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A

kanadainyár-kórdésről.
Irta: D r . Magyar Pál.

Nemcsak a kanadainyár, de általában a gyorsnövésű
külföldi nyárfélék problémáját különösen időszerűvé tette
az a mind nagyobb hullámokat verő törekvés olyan fafajok
telepítésére, amelyek minél rövidebb idő alatt minél nagyobb
fa tömegeket termelnek. Indokolás: a fabehozatal leszorí
tása, í 11. az önellátásnak a lehetőségig való biztosítása. Két
ségtelenül rendkívül súlyos érv. De még más okunk is van,
hogy a kérdést szőnyegre hozzuk.
A mult év első felében a földmivelésügyi miniszté
rium rendelkezésére kanadainyár- és robusztanyártörzsek
érkeztek a m. kir. erdészeti kutató intézet útján a műegye
tem erdőhasználattani, ill. fatechnológiai tanszékéhez, hogy
a két nyárfaj műszaki tulajdonságait tegyék vizsgálat tár
gyává. A tanszéken már a vizsgálatok megindítása előtt
megállapították, hogy a két faj beküldött mintatörzsei mind
álgesztesek. Erről a tanszék azonnal jelentést tett a minisz
tériumnak és óvatosságra intett a további telepítéseknél
követendő eljárásokat illetőleg. Erre az Alföldön működő
erdőhivatalok rendeletet kaptak, hogy egyrészt a fertőzés
elkerülése céljából a külföldi nyarak telepítésénél, ill. dug
ványozásánál lehetőleg csak csúcsdugványt használjanak,
másrészt vizsgálják meg a körzetükbe eső ilyen nyárállo
mányokat s a téli vágások alkalmával készítsenek statisz
tikai felvételeket a megtámadott törzsekről.
Az erdőhasználattani tanszék megállapításaival egy-

időben folytatott Györfi János a Duna legkülönbözőbb ártéri
erdeinek kanadainyárasaiban vizsgálatokat és arra az ered
ményre jutott, hogy a vizsgált kanadainyárak kivétel nél
kül mind álgesztesek.
A z egészről csak Németországból való hazaérkezésem
után értesültem. Minthogy a kérdés igen közelről érdekelt,
magam is utána néztem a dolognak mind Püspökladány
ban, mind Kecskeméten, tehát agyagon és homokon, jó és
rossz talajon egyaránt. A z eredmény megerősítette az előző
megállapításokat, mert még véletlenül sem találtam egy
kanadainyárat sem, amely ne lett volna álgesztes.
Közben a kísérletezéseknek szinte egész lavinája in
dult meg, ill. van megindulóban, egyrészt az erdőhasználattani tanszék, másrészt Györfi János, majd az alföldi erdőhivatalok és végül az én kezdeményezésemre a kecskeméti
és püspökladányi telepen.
A kérdés most az, hogy tulajdonképen mit várhatunk
ezektől a kísérletektől. Jóllehet ezek a kísérletek már abból
a feltevésből indulnak ki, hogy az álgesztesedést előidéző
fertőzés a dugványozás útján lép fel, mégis vizsgálat tár
gyává tettem és kerestem a betegség kiinduló pontját s
követtem annak terjeszkedését. Ebből a célból számos igen
különböző korú (1 éves gyökeres dugványtól felfelé) nyarat
ásattam ki tuskóstól és hasíttattam fel.»Az eredményt rö
viden a következőkben foglalhatom össze:
1. A fertőzés főfészke mindig a dugvány felső vége
(1. ábra). A betegséget jelző színelváltozás, a bélkörüli barnulás, ill. vörösödés mindig itt a legerősebb és legszéle
sebb. Már az első, tehát a dugványozás évében egészen fel
tűnően jelen van a földbeszúrt dugványban, ha még nem
is ment át a hajtásba. A fertőzés tehát egészen független
nek látszik lenni attól, hogy a gyökeres dugvány mikor és
hogyan forrja be sebhelyét.
2. A dugvány alsó végén szintén jelentkezik fertő
zési gócpont, amely azonban sohasem oly erős, mint a felső
nél, de mindenesetre megvan, úgyhogy a fertőzés ezek sze
rint a csúcshajtások útján végrehajtott
dugványozással
aligha lesz elkerülhető.

3. A gyökeres dugványok átültetésénél felmerült gyö
kércsonkítások, úgy látszik, nem vezetnek ilyen irányú fer
tőzésre, mert a gyökerekben az álgesztesedés nyomait, leg
alábbis szabad szemmel nem sikerült megtalálnom. Az ál
gesztesedés, ill. a színelváltozás sohasem terjedt át a gyöke
rekre (viszont Liese szerint pl. a rezgőnyárnál ez gyakori
jelenség).

1. ábra. A z álgesztesedés kiinduló pontja főleg a dugvány felső vége.
Kanadainyár. — Kecskemét.

4. Annál inkább átment az ágakba, hajtásokba. Sőt
egy-egy elhaló, ill. elhalt ágban, vagy már be is nőtt ágcsonkban az álgesztesedés sokszor nagyobb mértékű volt,
mint magában a fában, úgyhogy annak a látszata merült
fel, mintha a fertőzés az elhalt ágcsonkokból indult volna
ki (2., 3. ábra).
Ennek kivizsgálására olyan fehérnyárakat
használ
tam fel, amelyekről tudtam, hogy nem dugványozás útján
nyert, hanem magról nevelt csemetékből származtak. Az
álgesztesedést itt is megtaláltam a földfeletti megnyesett,
ill. visszavágott részből kiindulólag. Hasonló eredménnyel
járt a visszavágott gyökérsarjak vizsgálata is. Mindebből
pedig arra kell következtetnünk, hogy az álgesztesedés nem
feltétlenül a dukványozás következménye, mert felléphet

mindennemű ágnyesés, visszavágás, sőt elhalt oldalágak
útján is. Valószínűnek látszik, hogy a fertőzés annál bizto
sabban bekövetkezik, minél közelebb esik a keletkező seb
a földhöz. Ezt egyébként még a további vizsgálatoknak kell
végérvényesen eldönteniök.
5. Mind Kecskeméten, mind Püspökladányban a le
folytatott vizsgálatok azt mutatták, hogy minél rosszabb a

2. ábra. A z álgesztesedés az oldalágak útján is
K a n a d a i n y á r . — Püspökladány.

.

felléphet..

—»

talaj és minél sűrűbb az állomány, annál erőteljesebb volt
mind az álgesztesedés terjedelme, mind pedig a színesedés
mértéke, tehát annál sötétebb volt a barnulás, ill. vörösödés.
Ezekből a megállapításokból máris jelentős következ
tetéseket vonhatunk le. Valószínűnek látszik ugyanis, hogy
a magvetés útján nyert csemeték, ill a csúcshajtások gyöke•reztetése segítségével különösen jobb talajokon lényegesen
csökkenthetjük az álgesztesedés mértékét, azonban azt tel
jesen kiküszöbölni talán sohasem tudjuk, mert a fertőzés az
oldalágak útján is felléphet. Különösen nem lesz lehetséges
az álgesztesedéstől megszabadulni azoknál az idegen nyár
fajoknál, amelyek nálunk mégsem érzik egészen otthon
magukat.
Ezzel már részben meg is adtuk a választ arra a kér-

désünkre, hogy mit várhatunk a fenti kísérletektől. Az erdé
szeti gyakorlat szempontjából vérmes reményeink nem le
hetnek. A kertészetben természetesen keresztülvihető, hogy
különféle vegyszerekkel kenjük a nyeséseknél stb. keletkező
sebeket, az erdőben azonban természetesen "* ilyesmi szóba
sem kerülhet. — A nyaraknak magról való szaporítása pedig
az eddigi tapasztalatok szerint igen körülményes, úgyhogy

95.
3. ábra. P á r év előtt íelnyesett kanadainyárak
Püspökladány.

hosszmetszetei.

a gyakorlatban csak nehezen keresztülvihető (homokos tala
jon árnyalás mellett állandó öntözés). Viszont ha csak a
csúcshajtások útján nyert dugványokkal akarunk dolgozni,
úgy erősen megdrágul a dugványok előállítási költsége és
természetesen lecsökken a termelhető dugványok mennyi
sége is.
A gyakorlat szempontjából talán mégis legfontosabb
az a kérdés, hogy a megállapított álgesztesedésnek milyen
jelentősége van a fa értékét és használhatóságát illetőleg.
Ebből a szempontból mindenesetre már maga az a körül
mény is jó jelnek látszik, hogy nem a gyakorlati erdőgaz
dák, vagy a fakereskedők s különösen nem a Duna ártéri
erdeiben működő kollégák fedezték fel (sőt éppen ők lepőd
tek meg rajta leginkább), hanem a tudományos kutatók. —

Ez a tény, úgy Játszik, mégis amellett szól, hogy a baj nem
lehet túlnagy, mert hiszen a Duna ártéri erdeiben már kb,
70 év óta ültetik a kanadainyárt igen szép eredménnyel, jól
lehet minden valószínűség szerint azokban a már régen ki
termelt öreg kanadainyárakban ugyanúgy megvolt az álgesz
tesedés, mint a maiakban, hiszen azokat is dugványok út
ján telepítették. Ennek dacára ugyanaz az erdőgazda, aki
az idős kanadainyárakat kitermelte és eladta, újból ültetett
kanadainyárt, sőt még nagyobb mértékben, mint azelőtt.
Miért? Vilószínűleg azért, mert nem lehettek vele rossz
tapasztalatai.
A helyzet ugyanis az, hogy maga az álgesztesedés az
c i (lőhasználattani tanszék vizsgálatai szerint nem befolyá
solja károsan a kanadai- és robusztanyár műszaki tulajdon
ságait, így használhatóságukat egyáltalán nem rontja. Igaz
ugyan, hogy ez a minden dugványról neveli nyárban (hazai
ban és külföldiben egyaránt) megtalálható álgesztesedés szo
kott kiinduló pontja lenni a szöveteket szétromboló revesedésnek, bélkorhadásnak, de ez elsősorban csak nem megfelelő
termőhelyen lép fel, jó talajokon csak akkor, ha a fa vágásérettségél mái' jóval meghaladta, vagy az erdőápolás nem
megfelelő.
Az ezirányú német irodalom áttanulmányozásából ki
tűnt, hogy ez a nyárbetegség, amelyet nálunk a kanadaiés robusztanyári al kapcsolatban fedeztek fel, a német iro
dalomban is csak pár év óta szerepel. A némef^ vizsgálatok
csaknem teljesen fedik fenti megállapításainkat, amennyi
ben pl. Hartmann szerint is a dugványozás útján nevelt
valamennyi nyárban kimutatható az álgesztesedés úgy a jó,
mint a rossz talajon. A különböző gombák okozta szövetrombolás azonban csak akkor lé]) fel, ha a la normális víz
ellátása valamilyen oknál fogva hiányt szenved. Ilyen ok
lehet a talaj szárazsága, amit még súlyosbíthat az a körül
mény, hogy az altalajvíz igen mélyen van, vagy pedig, hogy
a túl erősen kötött rétegeken a gyökérzet nem tud áttörni
és így az altalajvízből nem képes a fa vízszükségletét fe
dezni. De a vízellálás elégtelenségének oka lehet még a nyár
állomány túlsűrű volta, a megfelelő áterdőlés hiánya.
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Különösen Kecskeméten láttam, hogy a kísérleti cél
ból túlsűrűn telepített kanadainyár-íiatalosok a legkülönbö
zőbb betegségeknek valóságos melegágyai, míg az ugyanazon
talajon álló ritkább állomány aránytalanul egészségesebb és
szebb fejlődésű. Természetesen az álgesztesedéstől egyik sem
mentes, de a ritkább állománynál ez sem olyan szembeötlő,
mint a sűrűnél.
Általában mégis Hartmannál arra a következtetésre
jutunk, hogy a dugványozásnál figyelembevehető minden
nemű óvóintézkedéseknél hatásosabb védekezési mód az, ha
az idegen gyorsnövésű nyarakat kedvező viszonyok' közé, ill.
igényeiknek lehetőleg megfelelő termőhelyre ültetjük, inkább
tág, mint sűrű hálózatban telepitjük, fejlődésük folyamán a
gyakori és szakszerű áterdőlésről gondoskodunk s végül vá
gásra érett korban kitermeljük.
*
A német irodalom és gyakorlat ma különösen három
gyorsnövésű idegen nyárt ismer (a jegenyenyártól elte
kintve) : a kanadainyárt, a többnyire ugyanezen név alatt
szereplő Populus monilifera-i és a Populus robusta-i.
A gyakorlat és a kereskedelem eddig nem tett különb
séget a kanadainyár és a P. monilifera között, mert nagy
különbség e fák külső megjelenése, vagy termőhelyi igényei
tekintetében, a fa technikai tulajdonságait, valamint hasz
nálhatóságát illetőleg nincs. A Populus monilifera is k. b.
ugyanazt a fatömeget adja, mint a kanadainyár, sőt Leibeiszerint talán még többet. A kanadainyárral szemben még
az az előnye is megvan, hogy törzse hosszabb s minthogy
több oldalárnyalást eltűr, egyenesebb és szebb növésű, mint
a kanadainyár. Ágai azonban durvábbak, merevebbek, mint
a kanadainyáréi. Kérge simább, világosabb és később repe
dezik meg. De különösen szembeötlő különbség a kanadai
nyárral szemben, hogy virágrügyei feltűnően nagyok, majd
nem kétszer olyan hosszúk (—2V cm), mint a kanadainyál'
nál. A virágzás módjában és idejében is van különbség.
A női P. monilifera-nk\ főleg csak a korona külsejét borítják
gazdagon virágok, míg a kanadai nyárnál a virágok egyen2

letesen oszlanak meg a korona belsejében és külsején, úgy
hogy az utóbbinál a virágzófa nem annyira szembeötlő, mint
a P. monilif era-nál.
A P. monilifera-nál azonfelül 10—14 nappal korábban
kezdődik a virágzás (a hímvirágok viszont 4—5 nappal elő-

9e. ;1
4. ábra. F i a t a l robusztanyárak Karlsruhe

vidékén.

zik meg a nővirágokat). A lombfakadás szintén 4—5 nappal
hamarabb következik be, mint a kanadainyárnál.
Leibernek ezek a megállapításai („Zur Nachzucht von
Pappeln in der badischen Rheinniederung". — Alig. Porst-'
und Jagdzeitung, 1936.) — mindenesetre ellentétben álla
nak egyéb irodalmi adatokkal, amelyek szerint épen a kana
dainyár virágzik előbb, amiért is a Populus monilitera, mint
P. canadensis var. serotina, ill. erecta néven is szerepel. Két
ségtelenül szükségesnek látszik a kérdésnek további alapo
sabb vizsgálata és a zavar tisztázása.

W. v. Wettstein újabban megjelent munkája (Die
V'erme.Ji.rung und Kultur der Pappel) szerint a P. monilifera
mégsem azonos a P. serotina-víü, hanem ez utóbbi a legré
gebben ismert és vegetatív úton erősen elszaporított hím
nemű basztard, amely különösen Középnémetországban álta
lánosan elterjedt. Igen későn, kb. a mi 'feketenyárunkkal
egyidőben hajt ki. Levélnyele vöröses, a levél alakja a
feketenyáréra emlékeztet.
Az újabban mind Németországban, mind nálunk is
erősen felkapott Populus robusta különösen szép egyenes
növése, örvszerű elágazása, koronájának szabályos, kúpos
formája igen kedvező benyomást tesz a szemlélőre. (4. ábra.)
Amellett rendkívül gyorsan nő, az előző két nyárral szemben
még több oldalárnyalást eltűr, tehát sűrűbben ültethető, mint
azok. Állítólag a talaj minőségével és vízgazdálkodásával
szemben sem támaszt olyan igényeket, mint a kanadainyár,
vagy a P. monilifera. Magassági növekvése is gyorsabb.
Ezzel szemben azonban vastagsági növekvése lassúbb, ami
ből viszont az következik, hogy fája tömÖttebb. Ahol azon
ban a talaj megfelelő és minél nagyobb fatömeg elérése a cél, ott a kanadainyárt, ill. a P. monilifera-i előnyben kell
részesíteni a robusztanyárral szemben. Mindenesetre óvatos
ságra int vele szemben az is, hogy idősebb állományunk még
nincs belőle. A legidősebb talán 12—14 éves, a németeknél
kb. 25—30 éves, de ezen — Leiber szerint, — máris az elöre
gedés jelei mutatkoznak („Wir glauben nicht, dass sie das
physiscJie Altér der Monilifera oder Canadensis erreicht.
Einzelne, etwa 25 jáhrige, nachweisbar eeJite Robusta, die
altesten Exemplare im Baden im Gemeindewald RussJieim,
seigen bereits Merkmale, die auf rasches Altern und auf
leichte Wuchsstockung hiniveisen." — L. c.)
Kétségtelen, hogy ezzel a szép és gyorsnövésű fa
fajjal, mely állítólag a Populus Eugenii és a Populus angulata cordata basztardja (a P. Eugenii viszont a kanadainyár
és a jegenyenyár keresztezése útján jött létre) foglalkoznunk
kell. De mindjárt nagyban való telepítését nem tudnánk
ajánlani, annál inkább azonban sx vele való kísérletezést.

Ezeknek az idegen nyárfa jóknak a telepítését elsősor
ban rendkívül gyors növekvésük, rövid idő alatt elért, sok
szor meglepően nagy fatömegük, ill. törzsméreteik indokol
ják. Tudjivk azonban, hogy sűrű állományban egyrészt nem
érik el a kívánt idő alatt a várt, különösen vastagsági mére
teket, másrészt, minthogy vízellátásuk szempontjából sok
szor zavarok támadhatnak, amelyek mindenféle betegséget
vonnak maguk után, célszerű, sőt kívánatos a minél tágabb
hálózatban való telepítés. Itt mindig elsősorban a kanadainyárra gondolunk, amelyre nézve már bőséges tapasztalatok
állnak rendelkezésre. A nálunk alkalmazott hálózat túlsűrű,
amit még súlyosbít laz áterdőlések sokszor e r ő s elhanyago
lása, amire nem egy példával szolgálhatnánk a Dunaártéri
erdőkből.
A németek, olaszok és franciák aránytalanul tágabb
hálózatban ültetik. Ez természetes is, hiszen céljuk elsősor
ban a minél előbb elérendő nagy méret és fatömeg. Azt pedig
különösen a fényigényes és oldalárnyalást nem tűrő kanadai
nyárnál csak minél tágabb hálózattal lehet elérni. Ehhez
járul még az, hogy a szűk hálózat következtében egyszer
már deformált korona csekély regeneráló képességgel bir.
A szűk hálózat hátrányait még fokozzák az áterdőlés nyo
mán előtörő fattyúhajtások, amelyek a törzs értékét lénye
gesen rontják. A németek szerint az általuk már a háború
előtt többnyire alkalmazott " A m-es hálózat nem bizonyult
elégnek, úgy, hogy azóta /?, ill. A> m-es hálózatban telepítik
a kanadainyárt. Leiber a szűk hálózat pártolóival szemben
liangsúlyozzn, hogy a szűk hálózat mellett feltétlenül kívá
natos gyakori áterdőlés terén mindig csak mulasztásokat ta
pasztalt, másrészt az így nyert gyengéi)!) anyag értékesítése
állandóan nehézségekkel jár. A tágan ültetet t kanadainyár
közeit más lassabban növő, a termőhelynek megfelelő fafa
jokkal töltik ki, így az ártéren égerrel, fűzzel, majd kőrissel,
magasabb fekvésben juharral, hárssal s t b . Az itt alkalma
zott hálózat 2 . 5 / 2 . 5 — 3 . 5 / 3 . 5 m.
7
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Ez mindenesetre olyan megoldás, amely az erdőtele
pítésnél felmerülő legkülönbözőbb igényeket kielégíti. A z így
ültetett kanadainyárak gyorsan érhetnek el nagy méreteket

és fatömeget, viszont a közöket 'kitöltő fafajok egyrészt ter
mészetes takarói a talajnak, így az erdő természetes össze
tételét a lehetőségig megvédtük, másrészt elősegítik a kanadainyárak ágtisztulását, ill. megakadályozzák a fattyúhajtások előtörését, viszont nem gátolják a kanadainyár koroná
jának szabad fejlődését (5. ábra).
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5. ábra. 55 éves kanadainyár egykorú hegyijuharok
Karlsruhe vidékén.

között

Ezzel az eljárással gyönyörűen fejlett nyarakat, ha
talmas fatömeget nyernek s amellett a talaj a közöket ki
töltő fafajok és bokrok, valamint az aljnövényzet révén
megtartja természetes takaróját, úgyhogy végeredményben,
minthogy a kanadainyár meglehetősen mély gyökérzetű fa
faj is, ez a természetestől csak alig eltérő összetételű állo
mány nem fejt ki káros befolyást a talajra.

US

Már a Populus robusta-t valamivel sűrűbb hálózat
ban, de ezt is a termőhelynek megfelelő ott természetes elő
fordulású fafajokkal elegyesen ültetik. Itt azonban már csak
egy-egy sort tesznek a nyarak közé.
A nyarakat általában i*endszeresen nyesik (igaz, hogy
többnyire egyéb fafajokat is) és itt a következő szemponto
kat tartják szem előtt. A nyesést kb. három évvel az ültetés
után kell elkezdeni. (Kecskeméti kísérleteim szerint a ko
rábban megnyesett kanadainyárak kissé elmaradtak fejlődé
sükben a fel nem nyesettekkel szemben.) A nyeséseket csak
óvatosan és fokozatosan szabad foganatosítani. A nyesés
ideje a tavasz kezdete.
A kanadainyárt, de a többi idegen nyarat is elsősor
ban a nagy papírfahiány és a többé-kevésbé elhanyagolt ár
téri erdők intenzívebb kihasználásának kérdése hozta elő
térbe. „Nem vall nagy körültekintésre", — írja a „Natúr
und Kultur" című folyóirat 1933-ban — „hogy mi németek
papírfánk legnagyobb részét Észak- és Kelet-Európából
hozzuk be, ahelyett, hogy ezt magunk termelnénk, ami könynyen volna lehetséges a gyorsnövésű nyárfajok ültetése ré
vén, amelyek a legjobb papírfát adják". — „Hogy a kanadai
nyár fáját „Cotton-Wood" név alatt hatalmas tömegekben
hoztuk be, úgy látszik, még a kanadainyár barátai sem tud
ják mindenütt".
A papír- és gyufagyárakon kívül a furnírgyárak is
keresik. Főleg ezért is törekszenek nagy méretek elérésére.
Érthető tehát, ha annyira kezdik felkarolni.
De a ífolyók árterein egyébként is rendkívül hasznos
fafaj. A hosszas elöntés eltűrésében versenyez a fűzekkel.
Ezt az ellenálló képességót .azután felhasználják a folyók
ágaiban arra, hogy a mélyebb fekvésű helyeket beültetik
kanadainyársuhángokkal, amelyek fékezik a víz áramlását,
ezzel elősegítik az iszap lerakodását, úgyhogy az így beülte
tett laposok fokozatosan feltöltődnek. Természetesen először
a legmélyebb részeket kihagyják s az ültetéssel a magasabb
fekvésű szélektől kiindulva lépésről-lépésre haladnak előre.
A suhángokat mind erős karókhoz kötik, hogy ellen tudjanak

állni a víz sodrának. A telepítést többnyire dombos ültetés
segítségével végzik. A dombok 40—50 cm. magasak.
Nálunk szintén nagy a papírtahiány és szintén meg
lehetősen elhanyagoltak az ártéri erdők. Nálunk tehát ugyan
úgy indokolt a kanadainyár telepítésének további kiterjesz
tése, mindenesetre azonban több hozzáértéssel, több szak
szerűséggel, mint eddig történt. Jobban figyelembe kell ven
nünk a kanadainyár talaj-, nedvesség-, és fényigényeit, de
semmi esetre sem szabad megfeledkezni! arról, hogy a kana
dainyár mégis csak idegen fa nálunk, ami fokozott körülte
kintésre és óvatosságra int a telepítésnél felhasználandó
csemeték minősége szempontjából is.
111 visszatérünk ismét az álgesztesedés kérdésére. Jelez
tük, hogy az eddigi kísérletek alapján főleg a csúcshajtáso
kat, ajánlják dugványozásra, ha annak alsó vágáslapját még
faviasszal is bekenjük. Rámutattunk arra, hogy ezáltal a
gyökeres dugvány előállítása egyrészt megnehezül, másrészt
lényegesen megdrágul. Ha azonban a külföldön alkalmazott
tág hálózatban (9/9 m, esetleg 10/10 m) ültetünk, közéje ele
gyítve az ott természetes fafajokat, egyrészt gyorsabban
érünk el nagyméretű törzseket, másrészt az ültetéshez szük
séges gyökeres dugvány mennyisége sokszorosan kis.ebl)
lesz, viszont az erdő összetételének természetességét és így
a termőhely minőségét fokozott mértékben óvjuk.
*
Z u r F r a g e der k a n a d i s c h e n

P a p p e l . Von

dr. P.

Mayüar.

Aufgrund eig-ener und fromder Untersuchungen stellt Verf.
fest, dass in Ungarn i— ebenso wie in Deutsohland — alle aus
Stecklingen hervorgegangenen, aber auch die aus Kernpflauzen
gezogenen, gestümmelten Pappeln (urheimische und fremde A r t e n
in gleicher Weise) rotkernig sind.
Die empfohlenen Schutzimassnahmen
vermögen das Ufoel
nicht; gíinzlich zu verhindenn, da dieses auch durch die ahsterbeiiden
oder gestümmelten Áste den W e g in den Holzkörper fmdet; zur
Kernfaule entartet es sich aber nur auf trokenen Böden, bei
engem Verband und im spateren A l t é r .
Die beste Vorbeugung ist, wenn die Pappeln nur auf entsprechend gute Standorte bzw. in weitem Verband gepflanzt nnd
mit anderen standortsgemiissen urheimisohen Holzarten gemischt

werden. Fremde Pappelarten dürfen alsó nur unter Beibekaltung
des natürlichen Waldaufbaus eing'eführt werden.
L e s question d u P e u p l i e r

d u C a n a d a , par le D r P.

Magyar.

L a plupart des peupliers sönt á coeur rouge, mais ceci ne
présente aucun danger si la station est bien ohoisie. Comme
mesure de prévention, 011 dóit veiller á ce que la plantation sóit
faite conformémeint aux eonditions du lieu; le mélange des essences
peut également avoir un bon effet.
T h e q u e s t i o n of C a n a d i a n

p o p l a r . B y Dr. P.

Magyar.

The largest part of Canadian poplars ha ve red heartwood,
but on suitable loealities this phenomenon does not signify any
danger. T h e deasease can be controlled only by careful selectio ":!
of loeality, wider plantíng distance and setting of m i x e d stands.
1

Adalékok az akác-állományok becsléséhez.
I r t a : Dr. Kováts Ernő.

Fekete Zoltán „Akác-fatömegtábláinak" megjelenése
előtt az akácállományok fatömegének közvetlen megbecs
lése — amennyiben ennek szüksége felmerült — csak pró
batörzsek döntése útján volt lehetséges. A próbatörzsek
döntésén alapuló eljárások közül — különösen az erdőren
dezés céljait szolgáló becsléseknél — kétségtelenül az állományátlagtörzsekkel való becslést alkalmazták a leggyak
rabban. A fatömegtáblák mellett ma még bizonyára ez a
becslés van nálunk leginkább elterjedve.
Jelen dolgozatomban egy, az előzőnél egyszerűbb, de
pontosabb eljárást ajánlok a gyakorlat számára.
Az állományátlagtörzzsel való becslés alapképletei:
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Az állományátlagtörzsekkel való becslésnél a mellmagassági átmérők felvétele után kiszámítjuk az átlagos át-

