
Fokozatos felújítás alatt levő állományok 
vágás-sorrendszáma. 

Irta: Ajtay Viktor m. kir. főerdőmérnök. 

Mielőtt a cím által megszabott irányba fejtegetéseimet 
tovább vinném, szükségesnek tartom, hogy előbbi tanulmá
nyom egyes hézagos részeit pótoljam. Ne menjünk ugyanis 
tovább anélkül, hogy a lényeges és e lv i kérdéseket ne tisz
tázzuk. 

Il lusztris bírálóm, Biró Zoltán, ugyanis a „e" értékek
nek használatát feleslegesnek tartja, H o g y nem az, azt a 
következőkkel igyekezem megokolni. 

D r . Mihályi Zoltán lapunk 1936. évi decemberi számá
ban közölt „Erdészgyűlések Ausztriában és Németország
ban" című cikkének a lap 1086. oldalán levő 8. bekezdésé
ben szól egy o lyan idős lucfenyő állományról, mely ugyan 
most már jól záródott, mégis feltűnően ágas A feltűnő 
ágasság okául pedig az tűnik k i , hogy ez az állomány egy 
természetes úton keletkezett, de r i t k a fiatalosból fejlődött, 
mely még rudas korban is földig ágas volt . A fel tisztulás 
tehát emiatt nem következett be m i n d a ma i napig . 

Kérdem: a sűrűséghiánynak ebben az állományban csak 
az volt-e a káros hatása, hogy az állomány fatömege a sűrű
séghiánnyal arányosan kisebb volt a rendes sűrűségű fa 
állomány fatömegével szemben*? 

Éppen nem. H a volt is idő, mikor fatömeghiányról le
hetett beszélni, de ma, mikor már az állomány jól záródott^ 
sokkal kisebb jelentőségű a ma is még jelentkező fatömeg-
hiány az állomány elbírálását illetőleg, mint az a kár, amit 
a múltban fennállott sürüséghiány az állományban okozott. 

Kérdem ezekből i'olyólag tovább: a múltban fennállott 
hiánynak most már csak fatömeg, vagy másszóval növedék-
veszteség okozata maradt-e meg egyedül, vagy ennél sok
szorta fontosabb és érzékenyebb okozatot, kárt szenvedett 
az állomány azzal a folyamattal , mely őt fejlődésében — 



fiziológiai felépülésében biológiai téren értet És kérdem to
vább: ba ma volna előttünk egy állomány oly gyér állásban, 
mint amilyen a szóban levő még rudaskorában is volt, egye
dül a növedékveszteséget kellene-e számításba venni az ál
lománynak elbírálásánál, vagy számításba kell-e vennünk 
azokat a biológiai okokat és folyamatokat is, melyek a ké
sőbbi hosszú évek, évtizedek folyamán még az állomány fej
lődésére hatnak'? Végül maradéktalanul jelentkeznék-e a 
fejlődésképesség tényezőjében ez a végtelenül fontos követ
kezményre való utalás*? 

H a a sűrűséget az én képletemben csak arányszámá
val veszem számításba, egyedül a növedékveszteséget, növe-
dékhiányt vettem figyelembe, mert arányosan bírálom el, 
hogy egy egységnyi sűrűségű állományt mennyiszer becsü
löm jobban meg, mint egy 08 sűrűt. Már pedig emellett még 
— következetesen — a záródást sem vettem figyelembe, 
mert egy 0-8 sűrű állomány lehet egységnyi záródású is. 

A z t hiszem, ezzel már eléggé rávilágítottam a „ c " tag 
szerepére, de még jobban érthető lesz azáltal, ha tanulmá
nyom első részének 3. táblázatába foglalt értékek alakulá
sát megtekintjük. 

Ebben a táblázatban a legnagyobb értékkülönbségekkel 
a 2.5 < x < 6 mezőnyben levő görbét láttam el. Tettem pe
dig ezt abból a meggondolásból, hogy az ebben a korban 
levő állomány már kikerült a pótolgatás és pótolhatás, tehát 
az emberi javíthatás korából és lehetősége alól. Ebben a 
korban képződnek azok az ágak, melyek a még hátralevő 
hosszú idő alatt megerősödhetnek, megöregedhetnek, s ha 
le is törnek és csonkjukat a törzs körülforrja, ezek alkotják 
a törzsben azt a sok műszaki hibát és korhadásgócot, ame
lyek a látszólag ép törzset is használhatatlanná és értékte
lenné teszik. Ebben a korban válnak legveszélyesebbé a 
vezérhajtás-elosztódások, a törzsnek ágakra való felol
dása stb. Ebben a korban leghajlamosabb az állomány a 
hasonló káros folyamat keletkezésére és a sürüséghiánnyal 
arányosan hosszú idő szükséges ahhoz, hogy az állomány 
záródása bekövetkezzék, ezzel a folyamat megálDása lehetővé 
váljék és e hosszú idő alatt a káros folyamatok emberi be-



avatkozás lehetősége nélkül kiteljesülhetnek s károsító hatá
sukat teljes erővel fejthetik ki. 

Fia ta labb korban az emberi beavatkozás, későbbi kor
ban a még hátralevő kevesebb idő csökkenti ezt a veszélyt, 
s ezért adtam azoknak a görbéknek kisebb értékű változást, 

A tárgyalt folyamatot tehát principálisán a sűrűség
hiány indítja meg, de a jelenség maga, s a jelenség közvet
len oka biológiai természetű, tehát a fejlődésképesség ténye
zőjével rokon. Már pedig az előbb példaképpen felhozott 
jelenség a sűrűséghiány kísérő jelenségeként nemcsak be
következhet, hanem causalis bizonysággal bekövetkezik 
máskor is és másutt is . Ezért szükséges és logikus az, hogy 
a fejlődésképesség tényezője módosul vele. Ezáltal érem el 
tehát — legalább részben — Biró Zoltán ama igen helyt
álló észrevételének teljesítését, hogy a fejlődésképesség té
nyezőjének, ha nem is túl, de legalább is több súlyt bizto
sítok a sűrűségtényezővel szemben. 

Óvakodom attól, hogy a 3. táblázat adatit, min t szemé
lyes megállapításaimat, vi tathatat lannak, vagy módosítha-
tatlannak tartsam, hiszen a megvizsgálásra és módosításra 
magam hívom fel szaktársaim szíves figyelmét, de magát 
azt az elgondolást, ami a „ e " értékeknek a számításba vitelét 
eredményezi, nem hogy feleslegesnek, de feltétlenül szük
ségesnek tartom. H o g y m i l y e n alakban, az más kérdés. E l 
fogadható-e az általam felvetett mód, vagy fel k e l l cserélni 
mással, ez a kérdés n y i t v a áll, de méltán érhetett volna en
gem vád, ha ez igen fontos jelenségcsoportot, s ez igen lé
nyeges okvizsgálatot figyelmen kívül hagyom. 

Ismétlem azonban, hogy ezek a „ c " értékek éppen nem 
csupán az egyetlen jelenségnek megértékelésére szolgálnak, 
hanem amint tanulmányom 52. és 53. oldalán levő 4. pont
ban írom: a sűrűséghiánynak a növedékveszteség okozó ha
tásán kívül levő összes hatásainak megértékelésére. 

A bírálatnak v a n még egy észrevétele, mely nem rész
letkérdést, hanem az egészre vonatkozó rendszeri kérdést 
vet fel, s így azzal még foglalkoznom ke l l . E z a negatív 
(—1, —2) értékelési fokok, i l le tve tényezők beállítása. A szí
ves javaslatot figyelembe lehet venni egy lineáris (elsőfokú) 



képletben, de egy négyzetes képletben zavart okozna. 
Ugyanis legven az észrevétel szerint 

, ( f ) 2 

értékben ti = —1'6, tehát á jónál is jobb fejlődésű állo
mányról, és í% = +1'6, tehát a gyengénél is rosszabb fejlő
désű állományról szó. E z esetben mindkét állományra azo
nos egyéb tényezők mellett, mert (—1'6) 2 = (+ltf)'» = (1'6)2 

ugyanazt a sorrendszámot nyernénk eredményül. De i t t még 
nem állhatunk meg. Ebből az következik, hogy 0-ból helye
sebben (+) 1-ből k i indu lva két számsort kapunk, melynek 
tagjait, ha a matematikailag szabálytalan képzésre mutató 
„—•" je l le l meg is különböztetjük, mennyi tévedésnek és 
hibának tesszük k i magunkat. E z z e l szemben rá ke l l mutas
sak arra, hogy az általam felvetett fokértékelés mellett egy 
töretlen, folyamatos számsor alakul , mely kezdődik +l -né l 
s következetesen illeszkednek a számok egymás mellé, illetve 
egymás után. Ismétlem: a, bírálat elgondolása lineáris kép
letben teljesen logikus. 

Megköszönve Biró Zoltánnak, úgy is mint lapunk szer
kesztőjének, úgy is mint hivatott bírálómnak észrevételeit, 
mellyel a dolgok tisztázására gondolatom és elméletem k i 
fejtésére módot adott, vegyük fel tanulmányom fonalát. 

A címben mondott vágássorrendszám a következő fel
tételeket ke l l kielégítse: 

A z idős állomány attól a pillanattól kezdve, mikor fel
adatává lett a felújítás biztosítása: elveszti öncélúságát és 
önön rendeltetését, tehát vágásra való besorozásának sor
rendje felfüggesztést szenved mindaddig, míg 

1. vagy a felújítás sikerre vezet, 
2. vagy a felújulás sikere va lami ok miatt kizártnak 

minősül. 
A vágásra való besorozás tehát attól a pillanattól 

kezdve az újulattól függ és pedig olyan arányban, 
a) amint a fiatalos megtelepült, 
b) amint a fiatalos felszabadításra megérett, 
c) amint a felszabadításra már megérett fiatalos több

kevesebb ideig az idős állomány árnyéka alatt túltartatott. 



(Tanulmányom további részében ezeket röviden „túlárnyé-
i o l t " - n a k nevezem.) 

d) A talaj akár gyomosodás, akár kiszáradás, akár más 
ok, vagy okok következtében a magbefogadó képességét, 
vagy a fiatalos felnevelésének lehetőségét elvesztette. 

Feléled tehát az idős állományok vágásra besorozásá-
nak szüksége, amint a fent i körülmények valamelyike , vagy 
azok közül több bekövetkezik és ez esetben is ke l l , hogy a 
vágássorrend az erdőbirtok egészére vonatkozó rendszert 
alkosson, vagy is ha a szálaló vágás mellet t a b i r tokon tar
vágás is történnék, a két műveletre ne külön-külön sorrend 
állapíttassék meg, hanem a vágássorrendszámok bármelyik 
vágásmód alkalmazása mellet t egységes és folyamatos sor
rendet biztosítsanak. 

Ezeke t a tárgyalt és így első olvasásra igen szövevé
nyesnek látszó feltételeket a következő igen egyszerű kép
let kielégíti: 

W= [lOO (0-ux + 8 x 0-u3)A- (0-u, + 0-g) A ; ] CUí 

E b b e n a képletben a 
N a szálaló vágással használt állomány vágássorrend-

száma. A fölé húzás különbözteti meg a tarvágásos állomá
nyok sorrendszámától. A képlet útján nyert számot tehát 
mind ig felülhúzással jelöljük meg. 

0-ux jelöli a megtelepült fiatalos által elfoglalt terület-
' "hányadot. 

0- ii% jelöli a felszabadításra megérett fiatalos által elfog
la l t területhányadot. % 

0-u, jelöli a már túlárnyékolt fiatalos által elfoglalt te
rülethányadot. 

0-g jelöli azt a területhányadot, melyen a fiatalos meg 
nem települhet, vagy ha megtelepül is, fel nem nőhet. 

Ni az idős állomány vágássorrendszámát, tanulmányom 
első részében tárgyaltak szer int i kiszámítás mellett . 

Cth egy coefficiens a „túlárnyékolás" értékelésére, ez 
tehát az u 3-tól függ. 

M e g k e l l jegyezni , hogy 



1. a terület-hányadok az állomány egész területének tize
destört értékei szerint értendők, figyelmen kívül az idős ál
lomány által elfoglalt területrészre, 

2. az u 2-ben az u 3 is beleszámít. 
3. A CUa megértékelését ebben a tanulmányban csak 

igen hozzávetőlegesen, inkább példaképpen végzem el, mert 
én, min t erdőrendező, ennek a tényezőnek megállapítását az 
erdőműveléssel foglalkozó szaktársaimra óhajtom bízni, 
egyetlen kikötés mellett, hogy a GUs kisebb nem lehet az 
egységnél. 

E z e k után térjünk át a számpéldákra, mert ezáltal a 
képlet szerkezete legegyszerűbben válik érthetővé. 

L e g y e n az idős, már megbontott állomány vágássorrend
száma. 500, vagyis = 500. 

1. Megtelepült fiatalos nincs és az egész területen nincs 
olyan területrész, mely magbefogadásra, vagy fiatalos fe l 
nevelésére a lkalmat lan volna. E z esetben 

A? = [100(0-0 + 0-0) A-(0-04-0-0) Ö00] 1 • 0, tehát JVi = (FÖ 
vagyis az állomány a vágásra való besorozás alól kiesik. 

2. E g y idő múlva megtelepül a fiatalos a terület 0'3 
részén: 

N2 =[100(0-3 + 0-0)Ar(0-0A-0-0)500\ 1-0, tehát 
X2 = 100x0-8 = 30 
Miután eddig eljutottunk, állapodjunk meg abban, hogy 

akkor éri el az állomány a vágásérettség küszöbét, mikor 
a) egész területét frissen megtelepült fiatalos a kellő 

mennyiségben elfoglalja, 
b) mikor a terület felét már felszabadításra megérett 

fiatalos foglalja el kellő számban. 
Visszatérve tehát a számpéldákra legyen, hogy a terü

let 0'3 részét frissen települt, 0'3 részét már felszabadításra 
megérett fiatalos foglalja e l : 

" .V.. ==[100(0-3-f 2 xO-3)-f (00 + 00)500}TO 
Né =0-9 X 100 = 90. 

ez az állomány tehát vágásérettségéhez közeledik, de még 
azt el nem érte. 



4. Időközben azonban gyomosodás indul t meg, s a gyo
mok a terület 0'2 részét elfoglalták: 

V 4 = [100(OS 4-2 x 0-3) 4- (00 + 0-2)500} 1:0 
Nt = 100 X 0-9 + 02 X 500 = 00 4- 100 — Wo 
Látható, hogy a vágássorrendszám hir telen és ugrás

szerűen felszökött. Ennek az a magyarázata, hogy azon a 
területrészen, mely elgyomosodott (vagy más ok miat t ter
mészetes felújításra alkalmatlanná vált), az idős állományt 
fenntartani céltalan és hiába való dolog, tehát erről a rész
ről az idős állomány azonnal eltávolítandó és a mesterséges 
felújítás megindítandó. B e ha az erdőgazda a gyomokat k i 
írtja, vagy az elgyomosodott részt az eredeti területből k i 
hasítva külön kezel i : a vágássorrendszám a megmaradó 
részen az előbbi Ns = 90 értékre visszaesik. 

5. A z előbbi adatok további fenntartása mellett még 
azt is megállapítottuk, hogy a felszabadításra megérett 03 
területhányadból csak 01 rész az, ami csak a folyó évben 
vált felszabadítandóvá, 0'2 részt azonban már két év előtt 
lett volna célszerű felszabadítani. A n n a k ismétlése mellett, 
amit előbb kijelentettem, úgy veszem fel a CUa érték meg
állapítását, hogy a túlárnyalási évek száma megszorozza, a 
.túlárnyalt terület területhányadát és az az egységhez hozzá
adódik. Tehát p l . 

ha 01 a túlárnyalt területhányad és 1 év a túlárnyalási 
idő: Cu— l-l. 

ha 0-2 a túlárnyalt területhányad és 1 év a túlárnyalási 
idő: G„—- 1-2. 

ha 0-2 a túlárnyalt területhányad és 2 év a túlárnyalási 
i d ő : C1U= 14, „ , 

ha 0-3 a túlárnyalt területhányad és 2 év a túlárnyalási 
|idő . C.„ = 10 stb. 

E z esetben a 
' Y 5 = [100 (0-3 + 2 X 0-3) 4- (0-2 + 0-2)500} \14-(0-2 X •2)] 

iV; = [90 4r 200} [1-4} = 290 X 1:4 = 406. 
Most is tapasztalható tehát, hogy a, vágássorrendszám 

ugrásszerűen felszökött, bár még mind ig nem éri el az idős 
állomány vágássorrendszámát. A m i azt jelenti , hogy ha az 
erdő ama részén, hol tarvágással dolgozunk, van egy azonos 



1.26 

állomány, mint amilyen i t t a megbontott állomány, még 
mindig előbb amazt és nem ezt ke l l vágásra sorozni; de e? 
helyes is, mert a szálaivá használt állománynak még mindig 
csak (0'3 + 0\3) = 0-6 részén van a felújulás biztosítva, és 
emberi beavatkozással a helyzet még megmenthető. Tudni 
i l l i k ugyanaz történhetik, mint a 4. esetben. H a a túlárnyé
kolt fiatalos területhányadát, valamint az elgyomosodott 
részt az erdőgazda külön kezeli a többitől, illetve a gyomot 
kiírtja és a tálárnyékolt fiatalost felszabadítja, a, megma
radó részen a = 90 vágás sorrendszám visszaáll. 

(Szándékosan hagyok figyelmen kívül két körülményt 
és pedig azt, hogy időközben a A7i értéke nő, a másik pedig 
az, hogy különbséget lehet tenni olyan változás között, mint 
a gyomosodás, mely emberi beavatkozással elhárítható s 
olyan között, mely el nem hárítható (kiszikkadás), azonban 
ezt a módosítást adott esetben nemcsak lehetségesnek, ha
nem szükségesnek is tartom.) 

, , Utolsó példaként egy határesetet vizsgáljunk meg. 
A terület 100%-os sikerrel betelepült s már ez évben a 

felszabadításra is megérett: 
N6 = [100 (00 + 2X1) + (0-0 + 00) 000} 10 = 200 
A z állomány tehát elérte a sürgős kivágás kényszerének 

küszöbét, s ha az öreg állomány eltávolítása meg nem tör
ténik, a következő évben 

~N7 = [100(0-0 + 2x 1) + (TO + 0-0)500} (1 + T0xl) = 
= [200 + 500} 2= 1400 
lesz, erélyesen figyelmeztetve arra, hogy a felszabadítást 
múlhatatlanul foganatosítani kell , egyben 900 egységgel 
nagyobb sorrendszámot kapott az itteni idős állomány, mint 
egy tarvágás alá kerülő azonos. 

A példák további felsorolását, azt hiszem, abbahagy
hatom. 

Ezekből már világos a képlet szerkezete s az eredmény
számok kialakulása, s az is, hogy a képlet nemcsak a leg
elői említett utolsó feltételt is kielégíti, hanem a végzendő 
műveletekre is rámutat. A 7agyis arra, hogy mire van köte
lezve az erdőgazda. Egyes területrészeken ugyanis gyom
irtást vagy mesterséges erdősítést kell végezzen, s ha ezt 



vagy nem hajlandó, vagy nem lehet elvégezni: ez visszahat 
az egész állományra, s az esetben az egész állomány kerül 
olyan elbánás alá, mint amilyent a vagássorrendszám n y i l 
vánvalóvá tesz. 

Kuriózum képpen azonban mást is levezethetünk a 
képlet által követelt adatokból. 

A V 4 és Na esetében kiviláglott, hogy úgy az „elgyo
mosodott", mint a „túlárnyékolt fiatalos" terület hányadán 
az idős állomány fenntartása nemcsak hogy nem megokolt, 
hanem felesleges és káros. Ebből nagyon egyszerű módon 
meghatározható, hogy az állomány egész területén milyen 
fokú átlagos sűrűségben kel l és szabad fenntartani az idős 
állományt. 

Ugyan i s az erdőműveléssel foglalkozó szakemberek 
megállapodhatnak bizonyos általános normában, mely sze
rint egy éppen kikelt , vagy fejlődésben levő fiatalos fölött 
mi lyen sűrűség megtartása okszerű, s hogy az i lyen fiatalos 
mekkora területhányadot foglal el. Ennek a két adatnak 
egybevetése és egyes részletkérdésnek kidolgozása a fel
vetett probléma kulcsát szolgáltatja. 

Vizsgáljuk meg azonban a javasolt képletet, s azt az 
adatszerző ténykedést, mellyel a képlet a gyakor la t i élet 
eszközévé válik abból a szempontból, hogy az adatok 
exact úton megállapíthatók-e, az adatok exacták-e, s hogy 
az eredmény ezek alapján reális-e? 

Ismét, mint tanulmányom első részében, arra ke l l rá
mutassak, hogy lelkiismeretes és gondos megfigyelés, vagy 
ha éppen szükséges (fiatal) állományok elemzése mellett 
nagy eltérés szakemberek megítélésében a kívánt adatok 
számszerű megállapításánál nem lehet, és főként nem lehet 
olyan nagy eltérés, melyet egy érdektelen harmadik, mint 
bíró, k i nem egyenlíthetne, vagy bírói joga alapján a nem 
reális véleményt figyelmen kívül hagyná, i l letve reális ér
tékre hozná. I t t csak arról lehet szó, hogy az erdőgazdá
nak módjában van-e azokat a műveleteket elvégezni, melyek 
•a besorozás késleltetését és ezáltal a felújításnak a termé
szet által való elvégzését lehetővé teszik. H a erre mód v a n : 
a képlet által nyert eredmény nem hozza nehéz helyzetbe 



az erdőművelőt, legfeljebb figyelmezteti a tennivalókra, ha 
azonban nincs módja arra, hogy beavatkozásával hárítsa el 
a kihasználás sürgősségét és ezzel a mesterséges felújítás 
kötelezettségét: a képlet eredménye az erdő állományának 
kötelező karbantartására fog rávilágítani. 

Mielőtt tanulmányom második részét bocsátanám a." 
szaknyilvánosság ítélete alá, az ügy iránti szeretettel kérem 
szaktársaimat, hogy kritikájukat — akár helyeslő, akár k i 
fogásoló az — szíveskedjenek nyilvánítani. Kérem ezt ama 
súlyos oh következtében, hogy e két tanulmányomból talán 
már eddig is kitűnt, hogy az itt tárgyaltak nemcsak a vá
gássorrend egyszerű megállapítására, hanem egy különleges 
hozamszabályozási módszer elveinek megállapítására is fel
használhatók. 

A z is talán kiviláglik az eddig tárgyaltakból, hogy ha 
felismertünk egy alapelvet, mely szerint az állományok va-
gáséréttsége exact úton és módon számszerűen meghatároz
ható, egyúttal annak megállapítása is lehetséges, hogy 
mely állományok azok, melyek tekintet nélkül bármilyen 
hozamszabályozási elvre, ki is használandók s fordított eset
ben mely állományok azok, melyek tekintet nélkül bármilyen 
szempontra, vágásra nem bocsáthatók. Tehát imperatorikus 
megállapítás következhetik természetes adatokból. 

Mielőtt tehát a hozamszabályozási rész, mely igen sok 
súlyos következményt hivatott tárgyalni, a szaknyilvános
ság ítélete alá kerülne, helyénvaló, hogy előbb az alapokat 
vizsgálja felül a szakszerű bírálat. 

A z t hiszem azonban, hogy helyesen akkor járok el, ha' 
a nyilvánított észrevételeket összegyűjtöm és nem külön-
külön, hanem rendszerbe foglalva együttesen fogom annak 
idején lapunkban megválaszolni és a szíves javaslatokat 
tárgvalni. 

* , 

Die Hiebsfolgezahl bei natürlicher Verjüngung. Von V. Ajtay. 

Verfasser nimmt vor allém zu den seine vorangegangene 
Abhandlung betreí't'eiiden Bemerkungen Birós Stellung, erlautert 
eingehender die Notwendigkeit des biologischen Faktors „c" und 
betont diesbezüglich, dass die Heranziehung negativer Werte im 



Fallo einer quadratischen Gleiehung zu Verwirrungen führen 
würde. 

Die Hiebsfolgezahl wird bei natürlicher Verjüngung durch 
die empirische Gleiehung: 

N= [100 (Ou, 4- 2Xp-ut) + (01*, + 0-g) N,-\ Clk 

ausgedrückt, wo ()-ux. bezw. 0'UU bzw. 0'US jene — in Zehnteln 
der Gesamtfládhe angegebene i — FlSchenanteile bedeuten, die im 
Bestand von dem frisohen, bzw. zur Freistellung reifen, bzw. be-
reits unterdrückten Aufschlag eingenommen werden. Mit O.g 
wird jene Fláehe angegeben, wo auf eine Verjüngung — zufolge 
des Bodenzustandes — kéme Aussicht ist. A,- bedeutet die 
Hiebsfolgezahl des Mutterbestandes und GY, jenen Faktor, mit 
welchem das Mass der für den Aufschlag bereits schádlich ge-
wordenen Beschattung bewertet wird. In 0'U2 ist selbstredend 
auch 0'US enthalten und 

Cils = 0-us X e= 1, 
wo e jene Anzalh] an Jahren bedeutet, die seit dem Zeitpunkt 
verstrichen sind, bei welchem die Verjüngung der 0'M8 Flache 
freigestellt hatte werden sollen. 

* 

Le nombre détermioiant l'ordre des eoupes dans les peuple-
ments en régénération naturelle. Par V. Ajtay. 

L'Auteur justifle en détail la nécessité de l'introduction du 
facteur biologique designé par c dans un précédent travail et, 
répondant á une eritique formulée par M. Biró, 31 montre que les 
degres de développement négatifs auraient des inconv7énients pour 
la formule quadratique. 

En cas de régénération naturelle, le nobmre de l'ordre des 
coupes est donné par la formule empirique: 

N= [100(0-Ul + 2x0-u2) + (0-us + 0-g) N{\ GUs 

ou O'U, designé le quotient territorial (exprimé en dixiémes de la 
superíicie totale) des jeunes peuplements qui viennent de prendre 
racine, O'M, celui des jeunes peuplements ayant déjá besoin de 
dégagement, 0'US celui des jeunes peuplements dont le développe
ment est entravé par le massif de fond, Og la fraction du terrain 
oú l'état du sol n'autorise plus l'espoir d'une régénération N.^ le 
nombre de l'ordre des coupes du massif de fond, C'us le facteur 
exprimant le degré de l'ombrage nuisible. Naturellement 0"nz, est 
compris dans Ozr2 et 

C«3 ~0-ut Xe>l, 



e étant le nombre des années qui se sont écoulées depuis 1'époq.ui-
oü le jeune peuplement aurait dű étre dégagé sur 0'US la fraction 
de la superficie. 

# 

Felling serial number of stands uinder maturál régénération. 
By V. Ajtay. 

The author first proves the neeessity of biologieal factor „c" 
mentioned in his previous artiele, and in opposition to iíiró's 
views maintains that the use of .negatíve development degrees 
would cause dií'íiculties in case of a quadratic equation. 

The felling serial number of stands under natural régéné
ration is expressed by the following empiric equation: 

N= [100(Ó-Ul + 2X0-ua) + (0-u, + 0-q)Nt] CUi 

where 0'ux means that pai't of whole arca under régénération 
on which the seedlings have just appeared; 0'U2 the area 011 which 
the young plants are reády for freeing; O'ií^ the area on which the 
young trees have been hindered in their development by the old 
stand. Og denotes the area on which, owing to the condition of the 
soil, no régénération can be expected; A?,: - the felling serial 
number of the old stand. Cy^ is the factor expressing the extent of 
injurious shade. Naturally 0-a3 is included in 0'u2 and 

Cu^O-u, Xe>l, 
where e represents as many units as years ago the young trees 
ought to have been freed 011 the 0~u% area. 

A soproni tűzifa rőzsekötegekről 
és azok gazdasági jelent őségéről. 

Irta: Dr. Paltay Nándor. 

Csonkamagyarország évi fatermésének legnagyobb hányadát 
a tűzifa teszi ki, vele szemben a szerfaválasztékok százalékos 
aránya meglehetősen alacsony. Az 1928/29. évi Statisztikai Közle
mények szerint Csonkamagyarországon az 1928/29. és 29/30-as ter
melési idényben e két főválasztékcsoport termelési aránya a 
következőképpen alakult. 1928/29-ben eladásra felkészítettek 197.187 
m s szerfát és 732.965 nr, ill. 1,145.258 iim3 tűzifát; tehát a tii/.ifa
mennyiség az összes termelt fanyagnak 78'8%-t teszi ki. Éppen igya 
929/30. évben: szerfa 175.297 m3, tűzifa 600.437 m:!, ill. 938.183 üm:! 

ebben az esetben a tűzifaválaszték százalékos nagysága 88-9%. 
Ezek az adatok nem tüntetik fel azonban az uradalmak által 
saját háziszükséglétre termelt szerfa és tüzifamennyiséget, job-




