogy meghatáro
zott asszimilációs felületnél a korona átmérőnövekedése nagyobb növedókter-
melést eredményezett, mint a korona hossznövekedése (25 éves állomány átlag
törzs adatainál 1 m koronaátmérő növekedése 0,0040 m ; !, 1 m korona magas
ságnövekedés pedig csak 0,00003 m 3-t eredményezett). Ezek az adatok magya
rázzák a biológiai vizsgálatoknál levont következtetéseket. Kiemelkedő és alá
szorult egyedek transzspirációs produktivitásának jelemző értékei egy koronán 
belül is érvényesek. 

A koronaátmérő növekedésével együttjár a fénykorona hosszának ós a 
fénylevelek mennyiségének a növekedése, a korona hosszegységére eső növe
kedésével pedig a rosszabb szárazanyag hatásfokkal dolgozó árnylevelek száma 
nő. Amint az általános részben már megállapítottuk, az állományokban a rue--
velővágások nem. vagy későn történtek meg. Ezért az állományok asszimilá-



ciós összfelületie kedvezőtlenül alakult..Ezt a vizsgált mintaterületek átlag ko
ronaméreti adatai is bizonyítják. 
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2. ábra 

Kocsánytalantölgy koronamodelljei 
Jelenlegi állománynevelés hatása 

A vizsgált állományban 60 éves 
korig elmaradtak a „koronanevelő vá
gások". A későbbi bontások hatására a 
törzs — mivel a korona már elörege
dett — csak az előtörő vízhajtásokból 
tudja pótolni a szükséges asszimilációs 
felületet. Ez viszont az eredeti korona 
csúcsszáradásával jár. (2—3. ábra.) 

A mintaterületek adatainak fenti jellemzéséből következik, hogy a nevelő
vágások közvetlen célja a növedék fokozása, amelyet meghatározott ütemben 
és mértékben folytatott „koronanevelő" vágásokkal lehet elérni. Természetesen 
nagy fénykorona szakaszt biztosító gyérítések mértékének felső határa van. 
Erősebb vágásoknál a magassági növekedés és a törzsszám erőteljes csökke
nése miatt hozamkiesés következne be. 

Természetes, hogy a vágási intenzitások optimális mértékére vonatkozóan 
végleges és átfogó válasz csak az ERTI hosszúlejáratú erdőnevelési 'kísérletso
rainak értékelése után adható. A z állományokban végzett adatfelvételeim en
nek a munkának csak részét jelentik, de úgy gondolom, hogy megfigyeléseim 
máris segíthetik a gyakorlat munkáját. 

Következtetések, javaslatok. A maximális fatömeget produkáló egyedek 
koroinaméretei alapján a táblázat szerinti törzsszámokat javaslom adott korok
ban beállítani. A javasolt törzsszámot általában ritkább, de erősebb belevágá
sokkal kell biztosítani, a differenciálódás útmutatása alapján. A vágások erős
sége 0,7, a szárazabb termőhelyeken 0,8 záródásbontású lehet. A visszatérés 
gyakoriságát a záródás utáni állománydifferenciálódás kezdete szabja meg. így 
elérhető a genetikailag értékes egyedek nagy fényszakaszú koronaoevelése, 
amelyek szárazanyagtermelő hatásfoka maximális. A leírt erdőneveléssel a ter
mőhely vízkészletét maximálisan a növedektermelés szolgálatába tudjuk állítani. 



4. ábra. Elkésett koronanevelés 

A végvágás után a tuskósarjak eltávolítására vegyszeres kezelést javaslok.. 
Korán és intenzíven tisztítsunk. Elsősorban az alászorult egyedeket távolítsuk 
el. A tisztítást vegyszerrel végezzük, amely a záródás megbontása nélkül a 
felesleges egyedeket likvidálja, és így az erősen párologtató tuskósarjak felverő-
dése elkerülhető. 

II . Th. o. Törzsszám a különböző korokban 

Mintaterületek Javasolt 

Kor korona 
törzsszám korona- növőtér törzsszám 

mag. átm. 
törzsszám átmérő növőtér 1 ha-on 

év m m db m m 2 db 

20 2,1 1,2 11 000 1,2 1,4 6900 

30 2,9 1,2 5 600 1,6 2,6 3800 

40 3,7 1,2 3 300 2,3 5,3 1880 

50 4,6 1,2 2 000 3,1 9,9 1110 

60 5,7 1,2 1 100 3,8 14,4 690 

70 7,2 1,3 700 4,4 . 19,4 500 

80 9,0 1,7 500 4,8 23,0 420 

90 11,6 3,0 400 5,1 26,0 380 



5. ábra. Időben történt koronanevelés 

Amennyiben a rudaserdőben a gyertyán elegyként előfordul, szokás azt 
„nyafcalással" (180 cm magasan levágni a törzset) a második koronaszintbe 
szorítani. Tapasztalatom, hogy ez a módszer nem váltotta be a hozzáfűzött re
ményeket. A nyakalt gyertyánegyedek 70%-a „sarjkorona" kialakítása ellenére 
is később kiszárad. Eredményesebb a tőből való kivágás utáni — megfelelő fény 
biztosítása mellett — sarjakból a második koronaszint felhozása, szálramet
széssel. 

A fentiek alapján kiialakított állomány magtermelése gyakoribb, talajálla
pota megfelelő, így a vágásérettségi kor idején (80—120 év) felújításának elő
feltételei adottak. 

A z óvatos bontással nevelt állományokban 50 év után csupán erősebb vá
gásokkal nem pótolhatjuk a koronanevelésnél elhanyagolt mulasztásokat. A 
megbontott állomány egyedei a koronájukat már csak fattyúhajtásokból képe
sek regenerálni. 

Az erősebb bontások hatására a 3. ábra szerint alakulnak a koronák. A 
véghasználati vágásnál 10 X 10 m-es hálózat kialakítására törekedjünk. így a 
vízhajtásokból kúp alakú járulékos korona alakul ki, amely száraz anyagterme
lésén keresztül, még némi növedéktöbbletet is biztosít. A végvágás idejét meg
határozza az újulat megjelenése és a vízhajtásokból képződő járulékos korona 
ágvastagsága. (Lemezipari szabvány.) 

H3paü3Ab r.: K BOnPOCAM BfalPAIJJHBAHHJl AVEHflKOB B CYXHX yCTIOBHflX MECTO-
nPOH3PACTAHHfl CEBEPHOTO CPEflHErOPbfl. 

U e H H o c T t jiecoB CeBepHoro CpeflHeropbH npeoojiaAaiomeH yacrbio yjweHbiiiaioT 3 a c o x u m e no 35% Ayö-
HHKH H3 aBCTpHHyKoro Ac6a. MccjieflOBaHHH GHonorHMecKHe, KpoHbi H crpyKTypbi Haca>KfleHHH noKasbmaioT TO, 
«rro npHMHHOfi 3Toro HBjmeTCH OTcyTCTBHe pyöoK y x O A a HJIH He Hy>KHafl HX cTeneHb. Ha ocHOBe AaHHbix, nojry-
leHHbix B 3THX HacawseHHHx B pa3jiHMHbie B03pacTbi, B TaojiHue flaHbi npeiijioKeHKH o coxpaHeHHH uejiecooO-
pa3Horo KOjiHMecTBa CTBOJIOB. H a A O crapaTbCH, npHMeM, co3AaTb BTopofi « p y c H3 rpaöa. 

Izrael G.: BEITRAG Z U R BESTANDESERZIEHUNG IN EICHENWÁLDERN A U F TROCKENEN 
STANDORTEN DES NÖRDLICHEN MITTELGEBIRGES. 

3 5 % der Walder des Nördlichen Mittelgebirges besteht aus nicht vollwertigen, trockenen 
Eichenbestánden. Die Prüfung der Biologie, des Kronen- und Bestandesaufbaus zeigten, dass die 
Ursache im Versaumen bzw. in der Edngriffsschwache der Pflegehiebe liegt. Auf Grund der in 
den Bestánden durchgeführten Datenerhebung ist in verschiedenem Altér die Erhaltung der In 
Tabelle angeführten Stammzahl zweckmassig. Es soll dabei die Bildung einer zweiten Kronen-
schicht aus Hainbuchen angestrebt werden. 



A meddőhányók újrahasznosítása 
G É M E S I M Á T Y Á S — S Z É L E D E 

Az 1950-es évek elején a Vértesben a megnövekedett szén- és bauxit-szük
séglet biztosítása érdekében kezdődött a külszíni fejtések sorozata. Ez a terme
lési módszer még napjainkban is tart. 

A bányák által kisajátított területek fokozatosan visszakerülnek az erdő
gazdaság tulajdonába, újrahasznosításra. A jelen tanulmány célja az, hogy rög
zítse az eddig alkalmazott kísérletek eredményét és megállapítsa az erdészeti 
újrahasznosításban követendő technológiát. Fontos kérdés eldönteni, hogy nép
gazdaságikig milyen eredmény várható, ill. hogy az újrahasznosítás során esz
közölt beruházás miként térül meg. 

A hányók összterülete mintegy 640 ha. A meddőhányó, illetőleg külfejtés 
a bányamunkálatok felhagyása után óriási, terméketlen kopár. Magas depónia 
halmok, tavak, kisebb-nagyobb sík felületek váltakoznak egymással. Talaja 
nyers váztalaj, tengeri üledékkel, kőzetekikel tele, részben homokos, máshol 
vályogos, vagy márga. Általános jellemzője a változó, helyenként igen magas 
pirit ( F e S i ) tartalma. 

A bányatörvény értelmében a területek helyreállításáról gondoskodni kell. 
A tájrendezés a bánya feladata, a terület újrahasznosítása az erdőgazdaságé. 

Az újrahasznosítás sikerének legdöntőbb feltétele a talajmunkálatok meg
felelő kivitele. A helyreállításnál a bányát terhelő feladatok között a talaj-
egyengetés, szintképzés áll az első helyen. Ezen felül a bánya némi vízmosás
megkötést, egyéb kisebb munkákat is elvégez. A már nem nyers talaj mechani
kai úton történő elkülönítése a kitermeléskor és az azt követő visszapótlása 
szóba sem jön annak óriási költsége következtében. (A visszatérítés maga mint
egy 60 ezer Ft/ha.) 

A felszín kiképzésénél két módszer szerint kísérleteztünk: 
1. Egyenletes lejtő kiképzés, néhány szükséges töréssel. 
2. Teraszos képzés. Lapos plató, mintegy 35—45°-os rézsűvel. 
Az első módszerrel, még 3—5°-os lejtőkiképzés esetén is elkerülhe

tetlen az erózió. Számos gátfonással, vagy egyéb módszerrel védekezni kell 
a lemosódás ellen. Ennek eredménye minimális. A terasz^kiképzés lényegesen 
jobb az előzőnél. A lapos teraszok gátolják az eróziót. A vizet nem engedik le
folyni, javul a talaj vízgazdálkodása. Külön feladatot jelent a rézsű megkö
tés talajelőkészítés címén. A helyreállítás költségeinek csökkentése érdeké
ben a nagyplatós terasz-kiképzés előnyösebb. Ez a későbbi gépi munkálatok vég
zését megkönnyíti. 

Kedvezőtlen a rekultiválandó nyers talaj kémiai és fizikai tulajdonsága. 
A Tn. 1, és Tn. 7. jelű, mintegy 10 éves meddőkről és a szépvízéri helyreállí
tott külfejtésről mellékelünk egy-egy talajelemzést. Az első kettő már erd ősi-
tett terület. A minta a talaj felső 30 am-énelk átlaga (1. táblázat). 

1. táblázat 
Talajlaboratóriumi vizsgálatok eredménye 

Tnl. Tn7. Szépvízór 

H 2 0 
pH KC1 

• 7,7 8,1 7,4 H 2 0 
pH KC1 • 7,2 7,1 6,6 
CaC0 3, % 60,61 61,6 31,7 
hy, % 1,47 1,28 1,07 
Kötöttség (ki) 29,0 35,0 24,0 
Kapilláris vizem. (5 h) 9,0 22,5 24,0 Kapilláris vizem. (5 h) 

6,51 1,72 2,11 



A talaj erdősítés előtti feljavítása fontos, de kevés eredménnyel biztató 
feladat. A talajt feljavítás alá akkor vesszük, amikor némi természetes növény-
beteiepedés jelentkezik. Ennek első tagja a Tussilago farfara, majd követi az 
Euphorbia cyparissias, Alkanna tinctoria, Daucus carota és a mélyedésekben 
néhány Carex-íeleség. Ez az állapot már utal némi talajkialakulásra. A humi-
fikálódás, a nitrogén pótlás elősegítésére elsősorban somkóró vagy csillagfürt 
zöldtrágyázás kerülhet alkalmazásra, esetleg napraforgó is. Az alászántás előtt 
nitrogén műtrágyázás elengedhetetlen. A talaj primer helyreállítása után a so
ronkövetkező feladat az erdősítés. Az alkalmazható fafajok megállapítására a 
Pusztavámi Erdészet a Tn. 1. és Tn. 7. jelű meddőikön évek óta végez kísér
leteket. 

Az alábbiakban közöljük a Tn. 1. hányó értékelését. 
Dr. Szőnyi László (ERTI) tervei alapján került erdősítésre 1958. tavaszán. 

Területe 2,32 ha. A hányó teteje lapos. Rézsű magasság mintegy 10 m. A rézsű 
állékonyságát sima fűzdugványok közé font rőzse-kötéssel biztosították. A fűz
dugványok megeredtek és jó talajkötést adnak. Mellette az akác és az erdei 
fenyő is a rézsű megkötését biztosítja. A 2 . táblázat szerinti fafajokkal történt 
a kísérleti erdősítés (ezer db), foltos elegyítésben. 

2. táblázat 

Fafaj 
Első 

kivitel Pótlás Össz. 

1000 darab 

Fafaj 
Első 

kivitel Pótlás Össz. 

1000 darab 

E f 
Lf 
Cs 
ftNy gyd. 
Gy 
A 
Ny 
Eper 
Ál 
kNy gyd. 

4,5 
0,5 
1,0 
2,5 
1,0 
2,0 
1,0 
1,8 
0,3 
0,1 

1,5 
6,3 
1,0 
1,7 
1,0 
7,3 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 

6,0 
6,8 
2,0 
4,2 
2,0 
9,3 
3,9 

•1,8 
0,3 
0,1 

Ff 
kT 
szG 
Csny 
nSz 
Su 
Fá 
moT . . . 
K ö 
frNy gyd. 

Összesen 

8,5 
6,0 
2,4 
1,3 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,7 
0,7 

6,4 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
2,1 
0,0" 
0,0 
1,7 

14,9 
7,0 
2,4 
1,3 
2,0 
3,0 
4,1 
2,0 
0,7 
2,4 

76,2 

Magasság dai 

60 _ 

55 . 

50 _ 

45 . 

40 _ 

35 . 

30 . 

25 . 

20 . 

15 . 

10 . 

5 . 

1. ábra 
Tn. 1. meddőhányón az egyes fafajok növekedése 9 éves korban 

et 
Ft 
A 
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Egy ha-ra átlagosan 33 ezer db csemetét ültettek. A ma élő fák száma 
9320 db, értékelhető fatömeg 19,29 m 3/ha. A kívánatos fafajok meghatározása 
szempontjából érdemes elemezni a ma található fafaj-összetételt. 

A legjobb fejlődést az akác mutatja. Elfogadható még a feketefenyő fej
lődése. A többi értékelhető fafaj kedvezőtlenebb képet ad. A kísérletnél alkal
mazott 20 fafajból a kétharmad rész teljesen kipusztult. Az 1. ábra az egyes 
fajok növekedését grafikusan szemlélteti. 

Végeztünk mérést a Tn. 7. területen is. Átlagos életkor 6 év. 1 ha-ra ve
títve az értékelhető fatömeg 5,6 m 3. 

Részletes értékelés még korai. Az egyes fafajok növekedését a 2. ábra mu
tatja. Fejlődés és vitalitás szempontjából itt is az akácot kell kiemelni, amely
nek szabad nitrogén kötése biztosít nagy előnyt. 

Magasság dm 

szNy 

Ff 
A 

5 10 IS ? 0 25 3 0 3 5 ÍO i5 50 55 SO 6 5 70 

2. ábra: Tn. 7. meddőhányón az alkalmazott fafajok növekedése 
6 éves korban 

Háromnyaras kísérletekben próbálkoztunk olasz, óriás és korai nyárral, 
trágyázott és trágyázatlan ültetési móddal. Az eredmény nem megfelelő. 

A jelenleg alkalmazott módszer a következő: 
1. A talajszintet közel vízszintesen képezzük ki. 
2. A rézsűket talaj előkészítés címén megkötjük. 
3. Az erdősítést géppel végezzük. Az alkalmazott fafaj elsősorban akác. 
A végzett munka eredménye az erózió elleni védelem és a talaj feljavítása, 

meliorálása szempontjából jelentős. 
Az akác letermelése után mintegy 20—30 év múlva reményeink szerint 

már kedvezőbb adottságok közt történhet a felújítás. 
Az akác várható fatömege mintegy 60—70 m3/ha/30 év. Ennek megfelelően 

4000 Ft/ha haszonnál többet elemi nem lehet. Az erdőgazdaság által fizetett 
létesítési költségek átértékelve az 1968-as árakra, 1 ha-ra vonatkozóan elérik a 
20 000,— Ft-ot. Ki kell emelni, hogy az első telepítés megterhelést jelent a nép
gazdaságnak. A termőerőt javítva viszont a továbbiakban már esetleg hasznot
hajtó állományokat lehet létrehozni. Elkerülhetetlenül szükségessé teszi a mun
kát az erózió meggátlása, az erdő biológiai és vízgazdálkodási egyensúlyának a 
visszaállítása, a tájesztétikai és egészségügyi követelmények kielégítése. Eze
kért kötelességünk áldozatot hozni. 

Meg kell még említeni, hogy a bánya a talaj rekonstrukcióra (tájrendezésre) 
átlagosan 30 000 Ft/ha költséget fordít. 

A hányók erdősítését meg kell és érdemes is megoldani. A jelenlegi hányó-
területeket mintegy 10 év alatt kívánjuk újraerdősíteni. Az évi ütem 40—60 ha. 



reMemu M.—CeA 3.: HCnOJlfa30BAHHE P y f l H H M H b l X OTBAJIOB B BHPTEI1ICKOM J1EC-
X 0 3 E . 

V BHpTemcKoro Jiecxo3a ecTb 3aa;wa o6/iecHTb 600 ra pynmmHbix OTBajioB. BbipaBUHBaioTcn Bojibume, 
ropH30HTaJibHbie njiaTo H Ha HHX cawaioT r/iaBHbiM o6pa30M Ha OTKoeax axauwo. ITo Macrâ HO noAroTOBjieHHolt 
noMBe cawaior qepeHKH HBU nnn 3aKpenneHHH. OöjieceHHe HaMHHaercH Torna, Korn,a Ha iraomaaH HeKOTopue 
pacTeHHH BO3O6HOBJI«K)TCH. OT nepBoft nocanxH 6ojibuiHX pe3yjibTaT0B jiecoBbipamMBaHHfl He oHowaioT, a uenb 
n H i u b Ta, HTo6bi npeocTaiiOBHTt. opo3Hio, 3aKpenHTb noqBy, BoccTaHOBHTb ypaBHOBeiueHHOCTb B npHpone. 

Gémest M.—Szél E.: DIE REKÜLTIVTERUNG DER H A L D E N IM STAATLICHEN FORSTWIRT-
SCHAFTSBETRIEB VERTES. 

Der Staatliche Fortswirtschaftsbetrieb Ist mit der Bepflanzung von rund 600 ha Haldenfláche 
beauftragt. Die erste Etappe der Arbeit besteht aus der Gelanderegelung. Es werden grosse, horl-
zontale Plateaus geblldet. Auf diesen wird vor allém die Robinie angebaut. Die Böschungen 
werden zwecks Bodenvorbereitung mit Weidenstecklingen gebunden. Die Aufforstung wird dann 
begonnen, wenn sich auf der Fiache einige Pflanzen von selbst einfinden. Vom ersten Anbau 
wird kein nutzbarer Holzertrag erhofft. Der Zweck der Arbeit ist die Verhinderung der Erosion, 
die Bodenverbesserung und die Wiederherstellung des Gleichgewichtes der Natúr. 

Madarak táplálkozásbiológiájána k vizsgálat a 
cser-tölgyes ál lományokba n 

K O L O N I T S J Ó Z S E F 

A mesterséges madár telepítések — a madárlétszám emelésével — a bioló
giai erdővédelem fontos részét alkotják, különösen az egyes tömegesen fellépő 
rovarkárosítokkal szemben. 

Az odúlakó madarak költését és táplálkozását rovarkárosításnak kitett er
dőkben, mesterséges madártelepeken vizsgáltam. Megállapítottam, hogy egy
részt korábbi vizsgálatok alapján, másrészt saját megfigyeléseim szerint ezt a 
védekezési módot ki lehet terjeszteni az araszolóktól, tölgyiloncától, a gyapjas
pillétől, a levéldarázs-félektől, a bagolylepkéktől, a cserebogár- és szúfélektől, 
á magtermést károsító, valamint egyéb rovarkárosítóktól veszélyeztetett er
dőkre. 

Vizsgálataim cser-tölgyes állományokban — Felsőtárkány, Kerecsend és 
Féldebrő község határában — 'kiterjedtek a madárlétszám emelésének mód
jaira, valamint jellegzetes rovarnépesség mellett — a költéskor — történő táp
lálékvizsgálatokra. 

Az odúlakó madarak költésére és a vizsgálatoknál az eternitodú több típu
sát alkalmaztuk. Az utóbbi években ezekben az odúkban azonban hirtelen 
lehűlések után nagyobb számú madárelhullást tapasztaltunk (Szeniczey 1966.). 
amit az eternit rossz hőszigetelésének lehet tulajdonítani. Ennek tisztázására 
és az elhullások megakadályozására további vizsgálatokra lesz szükség. 

1. ábra: Széncinke tojásai —  2. ábra: Széncinke a fészkén 



3. ábra: Kékcinke a tojásain —  4. ábra: A kékcinke fiókái 

5. ábra: örvös légykapó fiókák — 6. ábra: Seregély fiókái 

7. ábra: Csúszka fiókái —  8. ábra: A nyaktekercs és fiókái 



A táplálkozásbiológiai vizsgálataim kiterjedtek a költések alatt etetett ro
varféleségek és azok százalékos megoszlásának meghatározására. 

A madarak táplálkozása hűen követi a rovarnépesség alakulását és a vizs
gálat egy adott időpontban a táplálékviszonyofcat tükrözi. 

1. táblázat 
A szén- és kékcinke által etetett rovarok %-os 

megoszlása 
(Kerecsend-Berekerdő. Feketegyűrűjuharos cser-tölgy 

állomány) 

R o v a r f é l e s é g 
1 9 6 3 1964 1965 

/o 

Araszolok és tölgyilonea hernyói 
Bagolylepkék hernyói 
Levéldarázs álhernyói 
Molylepke 
Pókok 
Légy-félék 
Bogárálcák (cineér) 
Lymantria dispar hernyó 
Nyárlevelész 
Poloska 
Díszbogár (álca) 

A seregély által etetett rovarok %-os megoszlása 
1965-ben 

(Feldebrő, középkorú cser-tölgyes állomány) 

4 2 51 38 
33 31 15 
14 13 7 

2 — — 
1 2 6 
2 3 — 
6 6 8 

— 4 5 
Q 
O 

11 
— — 2 

2. táblázat 

Rovarféleség 

Cserebogár pajor 
Cserebogár-félék 
Cineér álca 
Sáska 
Szöcske 
Tücsök (fekete) 
Poloska 
Pók 
Bársonylégy, légyféle 
Giliszta 
Hangya 

Összesen 

17 
13 

2 
4 

16 
30 

2 
1 

10 
4 
1 

100 

A táblázatokból madárfajonként látható, hogy a legtöbb madárellensége a 
csupasz hernyóknak van, míg a cserebogár-félék álcáit tömegesen a seregély 
pusztítja. Az erdőben egyes rovarfcárosítók — így az araszolok, a tölgyilonea 
stb. — ellen kizárólag biológiai úton, különösen a madarak segítségével tu
dunk eredményesen védekezni. A madarak táplálékuk fő részét a számukra is 
kedvelt és tömegesen fellépő rovarokból gyűjtik. Az elmúlt években országo
san tartósan és tömegesen károsító araszolok legfőbb pusztítói a madarak vol
tak. Az erdőre nézve közömbös rovarokat különösen egyes rovarkárosítások 
közti időben pusztítják. A gyapjaspille hernyójának irtásában nem volt döntő 
szerepük a madaraknak, bár nagyobb madárlétszám esetén észrevehetően tisz
togatták a fákat a petéktől. 



A harkály a nyársuhángokban tömegesen károsító kisnyáríacincér ós a bö
gölyszitkár álcáit szedi ki. Tevékenységét a suhángokon található kúp alakú 
vályatok jelzik. A megvizsgált nyársuhángokat mintegy 20—30%-ban tiszto-

3. táblázat 
A csúszka által etetett rovarok %-os megoszlása 

19B5-bcn 
(Felsőtárkány, középkorú gyertyános—cser—tölgy 

elegyes állomány) 

K o y a r f ó I e s é g 

Araszoló és bagolylepke . . . 
Cincér és egyéb rovar álca . 
Pajzsos dögbogár 
Pettyes pajzsbogár 
Lószúnyog 
Hazátlan csiga 
Pók 
Figyéb isin. tovarnmradvánj 

35 
10 
15 
12 
3 
5 
3 

Ös 100 

L táblázat 
X légykapó által etetett rovarok %-os megoszlása 

1965-ben 
(Felsőtárkány, gyertyános—cser—tölgy elegyes 

középkorú ál 1 omálíy) 

H o v a r f 

Nyárlevelósz 
Levéldarázs 
Fürkészdarázs . . . .• 
Pattanóbogár 
Poloska 
Szarvasbogár v. orrszarvúbogár álca 
Virágcincér 
Podobács és poloska-féle 
Lombszöcske 
Lószúnyog 
Fátyolka 
Araszoló és bagolylepke hernyŐ 
Hangya 
Gyűrűsféreg 
Holyva 
Gömbászka 
Lepke (nappali) 
Légy-féle 
Pók 
Ismeretlen bogár tor 

Összesen 

2 
6 

12 
2 
5 

18 
3 
3 
2 

12 
3 
2 
2 
3 

100 

gatták a harkályok a káros álcáktól. (Dr. Szontagh 1965.) Több madárfaj táp
láléka rendkívül változatos és eltérő összetételű rovarokból áll. Zömét azonban 
a tömegesen fellépő és kedvelt rovarféleségek alkotják. Megállapíthatjuk még, 



hogy kisebb arányban közömbös és hasznos rovarfajok is szerepeinek a táp
lálék összetételében. 

A madarak a káros rovarok pusztításában, ill. szabályozásában döntő sze
repet más hasznos biológiai tényezővel együtt — és nem külön-külön — érnek 
el. összességükben a vizsgált madarak 65—70%-ban káros rovart pusztítot
tak. A táblázatok igazolják, hogy az odúlakó madarak költés alatt kivétel nél
kül mind hasznos szolgálatot tesznek az erdőnek. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyna a teljesség kedvéért azt a megfigye
lést sem, — amely a táblázatokban ugyan nem kapott helyet, — hogy a mezei 
veréb költés alatti táplálékgyűjtése megegyezik, vagy közel azonos a cinke-
félék táplálékával. 

A madársűrűség mesterséges szabályozására megvannak az eszközeink és 
ezzel különösen lomberdeinkben fokozhatjuk erdővédelmi szerepüket. A m a 
darak haszna — becslések alapján — az erdő Jombfelületének megóvása foly
tán ha-ként elérheti a 0,1—0,2 m -es évi fanövedéket. amelyet megóvnak a 
káros rovaroktól. 

KoAOHumu H.: OriblTbl ITO JJHAJIOrHH IlMTAHHH nTMIJ B HACA>KnEHMHX ABCTPHft-
CKoro jiyBA. 

OnbiTw npoBeAeHHbie Ha npoTHweHHH 3-x jieT noKa3biBaioT, MTOYHeKOTopbixnTHunyn/iHHHHKOB B nepnoa 
BbICH>KHBaHHH nTeHUOB KOpM COCTOHT H a 65 70% H3 BpeflHblX HaCeKOMblX. Ta6jIHU,bI nOKa3WBaK)T H3 KaKHX 
pa3H0BHAH0CTeH HaCeKOMblX COCTOHT KOpM y OCHOBllblX 4 BHAOB nTHU,, nO rOflaM npOBeneHHH OnblTOB. BHOBb 
npHMeHeuHbie nynjiHHKH H3 aTepHHTa H3-3a n/ioxoro T e M n e p a T y p H o r o pe>KHMa B HHX, npaKTH<íecKoro npmwe-
HenHü He nojiyyHJiH, ue/iecoo6pa3HO Hcno/ib30BaTb H3roTOBjieHHbie H3 flepeBa. 

Kolonits J.: E R N A H R U N G S B I O L O G I S C H E P R Ü F U N G E N A N V Ö G E L N I N Z E R R E I C H E N -
E I C H E N B E S T A N D E N . 

D r e l j a h r i g e N a h r u n g s u n t e r s u c h u n g e n z e l g e n , d a s s b e l e l n l g e n H ö h l e n b r ü t e r n w á h r e n d d e r 
B r u t z e l t 65 b i s 70%der N a h r u n g a u s S c h a d i n s e k t e n b e s t e h t . D i e T a b e l l e n z e i g e n d i e V e r t e i l u n g 
d e r N a h r u n g v o n v i e r w i c h t i g e r e n V o g e l a r t e n n a c h I n s e k t e n a r t e n in d e n U n t e r s u c h u n g s j a h r e n . 
D i e n e u e r d i n g s a n g e w a n d t e n k ü n s t l i c h e n N i s t h ö h l e n b e w a h r t e n s i c h i n f o l g e i h r e s s c h l e c h t e n 
w a r m e h a u s h a l t e s n i c h t , d a r u m ist e s z w e c k m a s s i g a u f d i e H o l z n i s t k a s t e n z u r ü c k z u k e h r e n . 

A Bitterlich-íéle tükörrelaszkópat megjelenésekor nagy lelkesedéssel fo
gadta egész Európa erdésztársadalma. Elvét nálunk különféle újításokra is fel
használták, ezek azonban általánosságban nem terjedtek el, mint ahogyan a re-
laszkóp maga sem tudott beszerzési nehézségei miatt elterjedni. 

A tükörrelaszkóp elvén alapuló újítások véleményem szerint azért nem 
mentek át a köztudatba, mert mindegyike a szerkezet műszer-szerűségét igye
kezett egyszerűsíteni, mintegy valami nálunk is előállítható zseb-műszert akart 
létrehozni, pedig maga az elv kínálja azt az egyszerű megoldást, amelynek fel
használásával bárki •— csupán egy kis fadarabka segítségével — a hektáron
kénti körlapösszeget megfelelő pontossággal, és ebből kiindulva, kellő gya
korlat után elfogadhatóan és sokszor felhasználhatóan a hektáronkénti fatö-
megadatokat is meg tudja állapítani. 

A teljes levezetés mellőzésével csupán azt a képletet rögzítem le, amely az 
eljárás kiindulásául szolgál: 

Gondolatok a  tükörrelaszkóp elvével kapcsolatba n 
C S E R J É S A N T A L 

A hektáronkénti körlapösszeg megállapítása 

] 



Sha = a hektáronkénti körlapösszeg m 2-ben; 
a = az irányzópálcika szélessége; 
b = az irányzópálcika távolsága a megfigyelő szemétől; 
N = a megszámlált törzsek száma. 

Nyilvánvalóan érdekünk, hogy a K-nak egyszerű értéket adjunk, amit az 
ai'ány megfelelő megválasztásával érhetünk el. 

K = 2500 x ( - f J 

Legyein: K = 1-gyel: 

1 = 2500 x f - f ) 2 

A „b" értéke minden egyén esetében állandónak vehető. 

X 2500 - a 

E képlet segítségével kiszámítható az ,.a'', azaz az irányzópálcika széles
sége cm-ben. 

Hogyan tudjuk a fentieket a gyakorlat céljaira felhasználni? 

Meg kell mérni a ,,b" távolságot, azaz az irányzópálcika távolságát a meg
figyelő szemétől. Azt a távolságot, amennyire a pálcikát törzs-számláláskor a 
szemünktől tartani fogjuk. Mivel ez egyénenként változó (a hosszabb karúak
nái nagyobb és fordítva), ezt a mérést egyszer mindenkinek el kell végeznie. 
Legegyszerűbb megoldás, ha egy zsineg segítségével hajtjuk végre: a zsineg 
egyik vége tájára csomót kötünk, ezt fogjuk az irányzó kezünk két ujja közé, 
majd ezt a kezünket kényelmesen kinyújtva a szemünkhöz fogjuk a zsineget. 
Ügyelni kell arra, hogy e művelet közben természetes, megszokott helyzetben 
tartsuk fejünket és kezünket is. 

A ,,b" távolságot lemérjük a zsinegről, majd kiszámítjuk az ,,a"-t, — ami 
az irányzó-pálcika szélessége lesz — a már tárgyalt (II.) képlet segítségével: 

_ b 

(Példa: Megmértük a ,.b"-t, legyen 68,5 cm, ebből 

a = —~ = 1,37 cm, azaz 13,7 mm.:) 

Most már nem kell mást tenni, mint egy fadarabkábái kifaragni a számí
tott szélességű irányzópálcikát, amit állandóan a zsebben lehet hordani. Az is 
előfordulhat (szerencsés esetben), hogy a mindennapi használati tárgyak között 
találni fogunk megfelelő szélességűt (írószerszám, zsebkés, szipka stb.). 

A hektáronkénti körlapösszeg megállapítása 

Ezen előkészület után a hektáronkénti körlapösszeg megállapítása a gya
korlatban a következőképpen történik: 

Az erdőrészletben — az átlagát képező helyen — megállva, a pálcikát két 
ujjunk közé fogva (és ugyanolyan helyzetbén tartva, mint a szemtávolság le-
mérésekor), megszámoljuk azokat a törzseket, amelyek mellmagasságban a pál-



eikánál szélesebbnek látszanak. Az így megszámlált törzsek száma egyben a 
hektáronkénti körlapösszeget is adja m2-ben, a már tárgyalt (I.) képletből kö-

Sha = K X N 
Ha az egy mérésből (törzs-számlálásból) adódó hibát csökkenteni akarjuk, 

több helyen végezzük el a törzs-számlálást és a kapott adatok számtani átlagát 
vesszük. 

Ugyanezen módszerrel fokozatos felújító vágásokban és gyérítésekben 
(körben látható megfelelő jelölés esetén) a kitermelendő fák hektáronkénti 
körlapösszegét is megállapíthatjuk. 

Nem szabad szem elől téveszteni, hogy ezzel a módszerrel mindig a hek
táronkénti körlapösszeget kapjuk meg. 

A gyakorlatban igen nehéz és fárasztó a törzs-számlálást támaszték nél
kül végezni. Megkönnyíti a munkát, ha kezünket oldalról egy fa törzséhez tá
masztjuk számlálás közben, ilyenkor természetesen ezt a fát is be kell szá
mítani. 

A hektáronkénti fatömeg megállapítása 
A hektáronkénti körlapösszeg ismerete magától kínálja a lehetőséget, hogy 

abból a hektáronkénti fatömeget kiszámítsuk. A felhasználható képlet a kö
vetkező: 

V h a = Sha x H x F 
V h a — a hektáronkénti összes földfeletti fatömeg; 
S h a = a hektáronkénti körlapösszeg m 2-ben; 

H = a megszámlált fák átiagmagassága m-ben; 
F — az átlagos mellmagassági alakszám. 

Az adatok közül a ,,F" megállapítása ütközik csak nehézségbe. Tekintettel 
arra, hogy az állományt összetevő fafajok átlagos magasságát fafajonként kü
lön-külön úgyis meg kell állapítani (méréssel vagy a munka pontossági köve
telményeinek megfelelően szembecsléssel). az egyes főbb fafajok magasság sze
rinti átlagos mellmagassági alakszámait kidolgoztam és azokat az alábbi táb
lázatban foglaltam össze: 

Átlag
magasság 

m-ben 

Tölgy Bükk Gyertyán Akác E . fenyő Átlag
magasság 

m-ben 
átlagos mellmagassági alakszámai 

6 0,83 0,86 0,84 
8 0,67 — 0,68 0,72 0,73 

10 0,63 0,65 0,60 0,65 0,65 

12 0,61 0,67 0,54 0,61 0,61 
14 0,59 0,62 0,54 0,58 0,58 
16 0,58 0,61 0,54 0,55 0,56 
18 0,58 0,60 0,54 0,53 0,54 
20 0,57 0,59 0,54 0,52 0,53 

22 0,57 0,59 0,54 0,50 0,52 
24 0,57 0,59 0,53 0,49 0,51 
26 0,57 0,59 0,53 0,48 0,50 
28 0,57 0,58 0,52 0,47 0,50 
30 0,56 0,58 0,52 0,47 0,49 

32 0,56 0,58 _ 0,49 
34 0,56 0,58 — V — 0,49 



Az adatok felvételi módja, azok pontossága, valamint az a tény, hogy az 
egész fatömegfelvételi eljárástól csupán tájékoztató adatokat kívánunk nyerni, 
további „lazítások" is megengedhetővé válnak. Előfordulhat, hogy a fenti táblá
zat nincs kéznél. Ilyen esetekre elegendőnek tartom megjegyezni, hogy az átlagos 
mellmagassági alakszámok a 6—8—10 m-es átlagmagasságoknál (nagy ugrások
kal) 0,95—0,70—0,65 értékűek. 12—20 m-ig átlag 0,57. végül 22 m-en felül átlag 
0,53 értékűek. 

E kis tanulmánnyal tulajdonképpen a tüköirelaszkóp elvét és az elv gya
korlati felhasználásának lehetőségei közül egy könnyen megérthető és gyakran 
igen hasznosan felhasználható fatömegbecslési módot kívántam ismertetni. 

A z erdészet i fotogrammetria időszerű kérdései 
Az OEE Budapesti Bizottsága és Erdőrendezési Szakosztálya 1968. III. 19-i ülésén 

elhangzott előadás 

N É M E T H FERENC 
A magyar erdészeti szakemberek kisebb-nagyobb megszakításokkal 114 éve fog

lalkoznak fotogrammetriával. Elsőként Ujsághy Zsigmond sekneci erdőmérnökhall
gató, aki az 1854. évi nyári szünidőben a fényképből szerkeszthető térképek készítésé
nek elméletét vezette le. A gyakorlati kivitel — a mérethelyes térképek készítése -— 
a fényképezési technika akkori állása miatt nem sikerült, így kísérleteit abbahagyta. 
Másodikként Csiby Lőrinc selmeci főiskolai tanár az 1890-es években a besztercebányai 
erdőigazgatóság területén fototeodolittal készített fényképekből szerkesztett térképe
ket, amelyekért az 1896-os millenniumi kiállításon aranyérmet nyert. E biztató kezdet 
után — bár Szabó Endre selmeci tanársegéd Jénában fotogrammetriai tanfolyamon 
1910—1912 között több alkalommal is résztvett, Jankó Sándor selmeci tanár 1917-ben 
kiadta az első magyar nyelvű fotograrnmetriai tankönyvet és Sébor János főiskolai 
tanár Sopronban 1929-től tanította is a fotogrammetriát — rendszeres erdészeti foto
grammetriai munkáról nincs szó egészen 1949-ig. Ennek oka az, hogy egyetlen birto
kosnak kezén sem volt akkora erdőterület, amely a költséges fotogrammetriai fel
szereléseknek hosszú távon munkát tudott volna biztosítani. Még az államerdészetnek 
sem fizetődött volna ki a műszer beruházás. 1945 után, az erdők az államosítással egy 
kézbe kerültek, s megteremtődött az erdészeti fotogrammetriai munkák megindulásá
nak reális alapja. Bezzegh László vezetésével 4 fős csoport kölcsön műszerrel meg is 
kezdte a munkát 1949-ben. Majd a kölcsönzési határidő lejárta után 1951-ben a munka 
megszakadt és csak 1959—60-ban szerezte be az erdészet első fotogrammetriai műsze
reit, s akkor indult meg újra a fotogrammetriai munka. 

E rövid történeti áttekintés után nézzük meg az erdőrendezésre háruló feladatot, 
s vizsgáljuk meg, hogy mit tud segíteni az erdőrendezőnek a fotogrammetria. 

Az ország erdőterülete kereken 1 500 000 ha, 10 éves üzemtervezési periódusban 
tehát évente 150 000 ha erdőről kell üzemtervet készíteni. Az üzemterv készítés során 
végzendő feladatokból — gazdasági beosztás kialakítása, termőhely és állomány fel
vétel, térkép készítés, terület számítás, üzemtervi előírások elkészítése — a térképké
szítési munkákra átlagosan az összes munkaidő i/3-a jut. Mivel évente átlag 120 fő 
terepi erdőrendező dolgozik (átlag 1250 ha/fő teljesítmény) ez azt jelenti, hogy 40 fő 
teljes munkaideje szükséges (átlag 3750 ha/fő) a térképkészítéshez. Napi teljesítményre 
lebontva, évi átlagban 15 ha/nap/fő adódik, amiben a külső felmérés és belső feldol
gozás is benne van. Csak a külső munkát nézve, a terepen 25 ha/nap/fő felmérését kell 
elvégezni. 

Ha megfelelő állami alaptérkép állna rendelkezésre, akkor ez a munkamennyi
ség teljesíthető volna. Igaz viszont, hogy a terepen való mérés egyike a legfárasztóbb 
munkának, továbbá a környező államok tapasztalatai alapján a fotogrammetriával 
mind idő, mind költség takarítható meg, ezért célszerűnek látszik nálunk is az erdő
gazdasági üzemi térképeket fotograrnmetriai úton készíteni. 

A fotogrammetria tulajdonképpen a térképkészítési munka gépesítése, s mint ál
talában a gépesítésnél, vigyázni kell arra, hogy a munkafázishoz, illetve az egész 



munkáihoz megfelelő gépeket alkalmazzunk. Nem szabad azt sem figyelmen, kívül 
hagyni, hogy fotogrammetriával csak azt tudjuk térképezni, ami a fényképeken rajta 
van, vagyis a pillanatnyi látható állapotot, míg az erdőterületek külső határánál a 
jogi állapot is szükséges. Ezért fotogrammetriával az erdőrendező által elvégzendő tér
képészeti tevékenységet nem tudjuk teljesen pótolni, kiegészítésekre mindig szükség 
lesz, s optimálisan a fotogrammetria segítségét egy erdőrendezőnél munkája 25%-ában 
vehetjük fel. Ez azt jelenti, hogy egy fotogramméternek Í4 X 1250) 5000 ha évi erdőtér
képet kell készítenie ahhoz, hogy a teljesítménye azonos legyen az erdőrendezőével. 
Napi teljesítményre lebontva évi átlagban 20 ha-na'k felel meg. 

Vizsgáljuk meg, hogy a sztereoplanigráf műszerünkön végzett térképkészítésből 
egy főre naponta mennyi teljesítmény jut. A munkát az Á F T H 1 : 10 000 méretarányú 
térképkészítés komplex utasítása szerint végezzük, rnert a területen nincs állami to
pográfiai alaptérkép. A műszer napi norma teljesítménye 120 ha 2 kezelővel. A térkép 
kirajzolás, csatlakoztatás, oleáták elkészítése még egy főt igényel, tehát 40 ha/nap/fő 
teljesítménnyel számolhatunk. Azonban ez csak a térkép vonalainak megrajzolását 
jelenti, a légifényképek beállításához szükséges illesztőpomtokat geodéziai úton meg 
kell határozni. Ez az állami földmérés tényszámai alapján átlag 120%-a a fotogrammet
riai térképkészítő munkának. Mi légiháromszögelés alkalmazásával a  geodéziai előké
szítő munkát 100%-ra csökkentettük, ezzel számolva 20 ha/nap/fő teljesítményt ka
punk. Ha itt megállnánk és összehasonlítanánk a szükséges teljesítménnyel, akkor 
megnyugodhatnánk, mert azonos értéket kaptunk. Viszont tovább kell mennünk vizs
gálatunkban az elkészült térkép hasznos erdőterület-százalékának kérdésére. 

A z ország erdősültsége 15,6%, ebből nyilvánvaló, hogy fotogrammetriai úton ké
szült térképekből az erdőrendező az üzemtervezésnél nem tudja a teljes térképet fel
használni, hanem az erdősültség helyi viszonyainak megfelelően csak bizonyos száza
lékot. Mivel a gazdaságosság érdekében fotogrammetriával a nagyobb összefüggő erdő
ket igyekszünk térképezni, a hasznos erdőterület százalék az egész térképhez képest 
15,6%-nál nagyobb, átlagban 35%-ira tehető. Ez a napi egy főre eső hasznos erdőterület 
térképezésének teljesítményét 7 ha-ra, vagyis kereken a szükséges '/3-ára csökkenti. 
Itt azonnal meg kell jegyeznünk, hogy népgazdasági, sőt erdészeti egyéb szempontok
ból nézve természetesen hasznos az egész terület térképe, s itt csak az üzemterv mel
lékleteként készülő üzemi térkép készítése szempontjából végeztük el a vizsgálatot. 
Ugyanis költségvetésünk az üzemtervek elkészítésére szól, ezt várják tőlünk, s az 
állami alaptérképek készítése más szerv feladata. 

Azért, hogy az üzemi térképkészítésben a fotogrammetriára jutó részt teljesí
teni tudjuk, új munkamódszert kell kialakítani. A z új munkamódszerhez két alapfel
tétel kell: 1. megbízható állami alaptérkép, amely feleslegessé teszi a geodéziai elő
készítést, 2. megfelelő pontosságú, de egyszerűbb fotogrammetriai műszerek, amelyek 
kezeléséhez 1 fő elegendő. 

ad 1. Ha a meglevő nagy méretarányú (1 :10 000 m. a.-t is) térképeket megvizs
gáljuk, meg kell állapítani, hogy tulajdonképpen a szó szoros értelemben vett állami 
alaptérkép nálunk még nincs. 

a) A z újabban földmérési térképeknek nevezett kataszteri térképek nem annak 
készültek, hanem a földadó nagyságának a megállapítása céljából, tehát céltérképnek. 
Csak az állami alaptérkép hiányában használták annak, s 80 éven át kitűnően meg is 
feleltek az akkori követelményeknek. A folyamatos, napra kész nyilvántartás elmara
dásával és az újabb igények jelentkezésével, az utóbbi kerek 30 évben egyre inkább 
nem felelnek meg a követelményeknek, s a népgazdaság valamennyi szakágazati geo
déziai-térképészeti szerve egyre súlyosabban érzi az állami alaptérkép hiányát. 

b) A z 1 :10 000 méretarányú állatni topográfiai alaptérkép jó áttekintést nyújt, fő 
hibája, hogy még nem készült el az egész országról. Síkrajzi tartalmát tekintve a jel
kulcsi ábrázolás nem szerencsés, mert így inkább katonai alaptérkép, mint állami. 
Domborzat ábrázolását tekintve a műszaki-gazdasági tervező tevékenységnél szintén 
csak áttekintő térképként használható. 

Felmerül a kérdés, hogy egy áttekintő térképet nem lett volna-e célszerűbb a meg
levő térképekből összeállítani fényképészeti úton fotogrammetriai helyesbítéssel, s 
minden erőt a hiányzó állami alaptérkép készítésére irányítani. 

c) Mivel a 10 000-es állami topográfiai alaptérkép síkrajzának 'kivitele nem sze
rencsés, ezt a hiányt igyekezett pótolni az Á F T H az 1962-ben kiadott utasítás szerint 
elkészítendő 1 :10 000 méretarányú szelvényhatáros földmérési átnézeti térképpel, 
amely 4 X 4 — 16 lekisebbített kataszteri szelvényt foglal magába. A készítése sajnos 
hém a kívánt ütemben halad. 



Amdnit ebből az áttekintésből látható, olyan állami alaptérkép, amely minden to
vábbi nélkül használható lenne a szakágazati geodéziai tevékenységhez, nincs, ezért 
az erdőkről készítendő üzemi térképeink, vagyis az erdészeti céltérképek előállítása 
nagy nehézségekbe ütközik 8 jóval több geodéziai munkát igényel, mint amennyire 
kapacitása, költsége és ideje lenne. 

ad 2. Mint mindenféle geodéziai mérésnél, úgy a fotogrammetriánál is a pontosság 
vizsgálatakor belső és külső megbízhatósággal kell foglalkozni. 

a) A belső megbízhatóság a fotogrammetriánál elérhető pontosságot fejezi ki, s 
függ a feldolgozásra kerülő képanyagtól és a műszerektől. A fényképanyag pontossága 
a mi viszonyaink között, a repülési képméretarányban, + 0,05 mm-re tehető. Ez 
1 : 20 000 m. a.-ban 100 cm-nek, 1 :10 000 m. a-ban 50 cm-nek, 1 : 5000 m. a.-ban 25 cin
nek felel meg. A hagyományos műszerek közül az I. rendűek és az analitikus foto
grammetria leolvasó berendezéseinek pontossága + 0,01 m m körül van. Ezek pontos
sága tehát nagyobb a képanyagénál, ha numerikus feldolgozást végzünk. 

Más a helyzet, ha a hagyományos műszerekhez kapcsolt koordinatográfok rajzi 
pontosságát nézzük, de még a Ill/b rendű fotogrammetriai műszerek is biztosítják azt 
a pontosságot, amelyet az erdőbirtok határán belüli vonalak térképezéséhez, tehát az 
erdészeti céltérképek készítéséhez szükségesek. 

b) A külső megbízhatóság függ a beállításhoz felhasznált geodéziai adatok és an
nak a geodéziai keretnek a pontosságától is, amelybe a fotogrammetriai úton készült 
térképet behelyezzük. Ha tehát nincsenek a beállításhoz megfelelő geodéziai adatok, 
vagy a keret hibás, akkor rosszabb eredményt kapunk, de ez nem a fotogrammetria 
hibája, mert nem megfelelő kiinduló adatok felhasználásával földi úton sem lehet pon
tos eredményt elérni. 

Mielőtt, az előbb ismertetett két szempont figyelembevételével készülő munkáin
kat és a jövő terveit ismertetnénik, vizsgáljuk meg néhány költség alakulását. A z erdő
rendezési összes költség 100 Ft/ha, amiből az üzemi térképkészítés költsége az előző 
V3-0S részarányt tekintve 33 Ft/ha. Ugyanígy, a költségvetésii ráfordításból kiszámítva, 
a fotogrammetriai úton készülő térkép 1 ha-ra 25 Ft-ba kerül. Ha figyelembe vesszük 
hogy mire a térkép elkészül, még a terepen fellelhetők lesznek. Ebből kiindulva az 
előzőekben levezetett részarányok szerint a két érték azonos, tehát pillanatnyilag meg
takarításról nem beszélhetünk még. 

Az erdészeti fotogrammetria akkor lesz gazdaságos, tehát 1 ha erdőtérkép előállí
tása fotogrammetriai úton akkor lesz olcsóbb a földi felmérésnél, ha a hasznos erdőte
rület nagyságát tudjuk fokozni. Szemléltető példának álljon itt a következő: eddigi 
tényszámaink szerint egy légifénykép negatív 130 Ft-ba kerül, ha 100 ha erdő van 
rajta, akkor 1,30 Ft/ha, ha csak 10, akkor 13 Ft/ha a repülési költség. A gazdaságos
sági vizsgálatnál természetesen azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a légifény
képről jóval több adatot lehet levenni, mint amennyit a hagyományos földi eljárás
sal történő felmérésnél a gazdaságosság és a ráfordított idő alapján még ésszerűnek 
tartunk. S ha azt vizsgálnók, hogy azt az adat mennyiséget, amelyet a légifényképből 
nyerhetünk, földi úton mekkora ráfordítással lehetne felmérni, akkor feltétlenül a 
fotogrammetria gazdaságos voltáról kell beszélni. 

Itt elértünk ahhoz a kérdéshez, hogy a fennálló problémák ellenére mégis miért 
sürgetik mindenhol a fotogrammetria bevezetését. Azért, mert 

a) a legjobb térképnél is több adat van a légifényképen; 
b) az új repülések a legújabb állapotot tükrözik; 
c) megbízható illesztőpontok esetén egységes, durva hibáktól mentes térkép ké

szíthető fotogrammetriai úton. 
Ezek miatt sok munkánál, főleg az előtervezéseknél, többre becsülik ma már a 

friss légifényképekből készült közelítő nagyításokat, mint a precíz, de már a nem lé
tező múltat ábrázoló térképeket. Ezzel kapcsolatban a jövő térképekre vonatkozó el
képzeléseimet szabad legyen röviden kifejteni. 

A terepen kétféle alakulatot különböztethetünk meg, az egyik az állandó jellegű, 
a másik a változó tereptárgyak csoportja. Drága, precíz meghatározást csak az állandó 
jellegű tereptárgyak ábrázolásánál érdemes alkalmazni, a változó jellegűek térképe
zését egyszerűbb módszerekkel célszerű elvégezni, mert semmi biztosítók nincs arra, 
hogy mire a térkép elkészül, még a terepen fellelhetők lesznek. Ebből kiindulva az 
állandó jellegű csoportba tartozó terep alakzatok, létesítmények helyzetét feltétlenül 
numerikusan kell meghatározni, erre kiválóan alkalmas a fotogrammetriai pontsűrű-
sítésnek mind a légihárwmszögelés, mind a modellen felüli pontsűrítés válfaja. A z ana
litikus vagy numerikus fotogrammetriád pontsűrítéssel meghatározott koordinátákat 
egy automata koordinatográf a kívánt méretarányban felrakja, és a yáltozó helyzetű 



csoportot akár grafikus fotogrammetriai kiértékeléssel, akár légifénykép transzformá
lással rá lehet vinni a koordinatográffal felszerkesztett pontokra. Ha már most az új 
fejadatok más méretarányú térkép készítését kívánják meg, akkor a pontokat koordi
nátájuk alapján ebben a méretarányban szerkeszti fel az automata koordinaitográf, és 
a változó tartalom rajzát vagy átfényképezik, vagy a legújabb légifényképet transz
formálják a pontokra. 

Végezetül röviden tekintsük át jelen munkamódszereinket és a jövő terveit. Mivel 
1970 végéig az üzemtervezetlenség felszámolása az erdőrendezés feladata, s az üzem
tervezetlen erdők szétszórtan helyezkednek el az országban, előre tervezett erdészeti, 
célú fényképező repülést kevés helyen tudunk végeztetni. Viszont valamennyi üzem
tervezetlen erdőterületre felkutatjuk az elkészült légifényképeket s a meglevőket be
szerezzük. Ezekből: 

a) sztereoplanigráfon az Á F T H Komplex Utasítása szerint 1 :10 000 méretarányú 
állami topográfiai alaptérkép készítéshez felhasználható, fotogrammetriai kiérté
kelést végzünk a Börzsöny hegységben; 

b) egyszerűbb eljárással ott, ahol vannak használható kataszteri térképek, ezek 
1 :10 000-es kisebbítéseit, vagy a már kész 1 : 10 000-es állami topográfiai alaptérké
peket, vagy az elkészült erdőgazdasági üzemi térképeket egészítjük ki új légifény
képek segítségével: 
fotogrammetriai szempontból síknak tekinthető terepen légifénykép-átrajzolóval, 
hegyes terepen sztereotóppal. 

A jövő feladatainál, az 1971-ben kezdődő új üzemtervezési periódusban, már mint 
adottsággal kell számolni valamennyi erdőnél a meglevő üzemi térképpel. Ebben a 
periódusban fő szempont az üzemterv tömbökben való készítése. A tömbökre gazdasá
gosan lehet fényképezőrepülést végeztetni, az üzemi térkép 1 :10 000 méretarányú alap
térképét 4 X 4 = 16 kataszteri szelvény nagyságban célszerűen el lehet készíteni, s a 
térképek kiegészítését gazdaságosan el lehet végezni. A térképkészítés mellett feltétlen 
lesz idő a légifénykép gazdag tartalmának erdőrendezési célú egyéb felhasználására 
is, mint: 

a) a munkavégzés megszervezésében és a napi tennivalók megtervezésében, 
b) a gazdasági beosztás kialakításában, 
c) a fafajok elkülönítésével az elegyarány megállapításában, 
d) a záródás meghatározásában, 
e) a tisztásokon, szabad területeken a termőhelyi viszonyok megállapításában. 

Mivel nálunk az erdőrendező úgyis végigjárja a területet, s az állományfelvételt 
elvégzi, a mi viszonyaink között a légifényképpel végezhető fatömegbecslés nem jöhet 
számításba. Ugyanis az eddigi kísérletek: 

a) a törzsszám, 
b) a famagasság, 
c) a koronaátmérő, 
d) és ezek alapján a fatömeg meghatározásban 

olyan bizonytalanságot adtak, hogy pontosságuk elmaradt a földi úton megállapítottól. 
Ha pedig a pontosabb eredmény érdekében segédtáblázatokat, ellenőrző próbatereket 
létesítettek, akkor a költség volt nagyobb a földi úton végzett munka ráfordításánál. 

Hevem <t>.: COBPEMEHHblE BOnPOCbl J I E C H O P Í O O T O R P A M M E T P H H . 

BeHrepcKHe JiecHbie cneunajiHCTbi y>Ke c 1854 rona s a H H i w a K r r c f l (tiororpaMMeTpHeH, B 1917 r. B u m e / i nep-
B b i í í yqeoHHK Ha BeHrepcKOM H3MKe no S T O i w y npeaMeTy H HaqHHaH c 1929 rona C H C T e i w a T H M e c K H o5y<iaiOT, He-
C M O T p H H a 3TO Bce-TaKH H Tenepb B jiecoycTpofiCTBe He Hcnonb3yK)TCH B cooTBeTCTByiomeH Mepe, K a K 3T0 Tpe-
ByeT 3 K 0 H 0 M H M H 0 C T b . B nepnone, HaqHHaroujeMycH n o H O B O i w y npoH3BoacTBeHHOMy nnaHy B 1971 rony, ywe 
6yneT H M C T b C H B 0 3 M 0 > K H 0 C T b 60 /IbUiero H C n 0 J I b 3 0 B a H H H aSpoCJJOTOCTjSMKH. 

Németh F.: DIE AKTUELLEN FRAGEN DER FORSTLICHEN PHOTOGRAMMETRIE. 

Ungartsche Forstleute befassen sich schon seit 1854 mit der Photogrammatrie. 1917 erschien 
das erste Lehrbuch der Photogrammetrie in ungarischer Sprache und seit 1929 erfolgt in diesem 
Fachgebiet ein regelmassiger Unterricht, Die Forsteinrichitung bedient sich der Photogrammetrie 
nicht im gebührenden Masse, obwohl ihre Anwendung wirtschaftlich ware. Im neuen Forstein-
ilchtungszeitraum ab 1971 können sich schon Möglichkeiten zur erweiterten Anwendung der 
Luftbilder öffnen. 



Növekedés- és termés vizsgálatok 
erdeifenyő-fiatalosokban 

D R , M A J E R A N T A L 

Az erdeifenyőnek nagy elterjedése és alkalmazkodási készsége van, ezérí 
számitalan termőhelyi változata alakult ki. Alakváltozatai közül a feltűnő koro
naalakokra hívták fel legrégebben a figyelmet. Széles, lapos koronával és erős. 
vastag ágakkal rendelkező erdeifenyőről beszélnek, amely inkább Európa dél
nyugati részén, síkságon található; „pinea-alaknak", illetve „fénytípusnak" is
merjük. A másik formát, a balti típust északon és inkább magas hegységekben 
találjuk, rövid, vékony ágú és keskeny koronája miatt „picea-alaknak", „ár
nyéktípusnak" nevezzük. 

Több szerző műveiből — legutóbb Nyeszterov (1951), Somkuti (1956), Ér
teid—Krauter (1957), Schröck (1957), Bánó (1956, 1965), Gencsi (1964) vizsgála
taiból — ismerjük, hogy a széleskoronájú erdeifenyő gyorsabb növekedésű, 
fényigényesebb és törzsformája előnytelenebb, mert ágtisztulása rosszabb. A szé
les korona előnyt jelent a lombfák elleni küzdelemben, viszont jobban árnyalja 
az újulatot, ezért nehezebb felújítani. Elég egybehangzóak azok a megállapítások 
is, hogy a széleskoronájú erdeifenyő korán és gyakran terem. Származási kísér
letek igazolták, hogy az ágasodásra való hajlam öröklődik. Ezért állomány
neveilések során érdemes a keskenykoronájú alakokra dolgozni. Lindquist sze
rint (1954) az erdeifenyő-csemetén már kétéves korban fel lehet ismerni a ko
ronaalakot, és így már a fiatalosokban szelektálhatók a kedvezőtlenek, vagy 
olyan állománynevelési eljárásokat kell alkalmazni, amellyel az erős ágképződés 
meggátolható. Az elmondottaknak tehát fatermési és erdőművelési jelentősége 
van. 

A többször ellentmondó nézetek tették szükségessé, hogy hazánk erdeiben 
is foglalkozzunk az erdeifenyő alakváltozásaival, vizsgáljuk fiatalosokban a kü
lönböző alaptípusok között a növekedés- és a terméshozam közötti összefüggé
seket. A budakeszi ERTI kísérleti telep környékére telepített erdeifenyő fiata
losokban feltűnt, hogy egyes, alig 10 éves fákon már tömeges toboz jelenik meg, 
másokról viszont teljesen hiányzik. A termőhely, a Budai-hegységhez tartozik, 
300 m tengerszintfeletti magasságú, fennsikjellegű plató, amelyen márgán és 
sekély löszön vékony tenmőrétegű, barna erdőtalaj alakult ki. Ezen hajdan fél
száraz Poa nemoralis-Festuca heterophylla cseres-tölgyesek álltak. Mezőgaz
dasági használat után erdeifenyőt ültettek. A telepítés kétéves magágyi cseme
tével történt, amelyet Csákánydoroszlóból származó nyugatdunántúli erdei
fenyő-magból neveltek. Négy méterenkénti hálózatot alakítottak ki, s 1 m át
mérőjű fészekbe, 5—8 db csemetét ültettek. 

1960 tavaszán 200 db 10 éves erdeifenyőtörzset számoztunk le, amelyeket 6 
éven át Msértünk figyelemmel. Évente mértük a növekedést, a famagasságot 
és a mellmagassági átmérőt. Megszámoltuk az érett, 2 éves tobozokat és az 1 
éves tobozkezdeményeket. 1966 tavaszán történt végleges kiértékeléskor az állo
mány 15 éves volt, ekkor a koronaalakot kialakító ágméreteket is feljegyeztük. 
Az ág vízszintestől mért elágazásszögét és a fa csúcsától számított ötödik ágpe-
reszlemen egy átlagos ág hosszát is feljegyeztük. Osztályoztuk a koixmasűrűsé-
get, amelyet az ágak sokasága befolyásol. A tű hosszát 10 db tű lemérésével ál
lapítottuk meg. Minden fáról 10 tobozt gyűjtöttünk és mértük a toboz hosszát. 
Osztályoztuk a tobozt pikkelyforma szerint: sima, gyenge, erősen kiemelkedő 
apofizisű és tüskés pajzsú tobozokat különítettünk el. Vizsgáltuk a toboz kinyílá
sának gyorsaságát, majd kipergetés után a tobozonkénti magszámot, a magnak 
és lepelnek a színét. 



A vizsgált jelleg a 
Pieea-típus 

b 
Pinea-típus 

c 
Á t m . 

Összes 
v. átl. 

Magasság, m 
1960 

Vastagság, cm 
1960 ' 
1965 

3,90 
6,60 
2,70 

09% 

5,23 
9,17 
3,94 

7 5 % 

4,00 
7,25 
3,25 

8 1 % 

5,67 
11,86 

5,19 
9 1 % 

3,90 
6,57 
2,67 

68% 

5,50 
10,65 

5,15 
9 4 % 

3,89 
6,79 
2,90 

7 5 % 

5,47 
10,57 

5,10 
93% 

Korona átmérő, m 

Állékonyság, d/h 
1960 
1965 

2,54 
0,38 

1,36 
1,39 

3,36 
0,45 

1,39 
1,65 

3,20 
0,46 

1,39 
1,56 

3,05 
0,44 

1,38 
1,54 

Ághossz, m 
szélsőérték 

Ágszög, fok (°) 
szélsőérték 

1,45 
0,5—2,0 

26,4 
0—40 

2,35 
1,7—3,0 

44,7 
20—80 

1,91 
1,0—3,0 

35,9 
10—75 

1,90 
0,5—3,0 

35,7 
0—80 

Koronasűrűság: törzs, db 
31 
18 

8 

18 
25 
14 

32 
23 
16 

81 
66 
38 

Összesen . . . 57 57 71 185 

Tűállás: törzs, db 
ágra simuló 

5,93 

6 
34 
17 

6,03 

8 
18 
31 

5,63 

12 
36 
23 

5,81 

26 
88 
71 

Összesen . . . 57 57 71 185 

31 31 38 100 

A vizsgálatok lényegesebb adatait az 1—2. táblázat tünteti fel. 
A 200 erdeifenyőtörzsből 57 db, 31% határozottan sorolható a keskenykoro-

nájú picea-alakhoz (a), és ugyancsak 57 törzs, 31% tartozik a széíleskoronájú 
pinea-alakhoz (b); 15 fa adatait nem értékelhettük, elpusztultak, vagy kivágták 
őket. Végül 71 törzs, 38% maradt a határozatlan, átmeneti típusba (c). 

A fákat főleg az ág hossza és az ágnak a vízszintessel bezárt szöge szerint 
választottuk szét. A keskenykoronájú erdeifenyő rövidágú, átlag 1,45 m és kis-
hajlásszögű, kisebb mint 20°, maximum 40°, átlag 26,4°. Ezzel szemben a szétes-
koronájú erdeifenyő hosszúágú, általában 2,35 m és nagy hajlásszögű, 41—80°, 
átlag 44,7°. A z ágak hosszának és hajlásszögének együttes hatását a koronaát
mérőn mérhetjük le, amely a picea-jellegű 15 éves erdeifenyőkön átlagban 
2,54 m, pinea-jellegű erdeifenyőkön 3,36 m. A terebélyesség, azaz a korona
átmérő és a famagasságnak a viszonya ennek megfelelően átlagban 0,38, illetve 

15 éves erdeifenyves törzseinek jellemző adatai 



15 éves erdeifenyves törzseinek termésadatai 2. táblázat 

A vizsgált jelleg a 
Picea-típus 

b 
Pinea-típus 

c 
Átm. 

összes 
v. átl. 

Tobozmennyiség fánként, <lb 
0. nincsen toboz 14 9 8 31 
1. 1— 9 db 9 s 11 28 
2. 1 0 — 20 db 6 15 13 34 
3. 21—100 db 12 12 14 38 

, 4. 101—200 db 11 7 13 31 
5. 2 0 1 — 5 6 12 23 

Összesen . . . 57 57 71 185 

Toboz hossza, em 3,07 3,91 3,67 3,54 
Toboznyílás: 

gyorsan nvíló li 7 9 22 
közepesen nyíló !) 14 17 40 
nehezen nvíló 25 30 33 88 

Toboz pajzsa 
5 10 7 22 

gyenge apofízissel 13 23 31 67 
erős apofízissel 20 12 16 48 

2 6 5 13 
Kipergeti, mag tobozonként, db 7,97 12,17 9,24 9,75 

:VI agszín 
fekete 23 v 17 17 57 

11 28 31 70 
2 2 1 5 
2 3 5 10 

Szárnyszín 
7 9 12 28 

15 17 23 55 
világosbarna 16 22 18 56 
világossárga 2 1 3 

0,45. Az állékonysági mutató, — a mellmagassági átmérőnek és a famagasság
nak a viszonyszáma —• hasonlóan alakul. A keskenykoronájú egyedeknél álta
lában nyúlánkabbak a törzsek, a viszonyszám 1,39, a pinea-típusú erdeifenyők 
zömökebbek (1,65). Érdekes az is, hogy a pinea-jellegű törzsek állékonysága ro
hamosan nagyobbodik. A mai 1,65 érték 5 évvel ezelőtt még 1,39 volt, míg a 
keskenykoronájú törzsek állékonysága alig változik; a mai 1,39 átlag 5 évvel 
ezelőtt is csak 1,36 volt. Tehát a keskenykoronájú erdeifenyő nyurgul, de nem 
vastagszik. 

A szétterülő koronával rendelkező törzsek erőteljesebb növekedése 10 éves 
kor után lesz feltűnő. 1960-ban a különbség a két típus között még kicsi. 1965-
ben már szembeötlő, mert a pinea-típus törzsek erősen vastagodnak. Az ötéves 
magassági növekedés 3,25 m a széleskoronájú fákon és 2,70 m a keskenykoro
nájú törzseken; a magassági növekedés százaléka 81% a 69%-íkal szemben. 
Ugyanakkor a vastagodás — a mellmagassági átmérő növekedése — 5,19 cm a 
3.94 cm-rel szemben; növekedési százalékban 91% a 75%-kal ellentétben. 

A magassági növekedés évenkénti menetét az 1. ábra mutatja. 1960-ig 
többé-kevésbé együtt haladnak, de utána egyre erősebben válnak külön az a és 
b jellegű törzsek; a keskenykoronájúak lemaradnak növekedésben. Különösen 
1961-ben tapasztalható egy igen erős visszaesés a nyári szárazság és a nagy to-



boztermés miatt. A keskenykoronájú fák a maximális magassági növekedési ér
téket 1960-ban, a széleskoronájú törzsek 1962—64-ben érik el. 

951 959 1960 961 963 962 96* 965 ** 
1. ábra: Magassági növekedés a budakeszi erdeifenyő 
fiatalosban különböző koronatípusú egyedek átlagában 

(a = picea, b = pinea, c = átmeneti alak) 
A széleskoronájú fák nagy vitalitását egyben az asszimilációval összefüg

gésbe hozható morfológiai bélyegek is elárulják. A pinea-jellegű fák koronája 
sűrűbb és teltebb; több az ág és a tű. A tűk általában az ágtól elállóak, sokszor 
keltenek borzas benyomást és a tű hossza is valamivel nagyobb. 

Igen érdekesek a toboztermésre vonatkozó megfigyelések. Már 10 éves kor
ban 54 db törzsön több száz toboz volt található. Megállapítható, hogy a kes
kenykoronájú fák között valamivel több a még ma sem termő fa, míg a széles
koronájú erdeifenyőik termése évről évre állandó és az utóbbi években számuk 
is emelkedik. Ezek a különbségek azonban elenyészőek; ha a fa életerősebb, na
gyobb a növekedése, több tobozt is terem. A tobozteraraés mennyisége 1961-ben 
érte el a maximumot, amikor a legkisebb volt a magassági növekedés. Feltűnő 
a tobozok nagysága. A széleskoronájú erdeifenyőfc tobozai hosszabbak, nehezeb
ben nyílnak, tüskésebb apofizisűek. Több a mag az egyes tobozokban. Érdekes, 
hogy a kesikenykoronajúak magszíne inkább fekete, a szélesfcoronájúaké pedig 
barna. A maglepel színében viszont nincs lényeges különbség. 

A vizsgálatok -alapján megállapítható, hogy a vizsgált hazai fiatalkorú er
deifenyő populációban is határozottan elkülöníthető a keskenykoronájú pioea-
alak a széleskoronájú pinea-típustól. 

A picea-típusú erdeifenyő fiatalkorban keskenykoronájú, rövid, vékony és 
inkább vízszintesen fekvő, ill. a törzstől elálló ágú. A törzs nyúlánk; magassági 
növekedése a fiatalkorban valamivel, vastagsági növekedése pedig lényegesen 
gyengébb, mint a széleskoronájú típusé. Koronájában az ágak ritkán állnak, a 
tűk rövidek és az ágra simulok. Később és kevesebbet teremnek. Tobozaik kiseb
bek, korán nyílnak ki és lapos pajzsuk van. A magvak is apróbbak, színük álta
lában fekete. 

A pinea-típusú erdeifenyő már fiatal korban széles koronájú, hosszú, vas
tag és felfeléálló ágú. Törzse zömök; magassági, de különösen vastagsági növe-



kedése erőteljesebb. Koronája tömött, az ágak sűrűn állnak, a tűk hosszabbak, 
a gallyaktól elállóak, borzasak. Korábban és többet teremnek. A tobozok na
gyobbak, nehezebben nyílnak és gyakran tüskés pajzsúak. A magvak is nagyob
bak, színük inkább barna. 

Tetet: tíü 

201-

KO 
•200 

3 
21-M 

2 
10-20 

1 
1-2 

0 
nincs 

Az erdeifenyő zö
me, 62%, már fiatal
korban határozottan 
elkülöníthető valame
lyik típusba. Mindösz-
sze 38%-a az, amely
nek ekkor még nem 
alakul ki határozott 
jellege. Ezek az átme
neti alakok. Mivel a 
széleskoronájú fák erős 
ágakat növesztenek, 
a törzskialakulásuk 
többnyire kedvezőtlen, 
már telepítésápolás és 
tisztítások során érde
mes ezek •szelektálásá
ra dolgozni. Ha a po
puláció zömmel ilyen 
törzsekből adódik, ak
kor pedig a minél sű
rűbben tartás és neve
lés indokolt. 

J S S 9 mi tS63 
1360 SÍ2 Í96i 

2. ábra: Toboztermés mennyisége a budakeszi erdei
fenyő fiatalosban különböző koronatípusú egyedek át
lagában (a = picea, b = pinea, c = átmeneti alak) 

196$ é v * 

Találtunk a kí
sérleti törzsek között 
egy törzset, a 198. 
sorszámút, amellyel 

érdemes külön foglalkozni. Ez az erdeifenyő már tízéves korában 650 db tobozt 
hozott. Az elmúlt évek során megfigyeltük, hogy ezt a nagy termést szinte évről 
évre megismétli. 1965-ben a vezérágon, tehát csak egy ágon 175 db, a többi fő
ágon is 100 db-on felüli elsőéves tobozkezdeményt számláltunk. A valódi toboz
kezdemények a többi fán 1—4 évvel mindig a hajtások végén állanak. A bőven
termő erdeifenyő törzsön azonban a hajtások végén a tobozok halmozottan, 
f ürtszerűen jelentkeztek; a gallyak végén a tűpárdk helyén is kis tobozkezdemé-
mények láthatók. Egy oldalág képét, amelyen közel 100 db tobozka látható, a 
3. ábrán mutatjuk be. Ha minden tobozkezdemény nem is érik be, a kétéves 
érett tobozok is banánfürtszerűen lógnak a hajtásokon. Egy ilyen tobozfürtöt 
a 4. ábrán mutatunk be. 

A szóbanforgó erdeifenyőtörzs uralkodó szintben van; méretei ma 6,6 m 
magasság és 12 cm mellmagassági átmérő. Kezdettől fogva jónövésű, évente 44 
cm-t nőtt és 0,4 cm-t vastagodott. Minden egyéb jelleg is az átlagtörzshöz áll 
közel. Tobozonként átlag 11,72 db magot pergettünk ki. Ágelágazás és szögállás 
szerint nem tartozik a jellegzetes fák közé, átmeneti — (c) — típusú. Koronája 
azonban sűrű, telt és törzse az átlagnál lényegesen zömökebb; átmérő és magas
ságarány 1,82. 

A jelenség nem új az irodalomban és „ tobozkórság" néven ismerjük. A 
Lesznoje Hozjajsztvo 1966. 1. sz. 92. oldalon közöl hasonló erdeifenyőt. A szov-



jet kutatók — Szeröv, Prokazin — szerint ez a jelleg örökletes, egyedi tulaj
donság. Cáfolják azoknak a véleményét, akik mechanikai károsodásra gondol
nak. Vannak, akik generatív rügykezdeményváltozással — rügymutációval — 
magyarázzák a sok toboztermést. Az Allgemeine Forstzeitschrift 1967. 3. füzet 
címlapján Rohmeder Münchenből közöl hasonló erdeifenyőt. 1960 óta különös 

3. ábra: Egyéves tobozkezdemények a 4. ábra: Kétéves, érett tobozok a 198. 
198. számú, bőven termő erdeifenyő ágán számú, bőven termő erdeífenyő ágán 

gonddal f igyeljük a 198. számú, bőventermő erdeifenyőt. A termést évről évre 
megismétli , tehát nem lehet mechanikai sérülésről szó, hanem örökletes egyedi 
tulajdonságról. A z erdeifenyő magtermesztése vonalán, a plantázsokban az ilyen 
tulajdonságú egyedeknek különleges rendeltetése és nagy fontossága lehet; ezért 
is kértük az ERTI kámoni magplantázsában elszaporítását. 
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a-p Maüep A.: HCCJlEn,OBAHMfl HPHPOCTA H nJIOűOHOUJEHMjq ,MO.aOflHJlKOB COCHbl 
OBblKHOBEHHOM. 

1 H 2 TaBjiHUbi noKa3biBaiOT pa3inepbi H ypo>Kaíi ceMjm 200 MOJIOJUJX coceH no naHHbiM mecTHjieTHHx na~ 
GjnofleHHíi. B nonyjinnHH onpenejieHHO MOWHO OTnejiHTb BHA „picea" c y3i<oít KpoHofl OT BHaa „pinea" c uinpo-
KOH KopHoii, HeMajio nepexoflubix BHHOB Towe BCTpeqaeTCfl. Tnn picea B cpeflHeiw no3>Ke H MeHbuie naéT ypo>Kaií 
cejwflH. CpeflH nepexoflHbix ranoB MO>KHO 6bmo BCTpeTHTb qpe3BbmafíHo BbicoKoypowaíÍHbie, cejieKUHOHHoe 3Ha-
MeHHe nx 6 0 - n b U j o e . OcHOBHafl Macca ocoöefi coCHbi oöbiKHOBeHHOii B MOJIOAOM B03pacTe y>Ke HMCIOT xapaKTep 
onpeAejieHHOro BHAa. 3TO Hy>KH0 Haö.mon;aTb B nopflAKe jiecoBbipaujHBaHHH. O COCH C UJHPOKOH KopHoii c C H J i b H O 

pa3BHTbiMH BCTBAMH c HacaH<AeHHH HaAO y Ö H p a T b . E CJIH nonyjiHUHfl öojibmeft qacTbK) COCTOHT H3 T a K H X , Tanoe 
HacawfleiiHe HY>KHO coAepwarb rycrbiM. 

Dr. Majer A.: WACHSTUMS- UND ERTRAGSPRÜFUNGEN IN JUNGBESTANDEN DER GE-
MEINEN KIEFER. 

200 junge Kiefernbáume wurden 6 Jahren hindurch beobachtet. Abmessungen und Samen-
ertrag der Baume sind in Tabelle 1 und 2 angeführt. Innerhalb der Population kann eine schmal-
kronige ,,Picea"-Form von einer breitkronigen ,,Pinea"-Form klar unterschieden werden, es 
kommen aber auch zahlreiche Ubergangsformen vor. Die ,,Picea"-Form fruchtet i. alig. spáter 
und weniger. Unter den Ubergangstypen wurde ein ausserordentlich reich íruchtender Einzel-
baum von sehr hohem züchterischen Wert gelunden. An der Mahrzahl der Kieferneinzelbaume 
ist der Typ schon im Jugendalter klar zu erkennen, dies soll bei der Bestandeserziehung be-
rücksichtigt werden. Breitkronige, grobastige Baume sollen aus den Kulturen ausgeschieden wer
den. Wenn die Population überwiegend aus solchen Einzelbáumen besteht, so soll der Bestand 
in dichterem Schluss gehalten werden. 

A varsó i erdészeti kutatóintézet erdőtelepítés i 
és fásítás i osztályának nyártermesztés i kutatómunkája 

D R, S 1 A W O M I E H E J M A S O W S K I 

A nyáríatermesztéssel kapcsolatos kutatómunka a varsói erdészeti kutatóintézet
ben 1948-ban kezdődött. Ennek a fafajnak Lengyelországban időközben megnövekedett 
gazdasági jelentősége szükségessé tette, hogy 1956-ban létrehozzuk a nyárfatermesztési 
osztályt, s ez 1966-ban telepítési és fásítási osztállyá alakult. Az osztály nevének meg
változtatásával kiszélesítettük tevékenységi körét az egyéb gyorsannövő fafajok ter
mesztésének és a fásításoknak kutatására. 

A nyárfatermesztéssel kapcsolatos kutatómunka ma a következő fő kérdések 
köré csoportosul: 

1. Nyárültetvényekhez és -fásításokhoz szükséges ültetési anyag termelésének javí
tása. 

2. Hazai, honosított, saját előállítású hibrid és szelektált nyárfajták, valamint kül
földről behozott nyárfajták használati értékének vizsgálata. 

Jelenleg az osztály 35 kísérleti területtel rendelkezik, ezek összesen több, mint 
130 ha-on terülnek el, s itt folynak a nyárfatermesztési kísérletek több tucat fajtával. 

3. A nyárfatermesztési munkák komplex kutatása. Ez a következőket tartalmazza: 
— a talajművelési módszerek vizsgálata különböző termőhelyi viszonyok között; 
— meszezés és műtrágyázás növedékfokozó hatásának vizsgálata különböző talaj

viszonyok között; 
— ültetési hálózatok vizsgálata a nyarak növekedésére és egészségi állapotára, 

valamint a nyárfa termesztés jövedelmezőségére vonatkozóan; 
— az ültetési anyag fajtájának a növekedésre, illetve a fejlődésre gyakorolt hatá

sának vizsgálata; 
— nyártelepítéseknek a mezőgazdasági termelésben való hasznosítása; 
— nyártelepítések sorközeinek erdőgazdasági melléktermékekkel való hasznosí

tása; 
— cellulóz nyersanyag gyors nyerésének lehetősége; 
— előhasználati nyárfatermesztés a termőhelynek megfelelő elegyes célállomá

nyokban. 
A felsorolt kutatások kísérleti parcelláinak összterülete meghaladja a 19 5 ha-t. 
4. A nyarak ápolási elveinek meghatározása telepítésekben és fásításokban. 
5. Nyártelepítések és -fásítások nevelési irányelveinek meghatározása. 
A 4. és 5. alatti vizsgálatokat ugyancsak az osztály végzi kísérleti parcelláin, ezek 

összterülete meghaladja a 400 ha-t, A megoldáshoz az egyes kutatási parcellákat úgy 
választjuk ki, hogy ezek a helyi adottságoknak megfelelően változóak legyenek. Így a 
kutatási eredmények közvetlenül felhasználhatók a termelésben. 



A nyárfatermesztési vizsgálatok túlnyomó része három helyre összpontosul, neveze
tesen : 

— az IBL (erdészeti kutatóintézet) telepítési és fásítási osztály kutató állomása Predo-
cinben, a kísérleti nyárfa gazdaság, ez utóbbi az erdészetekkel azonos hatáskör
rel rendelkezik (Opolei vajdaság), 

— a Lublini vajdaság déli részén a következő erdészetek területén: Hrubieszów. 
Lopiennik, Kosobudy, Tomaszów, Lubelski és Chelm, 

— az IBL kísérleti központjában, Szenkocinben, Varsó mellett. 
A nyárfatermesztési fajtakísérleteket a felsorolt kísérleti területeken túlmenően 

kiterjesztjük az ország egész területére, s egységes metodika szerint kísérletezünk a 
különböző adottságú területeken. Egy-egy kísérleti parcella nagysága 3,5—12 ha között 
változik. 

Az eddig folyó nyár fajtakísérleti vizsgálatok lehetővé tették, hogy 1964-ben szab
ványosítsuk az úgynevezett hasznos nyarak választékát. E nyárfajták két csoportba 
sorolhatók: 

I. csoport — a széles üzemi méretű elterjesztésre ajánlott fajták: 
P. x euramericana cv. .grandis' 
P. x euramericana cv. ,gelrica' 
P. x euramericana cv. ,marilandica' 
P. x euramericana cv. ,robusta' 
P. x. cv. .Hybrid 192' 
P. x cv. ,Hybrid 275' (P. maximowiczi x P. trichocarpa) 

utóbbi kettő a Stout—Schreiner nemesítésből. 
II. csoport — fél üzemi méretű kipróbálásra ajánlott fajták: 
P. x euramericana cv. ,serotina' 
P. x euramericana cv. ,virginiana de FrignicourV 
P. x euramericana cv. ,í 214' 
P. x cv. ,geneva' 
P. x cv. ,Oxford' 
P. x cv. .Hybrid 277' 

utóbbi három a Stout—Schreiner nemesítésből 
P. canescens (klón) 
P. alba (klón) 
P. nigra (klón). 
Az eddig folyó fajtakísérletek során különös figyelmet szenteltünk a saját, neme

sítéssel kialakított fajtáinknak, de biztatóak azok az eredmények is, amelyeket néhány 
más fajtával értünk el, mint amilyen pl. a P. deltoides, P. trichocarpa, valamint P. x 
euramericana cv. ,1 214' vagy a ,gelrica'. 

Érdekes eredményeket hozott a ,gelrica' kultivárral végzett kísérlet is. Megállapí
tottuk, hogy ennek a növedéke a legnagyobb, mind a lösz talajokon, ahol a gyökerek 
nem érik el a talajvizet, mind az időszakosan elöntött árterületeken. 

A kutatások azt mutatják, hogy a nyárfák tömegnövekedését alapvetően a helyi 
adottságoknak megfelelő fajta kiválasztása határozza meg. Megállapítottuk pl., hogy 
a .Hybrid 194' a legjobban növekszik és a betegségeknek leginkább ellenáll a homo
kos agyagtalajon, ahol a talajvíz szintje a vegetáció ideje alatt 100—150 cm mélység
ben van. Ugyanezen a fajtán aluviális talaj esetében (árterületen) már 6—8 éves kor
ban gyökérkorhadás mutatkozik és a szél kidönti a fákat. Más nyárfajták gyökérkor-
hadása ugyanilyen helyi adottságok mellett mind ez ideig nem volt megfigyelhető. 
A ,robusta' jóval egészségesebbnek mutatkozik könnyű termőtalajon, mint árterületen 
és növekedése ez utóbbi adottságok mellett azonos, illetve csak jelentéktelen mérték
ben magasabb. A Stout—Schreiner hibridekkel végzett több éves kísérletsorozat ered
ménye alapján, a felhasználó ipar szempontjából magas használati értéket mutatott 
a ,Hybrid 275' (P. maximowiczi x P. trichocarpa) fajta. Nagy alkalmazkodó képességű 
a talaj és az éghajlati viszonyok ingadozásával szemben. Nagyon jól növekedik Len
gyelországban mind a maritim, mind pedig a kontinentális éghajlati viszonyok között. 
Tizenegynéhány nyárfajtával végzett kísérlet közül az egyik — 800 m tengerszint 
feletti magasságban fekvő — kísérleti területen ez a fajta adta a legnagyobb fatöme
get és emellett teljesen egészségesnek bizonyult. Noha e kísérletek még folynak, meg
állapítható, hogy az egyes fajták vagy fajtacsoportok, eltérő helyi adottságok mellett, 
különböző ellenállást mutatnak az alacsony hőmérséklettel szemben. Ez az ellenálló
képesség annál kisebb, minél rosszabb a talaj minősége. 

Másik jelentős tényező, amely meghatározza a nyárfajták termelhető fatömegének 
nagyságát és a fa egészségi állapotát, az erdősítések talajának megfelelő előkészítése 
és ápolása: — a talaj művelésének módja meg kell feleljen a talaj adottságainak. A 
,robusta', ,grandis' és ,marilandica' fajták árterületeken, ötéves növekedés után a leg-



nagyobb magasságot úgy érték el, ha az első két évben fekete ugarnak hagytuk és a 
továbbiakban almoztuk a talajt, ötéves időszakú fekete ugar alkalmazása nem hozott 
hasznos eredményt. Tízéves növekedés alatt megállapítható volt pl. a ,robustá fajtán, 
hogy az ilyen művelés mellett az átlagos évi fahozam 10,6 m 3/ha; ún. „vadrét" feltéte
lek mellett kétéves fekete ugar kezeléssel 13,1 m 3/ha, fekete ugar és takarmánynövény 
együttes alkalmazásával 11,2 m 3/ha. Homokos agyag, illetve agyagos-homok talajokon, 

Ny^árfajta 
Mellmagassági átmérő, cm 

év árterületen lösz talajon 

8 31,0 21,9 
8 22,5 19,0 
8 23,1 — 
8 21,3 18,6 

8 28,6 18,6 
8 25,8 18,6 
8 24,7 20,1 
8 19,3 18,5 

Cv. 'gehica' 
Cv. 'robusta' 
Cv. 'brabantica' 
Cv. 'grandis' 
Cv. 'Hybrid 275' (P. maximo-

wiczixP. trichocarpa) 
Óv* 'geneva' 
Cv. 'Virg. de Frignicourt' . . 
Cv. 'androscoggin' 

ahol a talajvíz szintje a gyökérrendszer hatókörében volt, az összes nyárfajták eseté
ben a legnagyobb fatömeget kétéves fekete ugar kezeléssel, a további három évben 
fekete ugar és takarónövény együttes alkalmazásával értük el. Lösztalajon, ahol a 
nyárgyökerek nem érik el a talaj vízszintjét, valamivel hosszabb ideig — 3—5 évig — 
kell fekete ugart alkalmazni, s a következőkben az erdősítések területét rétnek kell 
meghagyni. Ilyen talajviszonyok között végzett vizsgálatokból megállapítható, hogy 
egy ötéves időszak alatt, ha a talajművelés a telepítés pillanatától extenzív, a telepítés 
fakészlete csupán 42,3%-a az intenzív (fekete ugar) műveléssel elérhető mennyiségnek. 

Megállapítottuk továbbá, hogy a balzsamos nyárfajták sokkal kevésbé érzékenyek 
a talajművelés intenzitására, mint az euramerikai fajták, és ez független a talajviszo
nyoktól. Különösen értékesnek mutatkozott a ,Hybrid 275'. Az egyik extenzív művelési 
területen ez a fajta 16 éves korban 18,1 m 3/ha átlagos évi fatömegnövekedést ért el, 
ugyanakkor a ,robustá növedéke 8,1 m a/ha volt. Most, 16 éves korban a ,Hybrid 275' 
(P. maximoviczi x. P. trichocarpa) egy év alatt 76 m 3 ha-t növekedett és a legnagyobb 
fák meghaladták az 1 m 3 térfogatot. 

A z erdészeti kutatóintézet telepítési és fásítási osztálya az összes, itt felsorolt kuta
tási irányban érdekes eredményekkel rendelkezik. Itt csupán néhány olyan példát 
mutattam be, mely a nyárfatermesztés lengyelországi lehetőségeit igazolja. Kutatásaink 
lehetővé tették, hogy már 1960-ban kidolgozzuk a lengyel állami erdőgazdaságok részére 
a „Nyárfatermesztés alapjai" című útmutatót, melyet az utóbbi idők újabb felismerései 
alapján az elmúlt évben átdolgoztunk. Kutatásainkat élénk tevékenység jellemzi és 
szívesen látnánk nálunk magyar kollégáinkat, hogy megismerhetnék eredményeinket, 
illetve megvitathatnánk néhány bennünket érdeklő kérdést is. 

Erdészeti Nemzetköz i Gépesítés i Symposiu m 
Nemzetközi Erdészeti Gépesítési Symposiumot rendezett az Egyetem erdőmérnöki 

kara Sopronban, október 21. és 22-én. Témája a központi manipulációs telepek gépei 
és a munka technológiája volt. 

A fakitermelés nehéz munkája zömének jól gépesíthető központi rakodókra való 
áthelyezése az erdőgazdasági munkák fejlesztésének egyre inkább alapvető kérdésévé 
válik. A nagy kiterjedésű erdőségekkel és fakitermelő iparral rendelkező országokban 
fenyőre nézve ez a módszer már kidolgozott; szinte teljesen hiányzanak azonban a 
megfelelő tapasztalatok a lombos fafajokra vonatkozóan, még inkább olyan csekély 
mennyiségekre, mint amilyenekkel a nagy fakitermelő államokhoz viszonyítva mi va
gyunk kénytelenek dolgozni. Erre mutatott rá Schmal Ferenc, a M É M erdészeti és fa
ipari műszaki fejlesztési főosztályának vezetője megnyitó szavaiban, a miniszter és 
illetékes helyettesei nevében üdvözölve a megjelenteket, és ezeknek a kérdéseknek meg
vitatásához kérte a symposium résztvevőinek, a téma ismert külföldi szakemberei
nek segítségét. 



Az előadások során a külföldiek között elsőnek dr. Franz Hafner (Bécs) előre elké-
szített'anyagában meglehetősen messziről közelítette meg a témát. A feltárás jelentő
ségét fejtegette és látszólag nem volt kellően tájékozott e téren hazai viszonyainkat 
illetően. Szóbelileg már erősebben kapcsolódott a központi rakodók kérdéséhez és több 
érdekes megállapítást tett. Számunkra is irányt mutató lehet ezek közül az, amely 
szerint az erdőn kérgezés költsége kétszerese a rakodón, ipari telepen folytatottnak, 
így azt lehetőleg oda kell áthelyezni. Dr. Eugen Rónay (Zólyom) a központi rakodók 
kialakításának csehszlovákiai, illetve ezen belül szlovákiai tendenciáját ismertette. 
Jelentős famennyiséget dolgoznak fel ma is ezeken a rakodókon, de 1980-ra már 
az összes fakitermelés kétharmadának felkészítését tervezik központi rakodókon. A 
szlovákiai sűrű vasúthálózat indokolja, hogy a központi rakodókat a vasúti feladó
állomásokhoz telepítsék. A bükköt jelentős mértékben a fafeldolgozó üzemek telepein 
készítik fel. Részletesen foglalkozott a központi rakodók berendezése terén szerzett 
szlovákiai tapasztalatokkal. A kérgezéssel kapcsolatban rámutatott a központosított 

A symvosium külföldi résztvevői 

munka során egy helyen jelentkező kéreg szekundér szállítási szükségletének, illetve 
hasznosításának nehézségeire és figyelmeztetett arra, hogy az új technológiától várt 
gazdaságosságot csak a teljes fatermelési folyamatra gyakorolt hatás alapján szabad 
elbírálni. 

Prof. I. I. Sirotov (Moszkva) előadásában először rámutatott arra, hogy a köz
ponti rakodókon való felkészítés a SZU-ban is igen időszerű kérdés. Ez az eljárás 
növeli a termelékenységet, lehetővé teszi a gépek tömeges alkalmazását és munkaszer
vezetében megközelíti az ipari feldolgozást. A szovjet méretekről a kialakított rakodó
típusok adnak ízelítőt: egészen kicsinyek az évi 50 000 m 3-es forgalmon aluliak, kicsi
nyek az 50—100, közepesek a 100—200, nagyok a 200—300 és legnagyobbak az évi 
300 ezer m 3-en felüliek. Az egyes típusok berendezését vetített képeken mutatta be. 
A számunkra leghasznosabb szovjet tapasztalatokat később doc. I. V. Batin (Lvov) 
előadásában hallottuk. A viszonyaik között legkisebbnek minősülő rakodók elhelye
zési, szervezési és berendezési kérdéseivel foglalkozott. Szigorúan a gazdaságosság 
szempontjait szem előtt tartva rendkívül egyszerű, olcsó, de a feladatot kifogástalanul 
megoldó, házilag is könnyen előállítható berendezéseket mutatott be. Rendkívül szelle
mesek voltak a különböző kábeldaru megoldások, valamint a kötegelten érkező hosz-
szúfa mechanikus szétbontására és a felkészítőpadhoz egyenként való továbbításra 
szolgáló szerkezetek. 

Dr. Roco Beniö (Zágráb) Jugoszlávia fakitermelési helyzetét ismertette. Gépesítés 
terén mindössze az I. fejlődési szakaszban tartanak, de felismerték már a központi 
felkészítés jelentőségét és megkezdték ezen útra való rátérés tudományos előmunká
latait. Dr. J. Mette (Tharandt) jó gyakorlati érzékkel rámutatott arra, hogy az új 
technológia változtatásokat kíván a választékok elkülönítésében, "a számbavétel idő
pontjában, helyében és módjában, s a térfogatra mérést részben fel kell váltani a súly
szerintivel. Dr. Marian Kubiak (Poznan) mozgóképekkel kísért előadásában a fokozódó 
gépesítettséghez tartozó, arányosan mélyülő előkészítő, tervezőmunka szükségességére 
mutatott rá. 

A központi rakodón való felkészítés az erdőhasználati munkák fejlesztésében való
ban minőségi változást jelent. Ennek tudományos előkészítése, módszerének megter-



vezése az eddigi javítgató módon nem lehetséges. Az újjáteremtés elméleti módszer
tanával így igen időszerűén foglalkozott előadásában dr. Hans-Bruno Platzer (Rein-
bek bei Hamburg). Nadler, G.: Work System Design című munkájában kifejtett elgon
dolásokra rendkívül hatásos módon hívta fel a figyelmet. 

A további külföldi előadások során dr. Stefan Szeless' (Kalwang) az Ausztriában 
létesült, illetve létesítés alatt álló központi rakodókat ismertette. Érdekes adata volt 
a most Admont mellett épülő rakodó létesítési költsége: ezt évi 30—32 ezer m 3 for
galomra méretezték s a beruházás összes költsége kereken 35 millió schillinget tesz 
ki. Dr. L. Putkisto (Helsinki) egy évi 1,4 millió m : l-es felkészítő rakodó képét mutatta 
be, melyen a vizén érkező fát forgáccsá készítik fel és pneumatikus úton továbbítják 
a feldolgozó gyárba. Ezt követően vetített képeken USA-beli és kanadai fafelkészítő 
gépeket mutatott. Dr. Amer Krivec (Ljubljana) mozgóképen mutatta be a Szlovéniá
ban kialakított „3 BV—450" három dobos csörlővel működtetett kötéldaru.iukat. A 
mozgékony, könnyen telepíthető szerkezet igen jól beválik a közelítésben. Dr. Boris 
Kristov (Szófia) Bulgária fakitermelési helyzetét ismertette, különös tekintettel annak 
gépesítettségére. Végül dr. O. Blossfeld (Tharandt) a bükk rostfának felkészítésével 
foglalkozott, nagy racionalizálási lehetőséget látva a kérgezésnek az ipartelepekre való 
helyezésében, s a hasítatlanul, nagyrészt kétméteres hosszban való szállíthatóságban, 
valamint súly szerinti értékesítésben. 

Hazai részről is több előadás hangzott el. Schmal Ferenc a fakitermelés mai hely
zetét és legfontosabb fejlesztési kérdéseit ismertette, dr. Pankotai Gábor a hosszúfás 
közelítésnek és szállításnak jelenlegi magyarországi eszközeiről, valamint az eddig 
kialakult technológiáról tartott előadást. Dr. Káldy József a központi manipulációs 
rakodók kialakításának hazai irányelveit taglalta, dr. Szepesi László a telepek tech
nológiai lehetőségeit befolyásoló tényezőket fejtette ki, dr. Radó Gábor pedig a rako
dókon alkalmazott rakodógépekkel és a rakodás fejlesztésének kérdéseivel foglalko
zott. A gyakorlatban már kialakított és legeredményesebb technológiákról Fila József 
a Gödöllői Erdőgazdaságban, Csepregi János a Keszthelyi, Horváth Gyula a Veszprémi 
Erdőgazdaságban és Speer Norbert az ÉRDÉRT tuzséri telepén folyó munkáról szá
molt be. 

A symposiumra készült, illetve ott elhangzott valamennyi előadást az Egyetem 
összegyűjtve kiadja. Így a teljes anyag minden érdeklődőnek rendelkezésére áll. 

A kétnapos symposium után a külföldi vendégek tanulmányúton ismerkedtek meg 
közelebbről a központi rakodók kialakítására irányuló törekvéseinkkel és így a hely
színen viszonozhattuk az ülésszak folyamán tőlük kapott segítséget. 

Jérome René 

1968 nyarának időjárása 

Az elmúlt nyári időszak időjárásának jellege nem egyértelmű. A rendkívül hosz-
szan tartó szárazságot a nyár második felében csapadékosabb időjárás váltotta fel. 

Júniusban még tovább tartott a véget nem érő aszály. A hőmérséklet havi közép
értéke jóval méghaladta a sokévi átlagot. Csupán az ország nyugati határszegélyén 
volt annak értéke az átlag körül. Időnként volt néhány napos lehűlés 5—7 fokos érték
kel. De utána mindig erős felmelegedés következett. 18-án a maximális hőmérséklet 
30 fok fölé emelkedett. • 

A szárazság már több hónapja tartott. Az enyhülést adó júniusi csapadékok elma
radtak. Az ország területének csak kis hányadán, elszórt foltokban volt 50 mm-t meg
haladó csapadék. A legtöbb csapadék az ország nyugati, déli és keleti szegélyén hul
lott, de ez is éppen csak meghaladta a sokévi átlag felét. Nem érte el a leesett csapa
dék mennyisége az átlag negyedét a Körösök torkolatánál, Baranya, Somogy, Fejér, 
Heves és Borsod megyék nagy részén. Bár a csapadék minden esetben zivatarral 
jelentkezett, a jégeső jelentősebb kárt csak Baranya megyében okozott. 

Július időjárását a nagy szélsőségek jellemzik. Bár a havi átlaghőmérséklet fél 
tokkal országszerte a nulla érték alatt maradt, a hónap első felében eddig még nem 
tapasztalt hőség jelentkezett. A legnagyobb hőség július 4—10. között volt, 35—38 fokos 
maximumokkal. Elviselését a fülledt éjszakák rendkívül megnehezítették. A kánikula 
július 11-én ért véget. Ekkor Budapesten 37,4°C-t mértek. Ez olyan érték, amilyen a 
jelzett napon még nem fordult elő. 12-én az évszakhoz képest hűvös idő lépett fel, 
amely lényegileg a hó végéig tartott. 

A nagy hőmérsékleti változás véget vetett a több hónap óta tartó szárazságnak. 



Hónap Megnevezés Győr Keszt
hely 

Szent
gott
hárd 

Pécs 
Buda
pest Haja Szolnok Miskolc 

Nyíregy
háza Debrecen 

Békés
csaba 

Kékes
tető 

VI. 

Havi középhőmérséklet, °C 19,8 19,7 17,6 19,4 20,7 20,3 21,0 20,5 20,4 20,6 20,6 15,1 

VI. 

Eltérés a sokévi átlagtól . . . + 1,1 + 0,7 —0,1 + 0,3 + 1,3 + 0,5 + 1,4 + 1,8 + 1,3 + 0,9 + 1,2 + 2,2 

VI. 

°C 33,3 32,6 30,7 31,0 34,5 32,2 34,3 35,3 34,0 34,0 34,7 2*.2 

VI. 

Abszolút max., 
nap 

18 28 28 29 18 28 18 18 18 18 18 18 

VI. 
°C 4,6 7,1 5,1 6,8 7,4 7,4 7,8 7,5 4,5 5,6 5,7 4,4 

VI. Abszolút min., 2 22 11 11 12 11 12 13 12 12 17 12 
VI. 

Havi csapadékösszeg, mm 34 21 85 

—25 

42 38 47 35 13 23 24 27 15 

VI. 

Eltérés a sokévi átlagtól . . . —34 —58 

85 

—25 —26 —36 —22 —33 —72 —58 —52 —47 —98 

VI. 

Napsütés havi összege, óra 281 287 — 289 305 283 307 316 324 317 300 305 

VII. 

Havi középhőmérséklet, c 0 20,2 20,5 18,5 20,6 21,0 20,7 20,8 20,0 19,8 20,1 20,4 14,5 

VII. 

.Eltérés a sokévi átlagtól . . . —0,6 —0,5 —1,1 —0,7 —0,7 —1,3 —1,0 —0,8 —1,2 —1,8 —1,2 —0,7 

VII. 

"C 36,1 37,3 35,8 37,8 36,7 36,7 35,8 37,5 36,3 35,6 35,0 28,3 

VII. 

Abszolút max., 
nap 11 11 11 11 11 11 11 8 8 8 9 8 

VII. 
CC 

\ 1 , -. 7 i i 1 I 1 1 TYi ÍTl 

9,7 6,8 5,8 8,4 10,5 10,0 8,3 7,9 8,8 7,4 9,2 6,0 
VII. 

13 23 23 23 13 13 13 13 13 1 4 22 
VII. 

Havi csapadékösszeg, min 72 38 99 57 46 56 58 68 52 44 42 65 

VII. 

Eltérés a sokévi átlagtól . . . + 5 —38 —8 —6 —7 + 4 + 6 + 2 —11 —13 —15 —19 

VII. 

Napsütés havi Összege, óra 287 309 — 289 312 ! 307 300 1 258 27(1 274 265 264 

VIII . 

Havi középhőmérséklet, °C 18,7 18,7 17,1 18,4 19,3 18,9 19,2 18,7 18,8 18,8 18,6 13,4 

VIII . 

Eltérés a sokévi átlagtól . . . —1,2 —1,6 —1,6 —2,2 —1,4 —2,3 —1,8 —1,2 —1,4 —2,0 —2,2 —1,6 

VIII . 

°C 28,8 29,1 26,9 27,7 29,1 29,3 29,2 29,1 28,8 29.0 28,9 21,2 

VIII . 

Abszolút max., 
nap 

6 2 6 17 6 17 0 7 17 17 17 2 

VIII . 
°C 8,8 9,1 4,6 9,3 10,4 8,9 9,2 5,6 7,7 0,5 8.2 6,2 

VIII . 
Arjüzoiut mm., • 

nap 
21 21 20 21 21 21 22 21 22 22 22 21 

VIII . 

Havi csapadékösszeg, mm 88 103 101 86 61 65 113 48 100 56 115 I2S 

VIII . 

Eltérés a sokévi átlagtól . . . + 30 + 32 + 13 + 30 | + 1 1 + 19 + 50 —18 + 28 —5 + 69 + 44 

VIII . 

Napsütés havi összege, óra 191 222 — 221 j 197 ! 232 223 206 206 223 — 189 



Ettől kezdve csaknem minden nap hullott kisebb-nagyobb eső, zivatarok kíséretében. 
Az ország egyes részein 15., 17. és 18-án voltak nagy esőzések. Ennek ellenére a havi 
csapadék az ország nagyobbik részén a sokévi átlag alatt maradt. Sőt a Balaton tér
ségében, Barcs és Nagykőrös környékén a felét sem érte el. 

Az évszakhoz képest hűvös időjárás augusztusban tovább tartott. A napi közép
hőmérséklet csupán a hónap első hetében és utolsó napjaiban közelítette, illetve 
haladta meg a törzsértéket. Ebben a hónapban mindössze néhány nyári nap volt, 30 
fokon túl sehol sem emelkedett a hőmérséklet. Augusztus 19-én eddig nem tapasztalt 
nyári hideg volt, 15—20 fokos maximumokkal. 

A tulajdonképpeni aszály ebben a hónapban oldódott fel. Országos viszonylatban 
nem múlt el egy nap sem csapadék nélkül. Sajnos a csapadék rendszerint zivatar 
kíséretében jelentkezett, ami annak területi eloszlását igen szeszélyessé tette. Sokszor 
egészen közeli területek között 100—150 mm-es különbség is előfordult a hónap folya
mán mért eső mennyiségében. Az ország nagyobbik része csapadékosnak mondható. 
Bőséges csapadékot a Körösök vidéke, a Jászság, Budapesttől délre eső területek, vala
mint a Bakony térsége és a Zselicség egy része kapott. Itt a havi csapadék összege 
meghaladta a sokévi átlag másfélszeresét. A Csepel-sziget északi részén pedig az átlag 
kétszeresét is meghaladta. Csapadékszegény terület csak az ország északi részén, a 
Duna—Tisza közén és Komárom megyében volt foltszerűen. Jégeső ebben a hónapban 
is ritkán jelentkezett. 

Az elmúlt nyár időjárása az erdőgazdálkodás számára pozitívan értékelendő. Igaz, 
hogy kezdetben tovább fokozta a csemeték pusztulását. A július közepén megjelent 
esőzés ezt a folyamatot megállította. A csemetekertekben az aszályt átvészelt csemeték 
erőteljes növekedésnek indultak, főleg az akác- és nyárcsemeték. Ezek igazi növeke
dése augusztus hónapban következett be. Ha ez idő alatt az eddigi lemaradást nem 
is hozták be, augusztus végén sokkal biztatóbb képet mutattak mint azt júniusban 
megítélni lehetett. 

Sajnos az idei vetésű fenyő nagy része kipusztult, e tekintetben már semmi sem 
segített. Sok az olyan csemetekert, ahol a pusztulás 100% volt, de 60—70% aszálykár 
szinte általános jelenség. 

A szárazság hatásának tanulmányozása két igen fontos dologra hívja fel a figyel
met. Egyik az, hogy a csemetekertek öntözhetőségét nem szabad elhanyagolni. A fenyő
vetésekben bekövetkezett kár nagymértékben csökkenthető lett volna, ha öntözni tud--
ták volna. Még ennél is fontosabb a csemetekerti talajok táperejének helyreállítása. 
Július elején módomban volt az egész ország jelentősebb csemetekertjeinek bejárása. 
Egyöntetűen azt kellett megállapítanom, hogy a csemeték általában mindenütt pusztul
tak, ahol kicsi a talaj víztartó képessége. Ugyanakkor a jó táperőben levő, jó vízház
tartása talajokon a csemeték a legnagyobb aszályt is átvészelték, sőt igen szép növe
kedést mutattak. Elegendő itt példaként megemlítenem a Derecskéi és Máriapócsi 
csemetekertet, ahol öntöző berendezés nincs is. 

Súlyos volt az idei aszályos időjárás, de tanulságos is. Igen erősen differenciálta 
a csemetekerteket. Vonjuk le a szükséges következtetést, és a nagyon sovány talajú 
kerteket selejtezzük ki. A megmaradottaktól pedig ne sajnáljuk a trágyát. Csemete 
ellátásunk mindaddig szoros függvénye lesz a mindenkori időjárásnak, míg csemete
kertjeink talajának termőerejét a kívánt szintre nem emeljük. 

Talán még súlyosabb helyzet következett be az erdősítésekben. A kár helyenként 
a 10 milliós nagyságrendet is megközelíti. Ez esetben is a fenyőerdősítések szenved
ték a nagyobb kárt. A talajok vízkészlete olyan nagymértékben kimerült, hogy már 
az előző évi erdősítések is pusztulni kezdtek. Különösen alátelepítésekben és szélsősé
ges termőhelyeken volt ez tapasztalható. Előbbi helyeken az anyaállomány gyökér-
konkurrenciája volt a döntő tényező. 

A lombfával végzett erdősítésekben a csemeték sok helyen gyökfőből újra hajtot
tak az esős időszak beálltával. Ha elég hosszú ősz lesz, ezek a hajtások még beérnek, 
és az aszálykár lényegesen kisebb lesz, mint az júniusban mutatkozott. 

A hosszantartó szárazság az idősebb állományokra is rányomta a maga bélyegét. 
Július elején már sok helyen lombsárgulás és hullás volt tapasztalható. Különösen 
az akác és az óriásnyár reagált erősen. Az óriásnyár a nyár folyamán lombjának 
nagy részét elvesztette. Még a hegyvidéki állományok is szomorú képet mutattak. 
A lomb korán színeződött, az aljnövényzet kipusztult. Augusztusban a kép teljesen 
megváltozott. Az erdő alja tavaszi színt öltött, a lomb visszanyerte üde színét. A le
hullott levél helyébe újak fakadtak, Budapesten a Duna-parti gesztenyék kivirágoz
tak. 



Az erdőhasználat számára a száraz időszak minden tekintetben kedvezett. Majd 
az esős periódus fellépése nem hozott akkora esőket, amelyek az utak használhatóságát 
lényegesen befolyásolták volna. 

Erdővédelmi vonatkozásban azt kell megemlíteni, hogy a nagy szárazság általában 
fokozta a tűzveszélyt. Jelentős cserebogár kár lépett fel. Ennek kártételét ismét a 
szárazság fokozta, mert a kevésbé megrágott csemete is elpusztult. Érdekes, hogy ez 
ok miatt helyenként az alávágott csemete is erős pusztulásnak indult. A z esős időszak 
beálltával igen elszaporodott a tölgyeken a lisztharmat és a nyarakon a rozsdagomba. 
A Duna—Tisza közén jelentős levélrágást okozott a Stilpnotia salicis. Sok helyen az 
átmenti fákat teljesen lekopasztotta. A kedvező időjárás három nemzedék kifejlődését 
tette lehetővé. 

Vadgazdálkodás tekintetében, bár a vadföldek termésének csökkenésével jellemez
hető, ugyanakkor a szaporulatra kedvezett az időjái-ás. Sokat szenvedett a vad a szom
júságtól. Még a hegyvidéken is kiapadtak a patakok, források. Külön gondoskodni kel
lett a vad itatásáról. 

Végeredményben a nyár közepén meginduló esőzés nagy megkönnyebbülést ho
zott, s a hosszantartó szárazság további kártételét megakadályozta, sőt némileg helyre
hozta. 

Dr. Papp László 

Könnyű faszerkezetek a mezőgazdasági építkezésekhez. Változatlanul gondot okoz 
a Német Szövetségi Köztársaságban a kitermelt faanyag, főleg a tömegáruk értékesí
tése. Fokozza azt például az az aggodalom is, amellyel az erdőbirtokosok, a fakereske-
dők az újabb import faanyag politikai szempontokkal alátámasztott növelése elé tekin
tenek. Érthető és számunkra is tanulságos tehát az a hírverés, amellyel a faanyag 
felhasználásának különféle lehetőségeiről tájékoztatják az érdekelteket és érdeklődő
ket. 

A Holz-Zentralblatt 1968. szeptember 16-i számában W. Teetz hívja fel a figyel
met arra, hogyan lehet az eddigi, konvencionális építkezés helyett könnyű faszerke
zetekkel helyettesíteni a mezőgazdaságok melléképületeit (Liquiditatserhöhung durch 
Leichtbau in der Landwirtschaft). Annál is indokoltabb a gondolat felvetése, mert az 
egyre élesedő termelési versenyben a nem gazdaságos mezőgazdasági üzemek folyama
tossá vált felszámolása mellett mindinkább létkérdéssé válik a megmaradókban az, 
hogyan lehet minél kisebb tőkebefektetéssel olcsóbban, a célnak mégis megfelelően 
elvégezni a szükségessé vált átépítéseket, újabb építkezéseket. 

Kedvező tapasztalatok igazolják, hogy a felsorolt követelményeket azok a részben 
előregyártott fakonstrukciók, favázas szerkezetek elégíthetik ki, amelyek kedvező tu-
Tajdonságaikkal (belső hőszigeteléssel, gőzelzárással, a külső burkolatuk hátoldalán ve
zetett szellőztetéssel), kis súlyukkal, egyszerű szerelésükkel, felépítésük rövid idejével 
és viszonylagos olcsóságukkal — főleg Amerikában — már eddig is beváltak a gyakor
latban. Velük könnyen elvégezhetők, a toldalék építések, egyszerűbb az üzemek más 
célokra történő átállítása, a változó piaci helyzethez való alkalmazkodás. 

Felvethető a kérdés, melyik szerkezeti konstrukció az értékesebb: az eddigi, hagyo
mányos kivitelű, tömören falazott épület, amely nehezen és költségesen alakítható 
vagy a korszerű, könnyű épületszerkezet? Tapasztalat szerint a korszerű építkezés nem 
csökkenti az épületek használati értékét. Jól bevált az a hőszigetelt istálló, amelynek 
tartóoszlopok nélküli csarnoka 11—12 m széles, 3 m magas és 50 m hosszúra is ter
vezhető. Tehenek, sertések és baromfi elhelyezésére egyaránt jól alkalmas. A z ehhez 
hasonló korszerű megoldással az eddigi költségszükséglet mintegy 30%-kal csökkent
hető. Lényeges követelmény azonban, hogy a burkoló-borító rétegelt lemezek mé
reteit már előre, pontosan tisztázzuk. Ebben az esetben ekkorára szabják, készítik el 
azokat az előállító üzemek és ily módon azok az épület összeállítása során késedelmes 
darabolások nélkül illeszthetők egymáshoz. 

A z építkezés menete 5 fázisra bontható: 1. az alapfalak, a trágyáié elfolyasára 
szolgáló csatornák és az istállópadló elkészítése betonból; 2. gömbfából ácsolt egyszerű 
emelődaru segítségével a két-csuklós tartókeretek felállítása; 3. a belső burkolatul 
szolgáló rétegelt falemezek felszögezése, ezek belső oldalára kerül a gőzfogó plasztik-



fólia, amelyre 4. a hőszigetelő, 10 cm vastag ásványi gyiapotréteget építjük fel. Egy
idejűleg elkészítjük a tető fedését, amelyhez hullámos azbesztlemezeket használunk. 
Egyidejűleg gondoskodunk a szellőztető nyílások beépítéséről is; 5. a külső borításhoz 
rendszerint ugyancsak rétegelt falemezeket használunk, de választhatunk más burkoló
anyagot, például azbeszt-cementlapokat, alumíniurnbádogot is. Az ily módon elkészült, 
megadott méretű istálló összköltsége 83 000 német márka (mintegy 500 000 Ft). Ref.: 
dr. Babos I. 

I. T. Beljajev: A különbözeti járadék a Szovjetunióban. (Differenciálj-
naja renta v SZSZSZR, Moszkva, 1967.) 

A különbözeti járadékkal újszerűen foglalkozó könyv jelent meg a múlt évben 
I. T. Beljajev tollából. A könyv mezőgazdasági viszonyok között vizsgálja a probléma
kört, de általánosítható megállapításai az erdészeti szakembereknek is segítséget ad
hatnak. A téma fontosságát mutatja, hogy magoldásától közvetlenül függ számos fon
tos kérdésre adandó válasz: a munka szerinti elosztás elvének gyakorlati megvalósí
tása; a gazdaságilag megalapozott árképzés; a beruházások gazdasági hatékonyságának 
reális megállapítása; a legcélszerűbb termelési szerkezet kialakítása; az adórendszer, 
a biztosítás és a hitelezés korszerűsítése. 

A szerző az I. fejezetben az érték- és árképzéssel foglalkozik. Példákkal szem
lélteti az egyéni érték és termelési ár, majd a társadalmi érték és termelési ár fo
galmait. Az értékiképzéssel kapcsolatban foglalkozik a munkatermelékenység elem
zésével is. Érdekes gondolat az ún. „viszonylagos" munkatermelékenységi mutató fel
használása a vállalatok működésének elemzésében. E mutató a megtermelt termék
mennyiség társadalmi termelési árának és egyéni termelési árának a hányadosa. 
Amikor a vállalati termelékenység magasabb az ágazatinál, a viszonylagos munkater
melékenységi mutató nagyobb, ellenkező esetben kisebb az egységnél. 

A II. fejezet a különbözeti járadék vizsgálatának módszertani megalapozásául 
szolgái. Vitatkozva bizonyos közgazdászokicai, megállapítja, hogy helytelen az a né
zet, hogy II. sz. különbözeti földjáradék (röv.: kfj) a legrosszabb földeken is kelet
kezhet. A II. sz. kfj szorosan kapcsolódik a föld minőségéhez és fekvéséhez. A pótló
lagos tőkebefektetések egy bizonyos földterületen akkor adhatnak II. sz. kíj-t, ha a 
hatékonyságuk nagyobb, mint a legrosszabb földekre törtónt összes tőkebefektetések 
hatékonysága. Mivel ez a hatékonyság változó, ezért ugyanaz a földterület pótlólagos 
tőkebefektetésének eredményeképpen képződött II. sz. kfj sem feltétlenül állandó, 
értéke nőhet és csökkenhet. 

A III. fejezetben a különbözeti járadéknak a szocializmus viszonyai közti kép
ződésével, felosztásával foglalkozik. A tiszta jövedelem következő formáit különböz
teti meg: átlagos tiszta jövedelem, különbözeti földjáradék, racionalizálási jövedelem 
(fejlettebben gazdálkodó üzemeknél keletkezik), biztonsági jövedelem (legjobb ter
mésű években keletkezik, belőle biztonsági alapot kell képezni), konjunkturális jöve
delem. Foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a társadalmi termelési ár változásának 
függvényében, mely esetekben csökken, vagy nő a különbözeti járadék. Konkrét pél
dákkal szemlélteti a lehetséges eseteket, a kétféle kfj képződést. Külön táblázattal 
támasztja alá számszerűen azt a megállapítását, hogy fontos a racionalizálási jövede
lem és a különbözeti járadék elválasztása, mert csak így állapítható meg reálisan a 
beruházások hatékonysága, így valósítható meg helyesen a munka szerinti, jövedelem
elosztás. Megadja a jelenlegi szovjet mezőgazdasági adórendszer kritikáját. Véle
ménye szerint a kfj nagy részét fix járadékiként kellene befizetni az államkasszába. 
E befizetések normáját valamennyi földminőségre meg kellene állapítani, mégpedig 
egy adott földminőségen a legjövedelmezőbb és a legkevésbé jövedelmező termék ter
melésekor keletkező kfj átlagában. Ez ösztönözné a termékek gazdaságosabb elő
állítását. 

A IV. fejezet a kfj megállapításának módszerét konkrét esetelv adatai segítsé
gével szemlélteti. A vizsgált 87 gazdaságot három szempont szerint osztályoata: a 
talaj és klimatikus viszonyok; a piactól és a termelőeszköz vásárlás helyétől való tá
volság; az 1 ha-ra jutó eszközök értéke alapján. Az adatok felhasználásával mutatja 
be eljárását, amelynek célja a kfj elválasztása a többi jövedelemrésztől. 

Az V. fejezetben a járadékképző tényezőket számításba vevő mezőgazdasági táv
lati tervezés problémakörével foglalkozik. E fejezetben elsősorban a járadékképző 
tényező függvényében kialakított legcélszerűbb ágazati szerkezet kialakításához kap
csolódó megállapításai újszerűek. Általános érvényű következtetései az erdőgazda
sági jövedelemelvonás területén számunkra is hasznos útmutatást adnak. 

Illyés Benjámin 



IMI K0ZLE1EOTE 

Egyesületünk a Faipari Tudományos 
Egyesülettel és a Papír- és Nyomdaipari 
Műszaki Egyesülettel közös megbeszélé
sen vittatta meg a IV. ötéves terv erdé
szeti és faipari koncepciójának anyagát. 
A választott munkabizottság által kidol
gozott tervezetet jóváhagyásra az érde
kelt egyesületek elnöksége tárgyalja, 
s ha a jóváhagyás megtörtént, az anya
got az MTESZ elnöksége az illetékes kor
mányszervek elé terjeszti. 

* 
A műszaki fejlesztési bizottság az er

dőfeltárási szakosztály által előkészített 
anyag alapján megvitatta a mezőgazda
sági és az erdészeti úthálózat fejlesztésé
ről készített MÉM tanulmányt és a vele 
kapcsolatos határozatok végrehajtásának 
lehetőségeit. A bizottság javasolta az el
nökségnek, hogy közös állásfoglalás cél
jából vegye fel a kapcsolatot a Magyar 
Agrártudományi Egyesülettel és az így 
együttesen kialakított véleményt a kér
dés gyakorlati megvalósításának elősegí
tése érdekében terjessze a MÉM illetékes 
vezetői elé. 

* 
Az erdészettörténeü szakosztály ülésén 

Szilas Géza „A bükkhegységi állami er
dők története" és dr. Csőre Pál „A ma
gyar vadászat történetéből" című előadá
sát hallgatták meg. Az ülésen részt vett 
az M T A agrártörténeti bizottsága képvi
seletében Gunszt Péter s tájékoztatta a 
szakosztályt az Akadémián folyó munká
ról; felvetette az együttműködés lehető
ségét és publikációs, valamint kisebb 
mértékű egyéb anyagi támogatást is kilá
tásba helyezett. Dr. Csőre Pál és Koloss
váry Szabolcsúé vállalta egy tanulmány 
összeállítását az Agrártudományi Szemle 

Az erdőhasználati szakosztály visegrá
di ülésén Madas Lászó tartott előadási 
„A fagyártmánytermelés vertikális fej
lesztésének lehetőségei" címmel. Ismer
tette az erdőgazdasági fagyártmányok vá
lasztókösszetételében bekövetkezett elto
lódást: a tömegtermelés helyett előtérbe 
léptek a munka- és anyagigényesebb vá
lasztékok. Megvilágította a faanyag fel
dolgozásában is érvényesülő vertikális 
integráció jelentőségét és vázolta az an
nak megvalósításához szükséges műszaki 
előfeltételek és megfelelő berendezések 

fontosságát. Az előadás után a résztvevők 
megtekintették az -erdészet fagyártmány-
üzemeit, a különböző gyártmányokat: fa
házakat, idegenforgalmi pénztárakat, vá
róhelyiségeket, autóbuszállomásokat, ker
ti padokat, kerítéseket és hazai fafajaink 
népszerűsítésének szolgálatába állított 
falburkolati, díszítő térkiképzési eleme
ket. 

Az erdőművelési szakosztály egyesüle
tünk elnökének felkérésére kidolgozta és 
ülésén megvitatta azt a témavázlatot, 
amely a nyár és a gyorsan növő fenyők 
termesztésének művelési kérdéseit, az er
re vonatkozó gazdasági elemzéseket tar
talmazza figyelemmel a még telepítésre 
kerülő területek termőhelyi adottságaira, 
valamint a felhasználási területekre. A 
fenyőkről dr. Szőnyi László állította ösz-
sze a témaanyagot „Helyzetértékelés és 
lehetőségek a fenyőtermesztés fejlesztése 
terén" címmel; a nyár vonatkozásában 
Dessewffy Imre, Halász Aladár és dr. 
Bondor Antal „A papír- és cellulózipar 
hazai alapanyagbázisának megtermelése 
és összehangolt komplex fejlesztése" cí
mű munkája volt a tárgyalás alapja. A 
szakosztály a vitában megállapította, hogy 
az országot súlyosan terhelő fenyőimport 
csökkentése érdekében szükséges 

— a fenyők területének növelése, 
— szakmai tárgyalás a papíripar veze

tőivel az egyes fenyőfafajok és azok vá
lasztékainak használhatósága és sorrend
je kérdésében, 

— a rontott állományok átalakításával 
fokozható fenyvesítés gazdaságosságának 
és a megfelelő gazdasági szabályozók ki
alakításának vizsgálata, 

— a fenyvesítés növelésével felkészülés 
az erdővédelmi feladatok megelőzésére és 
a jelzőszolgálat fejlesztése, 

— részletes és korszerű termőhelyi eltá-
rások elvégzése a kármegelőzés érdeké
ben. 

Foglalkozott ezután a szakosztály az 
erdészeti növényi szaporítóanyag ter
mesztésének, forgalmazásának és állami 
elismerésének szabályozásáról készült 
jogszabálytervezettel és megállapították, 
hogy az mindenképpen időszerű és szük
séges. 

A továbbiakban megtárgyalták a dr. 
Járó Zoltán által összeállított „Az erdő
felújítása és erdőtelepítési útmutató elké-



szítésenek irányelvei" című anyagot és 
az erdőrendezési szakosztály által meg
küldött termőhelyíeltárási útmutató-ter
vezetet. A szakosztály Járó irányelveit 
elfogadta, az erdőrendezési termőhelyfel-
tárás tervezetével .kapcsolatban pedig 
megállapította, hogy a termőhelyfeltárás 
elsősorban az erdőrendezőség feladata, de 
a biztonságot fokozó vizsgálatok lehető
ségét a gyakorlati erdőművelő számára 
minden esetben meg kell hagyni. Tekin
tettel arra, hogy az erdőrendezőség ter
mőhelyfel táró szervezete jelenleg nem 
tudja az üzemi igényeket kielégíteni és 
belátható időn belül nem is várható az 
erdőrendezőségek ilyen irányú továbbfej
lesztése, célszerűnek látszik — a lehető
ségeknek megfelelő mélységű — országos 
hálózati termőhelyfeltárás elvégzése, el
sősorban az irányításhoz szükséges infor
mációk biztosítása céljából. 

A szakosztály végül elfogadta dr. Sóly
mos Rezső irányelveit az új erdőnevelési 
útmutató készítésével kapcsolatban és 
úgy határozott, hogy a táji szerkesztőbi
zottságok munkájában a szakosztály tag
jai is részt vesznek. 

* 
Az erdei vasutak szakosztálya megvi

tatta Fülöpp Zoltán „Erdei vasúti nyil
vántartó lapok" című munkáját. 

* 
Az erdők közjóléti szerepével és a fá

sítással foglalkozó szakosztály a keszthe
lyi helyi csoport meghívására Tihanyban 
tartott ülést. Megtárgyalták a zöldövezeti 
tervezés metodikáját. A z ülés résztvevői 
a Tihanyi-félsziget bejárása során vitat
ták meg az általános rendezési tervvel 
kapcsolatos kérdéseket. A z eddigi terve
zések tapasztalatai azt mutatják, hogy re
gionális egységre vagy akár valamely ki-

A helyi csopo 

A kecskeméti csoport tagjai megvitat
ták dr. Lukács Istvánnak „Illóolaj alap
anyagok az erdészetben" című előadásét. 

* 
A Baranya megyei csoportban Gyapay 

Jenő diavetítéses beszámolót tartott svéd
országi tanulmányútjáról. Ismertette a 
nálunk is használatban levő és a jövő
beni alkalmazásra tervezett darutípuso
kat, valamint azoknak gyártási és javítási 
technológiáját. Előadásában vázlatos ké
pet adott Svédország erdőgazdálkodásá
ról is. 

A soproni csoport Varga Ferenc elő
adásában ismerkedett meg Nyugat-Ka
nada (British Columbia) erdészetével és 
a levetített diafényképek az ottani termé
szeti viszonyokról is képet adtak. 

sebb objektum környezetére a zöldövezeti 
tervezést célszerű három ütemben elvé
gezni: első a zöldövezeti vizsgálat, ez a ki
induló alapja a zöldövezeti tervfanulrná-
nyok készítésének, s ennek kidolgozása 
után készülhet el a távlati zöldövezeti 
terv. 

* 
A mikológiái és faanyagvédelmi szak

osztály taggyűlés keretében vitatta meg a 
Ljubljanában rendezett Glusius-konferen-
cián elhangzott javaslatokat és a jugo
szláv—magyar—osztrák mikológiái kap
csolatok lehetőségét. A vita során Schus-
ter Viktor, aki a konferencián egyesüle
tünket képviselte, vetítettképes előadást 
tartott a konferenciához kapcsolt tanul
mányútról. 

A szakosztályi ülésen értékelték a IV. 
mikológiái vándorgyűlést, majd megvitat
ták dr. Kalmár Zoltán előadását a szak
osztály újabb feladatairól, céljairól. 

* 

A lengyel NOT meghívására Krakkó
ban egyesületünk képviseltette magát az 
erdei melléktermékek problémáit megvi
tató konferencián. Bencsik Imréné, egye
sületünk küldötte a konferencián előadást 
tartott „Erdei melléktermékek Magyaror
szágon" címmel. 

* 
A budapesti bizottság előadássorozatá

ban Fila József, a Gödöllői Ál lami Erdő
gazdaság igazgatója „Törekvések korsze
rű erdőgazdaság kialakítására" címmel 
tartott sok érdekes gondolattal átszőtt 
előadást. 

A bizottságnak az Erdei Termék Válla
lat keretén belül működő csoportja tanul
mányutat szervezett a visegrádi erdészet 
területére és a nagymarosi szörpüzem 
megtekintésére. 

•íoTc életéből 

A csoport az M T A erdészeti, növényne-
mesítési albizottságával közös rendezés
ben „lucfenyő"-munkaülést tartott. En
nék során megvitatták a lucfenyő ter
mesztésének legfontosabb kérdéseit. Dr. 
Szőnyi László „A gyorsan növő fenyők 
termesztése, különös tekintettel a lucfe
nyőre", Jereb Ottó „ A lucfenyő törzsfák 
kijelölési szempontjai és a lucfenyőválto
zatok vizsgálata", dr. Majer Antal „ A 
lucfenyő erdőművelésének genetikai prob
lémái" című előadása hangzott el. Ezután 
került sor a hegyvidéki erdészet hideg
vízvölgyi lucfenyő állományainak és 
törzsfáinak megtekintésére. A bejárást 
konzultáció követte s meghatározták a 
lucfenyő telepítésének távlati terveire vo
natkozó javaslat főbb pontjait. A munka
ülést Bánó Istvánnak finnországi tamul-



mányútjáról szóló vetítettképes beszámo
lója tette teljessé. 

* 
A gödöllői csoport tapasztalatcserét 

szervezett Pusztavacs, Ócsa és Inárcs te
rületére. Ennek folyamán Murányi János 
a pusztavacsi fahasználati problémákat, 
dr. Járó Zoltán az ócsai turjánosban vég
zett kutatásait, Molnár Ede az inárcsi 
rontott nemesnyárasokkal kapcsolatos 
terveket ismertette. 

* 
A szegedi csoportban Kállay József „ A 

korszerű nagyüzemi fácántenyésztés ta
pasztalatai és eredményei" címmel tartott 
előadást. 

Ván László előadásában ismerkedtek 
meg a csoport tagjai a Kiskunsági Álla
mi Erdőgazdaság erdőművelési technoló
giájával és annak eredményeivel a ho
moki gazdasági tájban. Az előadást hely
színi bejárás követte s megtekintettek né
hány célállományt és folyamatban levő 
ápolóvágást. 

A pilisi csoport vezetőségi ülésen vitat
ta meg Csada Ferenc előadását a szakmai 
továbbképzési tervről. Megállapították, 
hogy több segítséget kell adni a fiatal 
szakembereknek, hogy helyt tudjanak áll
ni a gyakorlati életben. Megvitatták a le
velező hallgatók tanulmányi helyzetét és 
a fiatal szakemberekkel való foglalkozás 
további tennivalóit is. 

* 
Az egri csoport klubdélután keretében 

ismerkedett meg dr. Kovács Jenő előadá
sából a Finnországban használatos kérge-
ző- és aprítógépek munkájával s azok 
teljesítményével, az alapanyag szakszerű 
és méret szerinti tárolásával, valamint a 
feldolgozó gépekhez történő automatizált 
szálítással. A tanulmányúti beszámolót 
diavetítés egészítette ki. 

A csoport a szilvásváradi erdészetben 
tartott ülést és ott Jáhn Ferenc előadása 

hangzott el diavetítéssel egybekötve a 
„Korszerű erdőgazdasági közelítő mód
szerek" címmel. Az előadás és a vetített 
képanyag szemléltetően igazolta, hogy a 
helyesen telepített kötélpályákon folyó 
közelítés eredményesen szolgálja a talaj-
és újulatvédelmet. 

* 
A veszprémi csoport a Mohácsi Farost

lemezgyárba szervezett tanulmányutat. 
Dr. Fáy Mihály igazgató ismertette be-
vezetőleg az üzemet, majd Ballá András 
vezette végig a látogatókat a gyártele
pen és adott részletes tájékoztatást a fel
tett kérdésekre. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Budapesten dr. Kalmár Zoltán: „ A ba
latonfüredi biológus napok mikológus 
szemmel"; Koronczy Imréné és Uzsonyi 
Sándorné: „A nyugatnémet és dán gom
batermesztés helyzete"; 

Kecskeméten dr. Tóth Béla: „Beszá
moló olaszországi tanulmányútról"; 

Zalaegerszegen dr. Bondor Antal „A 
szelídgesztenye zalai termesztésének le
hetőségei"; 

Szolnokon dr. Szontágh Pál: „Erdővé
delem időszerű kérdései"; Korniss János: 
„Tisztítási és gyérítési kísérletek eredmé
nyei"; 

Gödöllőn Dessewffy Imre: „Fafelhasz
nálástávlati lehetőségei"; 

Sárospatakon Hajak Gyula: „Mező
gazdasági úthálózatfejlesztés kérdései"; 
Bogár István: „Mező- és erdőgazdasági 
úthálózatfejlesztés koordinálási kérdései"; 

Esztergomban dr. Szász Tibor: „A vá
gásszervezés, munkahely tipizálása"; 

Veszprémben Mészöly Győző: „Terme
lőszövetkezeti erdőtelepítés, fásítás, cel
lulóznyár telepítés"; 

Egerben dr. Szepesi László: „Traktoros 
faanyagmozgatás és a gépesített felkészí
tés". 

A Z E R D Ő 
Az Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa 

Szerkesztő: KERESZTESI BÉLA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora. Főmunkatárs: 
JÉROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: BIRCK OSZKÁR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
kandidátusa, ERDŐS LASZLO, FILA JÖZSEF, FIRBAS OSZKÁR, FÖLDES LASZLO, HERPAY 
IMRE, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, IHAROS FRIGYES, IMREH JÁNOS, 
JARO ZOLTÁN, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, KALDY JÓZSEF, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, KOCSARDI KAROLY, M A D A S ANDRÁS, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. MARTON TIBOR. RADÖ GÁBOR, a mezőgazdasági 
tudományok (erdészet) kandidátusa, SALI EMIL, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, SCHMAL FERENC, TÖTH SÁNDOR, a mezőgazdaság) tudományok (erdészet) kandidátusa, 
Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest, VI., Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: SALA SÁNDOR. 
Kapják az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Előfizethető még a Posta Központi Hírlap Iroda 
(Budapest, V., József nádor tér 1.) és a lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján. 

Példányszám: 4900 
68. 12., 8609 Révai Nyomda, Budapest. F. v.: Povárny Jenő. 




