Miként ábrázolható a főfanemek nővekvési
menete.
(Tájékozásul

a bécsi világkiállítás

alkalmából.)

Közli: Bedő Albert.
Már

volt alkalmunk t. olvasóinknak elmondani azt, hogy

a kir. kincstár a bécsi világkiállításon a főfanemek nővekvési
menetének rajzképi (graphicai) leírásit is a megfelelő adatokat
tartalmazó táblázatokkal bemutatni kívánja.
Azon reményben, hogy

magánerdőbirtokosaink

között is

lesznek olyanok, kik ez adatokat bemutatni kivannak,

közlünk

itt egy utasítást, melynek értelmében ez adatok összeállíthatók
s mely utasítás szerint a kincstár is azokat összeállittatja.
Erdőbirtokosainknak
összeállítást

azért

az

ezen

tanácsoljuk,

hogy

utasítás
a

értelmében

többfelől

való

beküldendő

rajzok és adatok egyenlő alap szerint legyenek kiállítva,

hogy

igy a szemlélők által egymás közt szintén könnyebben legyenek
összehasonlíthatók.
1. A készítendő rajzoknál a törzsmagasság hoszmértékéül
a természeti mérték

része, vagyis 1 " = 4 '

veendő.

2. A törzsátmérő nagyságának mértékéül, tekintettel arra,
hogy sok törzs kiváló vastagsággal bir, a természetes mérték
V^-od része, vagyis 1 " = 6 "

veendő.

3. A törzsek ábrái pontozott vonalak által átmetszendők :
és pedig legalul a törzsfej

végvonalán (Anlauf) azután pedig

15', 25', 3 5 ' , 4 5 ' stb. magasságban.
A törzsátmetszetek, illetőleg a vastagság, vagy az átmérő
növése tiz évről tiz évre rajzolandók be, tehát 0-tól kezdve
10, 20, 30 stb. évekre, ugy mindazonáltal, hogy az átmetszet
legkülső vonala 0-ba végződő évszámu legyen.

5. A törzs ábrájának a szokásos faszin adandó
a

szij ácsnak világossárg tlSj db gesztnek

és pedig

barnasárgás és a bél

fának (a hol ez is van) barna.
6. A törzs
mutató
a

átmetszését, illetőleg átmérőjének növekvését

vonalakhoz

a fa korának megfelelő évszámai, valamint

3-ik pont szerint a magasságot mutató, s a törzset helyen

ként metsző pontozott vonalokhoz a lábakban kifejezett hosznagyságok vagy magassági pontok is följegyzendők.
7. Minden

törzsábra

külön kártyára

készitendő, s arra

következő adatok jegyzendők :
á) A rajz czime, például; „ 1 0 0 éves luczfenyő mintatörzs
növekvési menetének ábrázolása."
Vármegye

Pest.

Uradalom

Gödöllő.

Erdőgondnokság

Isaszegh.
b) A termőhely jellegzése.
c) A rajzolt törzs utolsó méretei és pedig átmérő a mell
magasságban (a törzsfej végvonalának pontján felül véve) hüvelyk
számmal

kifejezve,

csúcsmagasság

lábakba,

törzsalakszám

és

d) A törzs lapja magassága, alakszáma és fatartalma
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fatartalom köblábakban kifejezve.
évről 10 évre visszafelé egész 20 éves korig.
e) A

zárt

állab

holdankénti

törzsszáma,

törzslapjainak

összege és fatömege, négyzet, illetőleg köblábakban kifejezve.
A 6-től e-ig megjelölt adatok a fatörzs ábrája alá követ
kezőleg jegyzendők : például,
T e r m ő h e l y : feltalaj 4 ' mélységű kitűnő homokos agyag;
altalaj függélyes rétegeggel

szürkegy

(Grauwacke).

Tengerszin

feletti magasság 2 1 9 0 ' . Lejtek 1 5 ° — 5 0 ° .
Jelenlegi
I4V4";
54. C.
7

méretek:

csúcsmagasság

102';

átmérő a

törzsalakszám

mellmagasságban
0. ;
3 3

fatartalom

Nővekvési

menet.

Kor.
Évek

Törzslap.
9'

Csúcsmagasság.
h'

100

1,108

102

54.

stb.

stb.

stb.

stb.

Egy
zsel 3 4 3 .

hold
5

Egy
erdő

egyenlő

korú

Alakszám.

Fatartalom.
k'

zárt

erdő

7

310 tözs-

9' törzslapösszeggel és 16.957 k' fatartalommal.
hold

egyenlőtlen

korú

vagy

szálalt

2 5 8 9 ' törzslap összeggel és 12.720 k' fatartalommal;

a minta törzs tényleges kora 160 év.
A mennyiben az e) pont alatti felvételekre valamely fa
nemnél megfelelő egyenlőkoru próbatér nem találtatnék, hanem
a megjelölt

adatokat egyenlőtlen korú

vagy netalán

szállalt

állabokból kellene levezetni : akkor nem marad egyéb hátra,
mint az ezek után nyert adatokból az egyenlő korú állaboknak
megfelelő adatokat kiszámítani.
Ez esetben az általános tapasztalatokon alapuló azon fel
tevésből kell kiindulni, hogy egy vágható egyenlő korú állab
törzslapjainak összege y - a d részszel nagyobb, mint egy minden
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mérhető korosztályt egyenlően biró egyenlőtlen korú vagy szál
lalt állabé, ehhez képest tehát az egyenlőtlen korú vagy szál
lalt erdőre talált törzslapösszeg megfelelően kiigazítandó.
Ezután az egyenlő korú vágható állab valószínű fatömege
a törzslapok összegének a törzsmagassággal és alakszámmal való
szorzása által számítandó ki.
A tözslapok
szerint

állapítandó

összege szintén az előbb emiitett kiigazítás
meg;

míg

ellenben a törzs magassága és

az alakszám a vágható mintafákról veendő.
Az állab kora a vágható mintatörzsekről az

évgyűrűk

leolvasása által tudandó meg, e szám megállapításánál azonban
az elnyomatás idejére eső évgyűrű tényleges száma helyett oly
évszám veendő, mely az elnyomatást megelőző és az elnyoma-

tásra következő időben volt (szabályos) törzsvastagodásnak, ille
tőleg az erre eső rendes évgyűrűk számának felel meg.
A törzsszám kiszámítandó a tözslapok összegének a min
tatörzs lapjával leendő osztása által.
Egyenlőtlen korú vagy szállalt állaboknál, az egyenlő korú
állabokra

az

előbbiek

szerint

kipuhatolt

adatokhoz még föl

jegyzendők :
Az egyenlőtlen korú vagy szállalt állab tényleges törzslap
összege és a mintatörzs tényleges kora.
8.
olyan

Ezen

vágható

ábrázolások

minden

mintatörzsekről

főfanemre

és legalább

is

készítendők, melyek a rendes

(átlagos) növekvés képviselőiül tekinthetők.
Az eddig megjelölteken

kivül kívánatos még, hogy meg

felelő törzsátmetszetek által a következők ábrázoltassanak.
a) a legnagyobb és legkisebb növekvést mutató

vágható

mintafák ábrája annak kijelölésével, hogy a növekvés nagysága
vagy csekélysége a tengerszine feletti magasságból a talaj ter
mészetéből,

a

termőhely

fekvéséből

(pl. a szelek irányában)

vagy pedig minő más körülményekből ered.
b) A legmagasabb korú mintafák.
Itt

természetesen a zárt állab holdankénti készletére vo

natkozó adatok elmaradnak.
c) Külön tényezők hatása a fauövekvésre, mint pl. a más
fanemekkel való vegyület stb.
d)

A másodrendű, de jelentőséggel biró fanemek, növése,

igy pl. török mogyoró, magyal tölgy és fekete fenyő stb. A hol
e,:en fanemek elegyetlen zárt állabokat nem alkotnak, ott ezekre
nézve is elmarad a holdakra vonatkozó adatok kimutatása.
e) Növekvési menet kimutatása azon honosult fanemeknél,
melyek

a magyar-alföldre

kiválóbb fontossággal

pl. az ákácz, canadai nyárfa és a bálványfa.

birnak

mint

9. A szerkesztett rajzok a tartósság emeléséért
vonandók,

s

könnyebb

átnézet

végett

nagyobb

vászonra

táblázatokba

állittandók össze
A

fennebbiekben

hazai erdőművelésünk

megjelölt
érdekében,

ábrázolások

a tudomány

és

s illetőleg saját erdőségeink

részletesebb megismerése végett lévén szükségesek : kívánatos,
hogy a bécsi világkiállításon, és későbbi használat kedvéért is
erdőbirtokosaink

minél számosabban mutassák be az erdeikben

honos fanemek nővekvési adatait.

Különfélék.
Hirdetmény a folyó 1872. évben tartandó erdészeti
államvizsgák tárgyában. Az erdészeti államvizsgák a folyó
évben october 7-én és a körülményekhez képest folytatólag az
eddigi módozatok

szerint

a következő helyeken fognak meg

tartatni, ugyanis : a felsőbb erdészeti államvizsga P e s t e n ; az
alárendelt erdészeti személyzet vizsgája pedig az eddig
tartatni szokott alsóbbrendű vizsga megszüntetése
zsonyban,

Kaposvárt,

Kassán

és

Pesten

mellett, P o 

T e m e s v á r t.

K o l o z s v á r t , az eddig tartatni szokott felsőbb erdészeti
államvizsga megszüntetésével,

csupán

az

alárendelt

erdészeti

személyzet számára fog alsóbbrendű államvizsga tartatni, mely
iránt az erdélyi királyi biztos fog annak idején intézkedni.
Felhivatnak

e

szerint

mindazok,

kik az önálló felsőbb

erdészeti szolgálatra képesítő felsőbbrendű erdészeti államvizsgát
letenni szándékoznak, hogy eredeti bizonyítványokkal
folyamodványaikat, s az államvizsga letétele előtt

bemutatandó

s egy erdészeti tárgyról szóló írásbeli értekezéseiket
folyó évi szeptember-hó 20-áig a földmíveiés,

felszerelt

ipar

legfeljebb
és keres

kedelemügyi m. kir. ministeriumhoz terjeszszék fel; azok pedig,
kik az alsóbbrendű

erdészeti vizsgát

letenni óhajtják,

folya-

