
A termelés és szállítás a dolog jellegénél fogva kis lemaradást szenvedett. Június
ban és augusztusban az utak erősen feláztak és ez akadályozta a szállítást. A lema
radás azonban nem jelentős, s szárazabb ősz esetén könnyűszerrel pótolható. 

Erdővédelmi vonatkozásban a szövőlepkéről és a lisztharmatról kell megemlékezni. 
Mindkettőnek igen kedvezett az időjárás. A szövőlepke most már mindenevővé kezd 
alakulni, és a gyümölcsösök után az erdei fákat is egyre nagyobb mértékben lepik el. 
A hűvös, párás időjárásban a lisztharmat mindenütt fellépett. Alig látható olyan tölgy
csemete, amelyet ne támadott volna meg. A z ellene való védekezésre jobban fel kell 
készülni. 

Vadgazdasági vonatkozásban az elmúlt nyár időjárása határozottan kedvező volt. 
A vad minden időben bőséges táplálékhoz jutott. 

Ha az időjárás kedvező termesztett növényeink részére, akkor kedvező az a gyom 
számára is. Így az ápolási munkák mind a csemetekertben, mind az erdősítésekben 
lényegesen emelték a költségeket. A z ápolást augusztussal nem lehet befejezni. A z 
ősz még újabb gyomokat érlel, s csak a jövő évi munkákat nehezíti a látszat-taka
rékosság. 

Dr. Papp László 

c 
Fatömeg és fatermési táblák gyertyánra. Fedor Korsun t öbb fatömeg és fatermési 

tábla megszerkesztése után újabb jelentős munkával jelentkezett: fatömeg és fatermési 
táblát készített Csehszlovákia gyertyánosaira. A z új táblák az ottani viszonyokra j o b 
ban használhatók, mint az eddig alkalmazott Krüdener-fóle fatömeg-, és a módosí tot t 
Feistmantel-féle fatermési táblázatok. 

A z új fatömegtábla a törzsfatömeget, a vastagfatömeget (7 cm felettit), az összes 
fatömeget és a kóregszázalékot tartalmazza. A különböző fatömegeket exponenciális 
egyenletekkel számították ki, az egyenletek állandóit a legkisebb négyzetek módsze
rével határozták meg 1728 fa mérési adatai alapján. 
A törzsfatömeg egyenlete, ahol D = dll3 + 1 az átmérő, a V a famagasság: 
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A vastagfatömeg képlete: 
Hh = 0,6605 • (Hk - O.OIO)1-0927 

Az összes fatömeg egyenlete: 
Hs = 1,2747 
A kéregszázalék képlete : 
P* = -

^ ( o , 9 2 + 0,0288 • lOg Hfc) 

32,941 
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A gyertyán fatermési táblát Csehszlovákia különböző vidékein felvett 276 kísérleti 
terület adataiból szerkesztették. A z adatfelvétel és feldolgozás módszerét korábbi ta
nulmányában, a tö lgy fatermési táblák közlésekor ismertette a szerző. A z egyes fa
termési osztályok állományszerkezeti adatait matematikai képletekkel számították ki, 
amelyek állandóit szintén a legkisebb négyzetek módszerével állapították meg. A I I I . 
fatermési osztály főállományának adatsorait az alábbi egyenletek segítségével számí
tották ki : 
Átlagmagasság: 

ahol T = az életkorral. 
Átlagos átmérő: 
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R 
D = 

1,9787 + 0,0299-7?' 
ahol R = T— 6, mivel a I I I . fatermési osztály átlagmagassága 6 éves korban éri el a 
mellmagasságot. 



Körlapösszeg: 
K = 4,1198 - J ÍC 0 ' 7 6 9 1 -o .2063 . log. ü) 

Vastagfatömeg: 
.Z = 0,0418 . Q ( 3 . « 9 9 - 0 . 8 3 7 0 . l o g . Q) 

amelyik képletben Q = T— 10, mivel csak 10 éves fiatalosban jelentkezik először vas-
tagfa. 
A III. fatermési osztály mellékállományának magasságát a 

V "~ 29^8714 +X^2^T + Öfi&E^T^ 
képlettel, az átlagos átmérőjét a 
B 

d = 
3,6726 + 0,0465 -B 

képlettel számították ki. 
A z új gyertyán fatermési tábla 5 osztályból, az osztályok 13 oszlopból állnak. A z 

egyes oszlopok az életkort, a főállomány átlagmagasságát, átlagos átmérőjét, törzs
számát, vastagfatömegét, a mellékállomány átlagmagasságát, átlagos átmérőjét, törzs
számát ós vastagfatömegét, az összes vastagfa termést, az átlagnövedéket és a folyó-
növedéket tartalmazzák. 

1968-ban Magyarország gyertyánosaira is elkészült az új fatermési tábla. A magyar 
tábla magassági szórásmezejének felső határa 3—4 m-rel magasabban van mint a 
csehszlováké. Azonos életkor és átlagmagasság esetén a hazai fatermési tábla főállo-
mányának fatömege 25 év alatt nagyobb , 25 év felett kisebb mintegy 20—30 m 3-rel. 
A z egészállományok 25 év felett közel azonosak. A főállomány és a mellékállomány átla
gos magasságából és a mellékállomány kis fatömegéből következtetve a Korsun-féle 
tábla alsószintű gyérítési rendszerű, a nevelővágás mértéke óvatos, míg a magyar köze
pes eréllyel minden szintbe belevágó szemlélettel készült. A magyar fatermési tábla 
összfatermési adatai nagyobbak. 
(Lesnictvi 1969. 15. 3 : 217—230. Ref.: Béky A.) Az erdővédelem jelentősége az Egyesült Államokban. Az erdőkben okozott biotikus 
és abiotikus károk mértékét az USA-ban az évi vágásfatömegnek mintegy 20%-ára 
becsülik. Másik 20% az a kár, amely növedékveszteség formájában jelentkezik úgy, 
hogy a károsítok felléptének hatására a növekedés menete kórosan lelassul. „Egyre 
több fát követelnek tőlünk, de a terület egyre kisebb lesz, ezért az erdővédelem egyre 
nagyobb jelentőségű", írja az egyik szakíró. A z erdővédelemre ezért egyre többet ál
doznak. Jelenleg a védekezés költsége évi 20 millió dollárt tesz ki. A károsítok által 
okozott veszteség évi 730 millió dolárra rúg. 1968-ban a károsítok egynémelyike 
ismételten nagy arányban pusztított. Közülük a szúféléket, valamint a hólyagrozsdát 
kell megemlítenünk, de újabbak is jelentkeznek. Ezek közül néhány: Nematodák, 
virágtripszek, légszennyeződés okozta kár. 

Az erdővédelem fokozódó jelentőségét mutatja, hogy a Journal of Forestry egy teljes 
számot (1969 május) szentel az erdővédelem kérdéseinek. Ezek közül kettőt idézünk: 

A z egyik a Nematodák fokozódó károsításával foglalkozik. Elszaporodásukat a ter
mészetes életközösségek megbomlása idézte elő, a biológiai egyensúly megzavarása 
siettette számuk növekedését. Károsításuk elsősorban az állományok növekedésének 
csökkenésében jelentkezik, csemetekertekben pedig végzetes is lehet. Nehezíti a véde
kezést az, hogy életmódjukat, fajszámukat még alig ismerik. Számolni kell azzal is, 
hogy hatásukat pathogén gombákkal együttesen fejtik ki. A z eddigi tapasztalatok sze
rint a juhar, kőris és szilfélék szenvedtek tőlük. Igen jelentős károkat okoztak a 
Pinus-félék mikorrhizájának elpusztításával. A felsorolt károsítások megszüntetése 
érdekében nagyszabású kutatóprogramot dolgoztak ki, ettől remélik a hatásos nema-
tocidek megtalálását. (L. Ruehle: Forest Nematology — A new. field of biological re-
search.) 

A másik tanulmány a szennyezett levegő káros hatásaival foglalkozik. (W. A. 
Sinclair: Polluted air: potent new selective force in forest.) Megállapítja, hogy az ed
dig legveszélyesebbnek hitt gázok a gyárüzemek kibocsátotta kéndioxid és fluoridok 
voltak, és környékük szenvedett tőlük. A z utóbbi időben megnövekedett a gépjármű
vek által kibocsátott gázok mennyisége is, amely egyenként kis mennyiséget jelent, 
azonban gyakran* fordul elő az az eset, amikor éppen ezek jelentik a káros mennyi-
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ségű gáz előfordulás küszöbértékének elérését. A károk értékelését megnehezíti, hogy 
az gyakran csak a növedék visszaesésében jelentkezik, ez pedig nem mindig szemmel
látható jelenség. Probléma az is, hogy egyes gázok a növényben káros lerakódást idéz
nek elő, amelynek mennyisége állandóan növekszik és csak egy bizonyos határ elérése 
után okoz látható kárjeleket. Ezek a jelenségek még további tanulmányozást igényel
nek, hatásos védekezés ellenük még nem folyik. 

(Ref.: dr. Szodfridt I.) 

A lombos fiatalosok nevelésének kérdéseivel foglalkozik Röhrignek a Göttingeni 
Egyetem 100 éves fennállása alkalmából tartott előadása, amelyet a Forst und Holz-
wirt 1968. évi 20. száma közöl. 

A háború után igen sok lombos fiatalos keletkezett. Ezek nevelése nehéz feladat. 
Ezért ezen a téren is új utakat kell keresni. A racionalizálás itt sokkal nehezebb, mint 
a fenyő fiatalosok esetében. A lombos fiatalosok legtöbbször természetes felújításból 
származnak, erősen különböző növekedésű egyedekből állnak, ami kizárja a tisztán 
sematikus ápolás lehetőségét. 

Intenzívebb ápolást csak azokon a termőhelyeken célszerű végezni, ahol a fatermés 
biztosítja a nagyobb mennyiségű értékes, vastag anyagot. A bükkgazdálkodás nehéz
ségei miatt felmerül a bükkösök fenyőfélékkel való lecserélésének kérdése. Ez éppen 
a legjobb termőhelyeken lenne a leggazdaságosabb. A teljes csere azonban megold
hatatlan és kompromisszumos megoldást kell találni. 

A nevelési módok technológiájáról és bérezéséről számos tanulmány jelent meg az 
utóbbi 8 évben, de világszerte hiányoznak olyan, exakt hosszúlejáratú kísérletek, me
lyekből a racionális nevelővágások távolabbi időszakra vonatkozó hatásait meg lehetne 
állapítani. A z ilyen jellegű kísérletek beállítása sürgős feladat. 

A lombos állományok első tisztítását 2 m-es felsőmagasság elérésekor javasolja 
végrehajtani. Ekkor a hónyomott, sérült egyedeket kell tőrevágni és az előnövőket el
távolítani. Erre a műveletre körülbelül 10 munkaórát kell számítani hektáronként. Né
hány év múlva esetleg szükséges lehet a lágy lombos fafajok eltávolítása. 

A nagyobb fiatalos komplexumokat a sűrűségi korban, 30 m-enként 2 m széles fo 
lyosókkal kell feltárni. A második tisztítást 5—6 m, a harmadik tisztítást pedig 7,5-— 
10,0 m felsőmagasság elérésekor kell végrehajtani. 

A tisztítás célját abban látja, hogy a rudas kor elejére olyan állományt hozunk 
létre, amelyben nektáronként legalább 1000 db javatörzs található. 

A tisztításokban javasolja a vegyszeres kezelést. Véleménye szerint az erdészeknek 
ki kell jelölni a tisztításokat, mert ezáltal a munka minősége javul és a végrehajtás 
is gyorsabb. 

A z erőteljesebb gyérítéseket 15 m-es felsőmagasság elérésekor javasolja elkezdeni. 
A rosszabb termőhelyeken a vastag törzsek növekedését kell még jobban serkenteni, 

hogy a veszteségeket csökkentsük. A szükséges erős beavatkozásokhoz a vegyszeres 
kezelést ajánlja. 

(Ref.: Mendlik G.) 

A Faipari Tudományos Egyesület, az 
Országos Erdészeti Egyesület, valamint a 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesü
let nagyszámú szakember széles körű be
vonásával közösen rendezett ankéton v i 
tatta meg a faipar gyorsabb ütemű fej
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indító előadást Somogyi László, a FATE 
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