
Magyarázat az ábrához: 

1. Erdőgazdaság helyzetképe: 
a) Terület, halár. 
b) Faállomány állapota. 
c) Javaslat a gazdálkodásra. 

2. Az erdőrendezés adta helyzetkép alapján a 
különböző grzdűsági ágakkal összehangolt 
nagyvonalú állásíog .alás az erdőgazdaság fel
adata t illetőleg: 
a) Fakészlet és hozadék kérdésében. 
b) A szükséges új erdőtelepítés, országfásítás 

kérdésében. 
c) Általános erdészetiéi'esztési terv kérdésében. 

3. A nagyvonalú irányelvek részletezése a tárca 
keretén be.ül. Törvényes rendelkezések, az elvi 
határosatok végrehajtásának biztosítására. 

4. Üzemtervek. 
a) Technikai szabályozás tervei. 
b) Hozamszabá'yozás. 

5. Végrehajtó szervezet kiépítése és munkamód
szer kidolgozása. 

6. Tervek végrehajtása az áll. erdőgazdaságokban. 
7. Tervek végrehajtása az „egyéb" tulajdonú 

erdőkben. 

8. Fásítási tervek rendelkezésére bocsátása az 
erdőgazdaság, és a nem erdőgazdasági szer
veknek. 

Rövidítések: Á M K = Állami Mezőgazdasági Központ. 
TSzCs = Termelő Szövetkezeti Csoportok. 
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B nnaHOBOM necHOM xo3nűcTBe BetirpuM. — JlecoycTpofiCTBO 
íiBJTíie.Tefl caMWM ocnoB iwM Bonpoeo.w HHHeniHero iuiaHOBoro 
JiecoxoaflHCTBa. JlecoycTpoílCTBO npoiujioro d p o a He Moater 
ynoBJieTBopitTb TpeőoBauHHM, nje.t'aBJiíieMbiM K aexiy co 
CTopoiiH nbiiieiniiero miaitOBoro xoaafttTBa. JlecoycTpoitcTBO 
— cocTaBjiaa necoxo3allcTBeHHbie iiJiain.i ;jjia öyflymero — 
aojiatHO ytHTHBaib ne TOJII.KO npupoaiiwe VIJIOBHH HO 
TaKíite H oóm,eí TBeHHbie H xo::aticTBenHbie TpefioBaHita B 
Koime aBTop npHBO/tiiT CBOH HaineTKH no opraHHsanHOir-
HMM BOnpoca.\t JiecoycTpoitcTBa. 

La situation et les taehes de l'aménagement dans 
notro écoinonie forestiere méthodique. — Le pr^bléme le 
plus essentiei de l'économie forestiere rationelle d'au-
jourd'hui est l'aménagement. L'aménagement forestier 
de l'aneien régime ne peut pas ötre conforme aux exi-
gence9 de l'économie périodiquement planifiée. 
Aujourd'hui ne suffit pas que l'-améiiagement íoTest er 
prenne en considtration simplement les forces de la 
nature, il fant c nsidérer encare les exigences sociales 
et économiques et on do t coustruhe les pLns de l'éco
nomie future en tenant compte des tous les deux cir-
eonstances. Á la fin l'auteur donne sa conoeption sur 
l'organisation de la situation dans le domain de i'aména-
gement. 

Situation and Tasks of Our Forest-Organization in 
Planned Forestry. — Modern íorest-organization h s to 
take not only natural forces but alsó S O C M ! and econu-
ra c aims into oonsideration amd the plans of future 
f:)rest management are to be built up on that enlrged 
basis. —' According to these principles somé suggestions 
are made by the authwr. 

A S Z O V J E T K U T A T Á S E R E D M É N Y E / 

AZ ÁLLOMÁNY FÁINAK OSZTÁLYOZÁSA A SZAKASZOS 
FEJLŐDÉS ELMÉLETE ALAPJÁN 

M. B. D A N I L O V 
634.948.322:577.4 

I. V . Micsurinnak és T. D. Lüszenkónak a 
növények szakaszos fejlődéséről szóló tanítása 
az állomány-szerkezet ós —• élettan megismeré
sének az alapja. 

A modern materialista élettan alapjainak 
kidolgozása során I. V . Micsurin feltárta 
a növényi szervezetek történelmi ós egyéni 
fejlődésének törvényszerűségeit. I. V . Micsu
rin nagyjelentőségű felfedezéseinek egyike a 
magról kelt gyümölcsfák (magoncok) szaka
szos fejlődéséről szóló elmélet. Eszerint az 
elmélet szerint a növénynek azok a tulaj
donságai, öröklődési sajátosságai, amelyeket a. 
faj történelmi fejlődésének feltételei alakítot
tak ki, a növény egyéni fejlődésében is meg
nyilvánulnak; ezek a tulajdonságok a fejlődő 
növény életfeltételeinek, valamint táplálkozási 
jellegének hatására meg is változnak. A növé
nyek egyéni feilőd°sére vonatkozó megfigyelé
sei alapján I. V . Micsurin megállapította, hogy 

a magról kelt gyümölcstermő növények életé
hen három, minőségileg különböző fejlődési kor
szakaszt (életszakaszt) különböztethetünk meg: 
a fiatalkor, az érettség és az öregedés fejlődési 
szakaszait. 

A fiatalkori fejlődési szakaszt a növény 
termőképesiségének hiánya, nagyfokú alakítha-
tósága és változékonysága, az életfeltételekhez 
való alkalmazkodóképessége, valamint tulaj
donságainak, jellegeinek kialakulatlansága jel
lemzi. 

Az érettség fejlődési szakasza a termés
hozás megindulásával kezdődik és néhány ter
més után állapodik meg. Ebben a szakaszban 
a növényt a kisebbfokú alakítható-ág. a tulaj
donságok és jellegek teljes kialakultsága, ki
elégítő növekvési erély és nagyfokú életképes
ség jellemzik. A növény öregkori fei'ődési sza
kaszában még kisebb az alaikíthatósí'g. erősen 
lecsökken a betegségekkel és károsításokkal 



szemben tanúsított ellenállóképessége és nagy
mértékben alábbhagy alapvető fiziológiai folya
matainak az intenzitása. 

T. D. Lüszenko akadémikus továbbfejlesztve 
I. V. Micsurin tanítását, megalkotta a növények 
stádiumos (szakaszos) fejlődéséről szóló elmé
letet, amelyet részletesen alátámasztott a mező
gazdasági kultúrnövények életéből vett adatok
kal. T- D. Lüszenko megállapította, hogy a 
növény növekedése és fejlődése nem azonos 
jelenségek, és a fejlődés a növénynek egész sor, 
minőségileg különböző szakaszon (stádiumon) 
való áthaladását jelenti. Abból a célból, hogy 
a növény át tudjon haladni az egyes fejlődési 
szakaszokon, szüksége van a külső környezet 
meghatározott feltételeinek (tényezőinek) a 
behatására. 

A növények szakaszos fejlődésének elmélete 
alapján T. D. Lüszenko egész sor fontos élet
tani és agrotechnikai eljárást dolgozott ki a 
növények természetének átalakítására és a 
mezőgazdasági növények termőképességének 
fokozására. 

I. V. Micsurin és Lüszenko tanítása a növé
nyek fejlődésének szakaszosságáról általános 
élettani elmélet, ós ezt kell alapul vennünk az 
erdő élettanának, fejlődésének és szerkezetének 
tanulmányozásához is. Ennek során nekünk 
éppen úgy, amint ezt a micsurinisták teszik, 
figyelembe kell vennünk az állományalkotó 
fafajoknak azokat a sajátságait, amelyek a 
fajok történelmi fejlődésében és a környezethez 
való alkalmazkodásban lelik magyarázatukat. 

Következésképpen a faállomány és azon 
belül az egyes fák fejlődési törvényszerűségei
nek tanulmányozóját, valamint az állományok 
(adott esetben az elegyetlen állományok) szer
kezetének elemzését a fás növények szakaszos 
fejlődésének elmélete szemszögéből kell végez
nünk, figyelembe véve a fák különleges sajá
tosságait. Állományalkotó fafajainkat (ef., lúc, 
tölgy, r. nyár, nyír, stb.) életük és fejlődési 
szakaszaik hosszabb tartamán kívül még az 
az alkalmazkodottságuk is jellemzi, hogy a faj 
fennmaradását csoportokban, társulásokban 
való tenyészettel, azaz erdőt alkotva, biztosít
ják. A fafaj az egyedek nagy sokaságán keresz
tül fejti ki és biztosítja létét. Ezek az egyedek 
élettani szempontból egy összefüggő egészet 
adó, egy egységes szervezethez hasonló csopor
tot alkotnak, amelynek életműködése a külön
böző egyedek között oszlik meg. Hogy ez az 
életformáció (társulás) életbenmaradását biz
tosíthassa, az életközösségbe tartozó minden 
egyednek alkalmazkodnia kell faja létfeltételei
hez és a létfeltételek változásának megfelelően 
kell neki j,s megváltoznia. 

Ezekből az alaptételekből kiindulva kell 
tanulmányoznunk az állomány fejlődésének és 
szerkezetének törvényszerűségeit az egyes fa
fajok esetében. 

Sajnos, az erdőművelési tudományban — I. 
N. Nikitin ismert munkái kivételével — még 
nem fordítottak kellő figyelmet az erdők életé
nek — ennek az elvi álláspontnak a szemszö
géből történő — tanulmányozására. 

A szocialista erdőgazdaság gyakorlata és 
elmélete megköveteli az erdő életének és szer-

5 25 4 0 100 
1. ábra. A különböző osztályba tartozó fák leveleinek 
száraz súlyára vonatkozó adatok változása a kor függ
vényében elegyetlen rezgőnyárállományban. A z 5, 25, 
40 és 100-as számok laz á lomány korát jelzik. A z egyes 
fák osztályát az ábra basábocskái fölött lévő római 

számok jelzik. 

P H C . I . Ha.MeneHHe cyxoro Beca jincTteB aepeBbeB paa. 
JIH'IIIMX KaTerOpHH B HHCTblX OCHHOBblX p̂eBOCTOÍIX B SS.' 
BHCHMOCTH OT BtöpacTa. UlliI'pM 5, 25, 40, H 100 yitasblBaiOT 
BoapacTH flpeBOCToeB. KateropHH aepeBbeB OTiieneHM pnni-
C K H M H iiinppa.MH Hafl KOJionKa.uH fliiarpa.MMbi. 

Flg. 1. Changement des données concernant le poids sec 
des feuilles des aibres des difíérentes classes, expl qués 
moyennant la íonotion de l'áge pour te penptement pur 
de tremble. Les cbiffres 5, 25, 40 et 100 indéquens l'áge 
du peup'einent. Les classes des iarbres sont indiqués 

par les cbiffres romains au-dessus des rubriques. 

kezetének beható tudományos, materialista 
tanulmányozását, az állomány tudományos osz
tályozásának kidolgozását ezen az alapon. 
A feladat megoldásának alapja I. V . Micsurin 
és T. D. Lüszenko tanítása. 

A z állomány fáinak fejlődési dinamizmusa 

A z egykorú állományban az egyes fák az 
állomány természetes fejlődésének törvény
szerűsége által meghatározott különböző hely
zetet foglalnak el és ezzel összefüggésben a 
külső környezeti tényezők (fény, hőmérséklet, 
nedvesség, stb.) eltérő hatása alatt állnak, mind 
földalatti, mind fölfeletti részeikben. Ezért az 
azonos korú fák kor és fiziológia, valamint fej
lődési szakaszosság tekintetében nem fejlődnek 
egyenletesen: egyesek gyorsabb, mások lassúbb 
ütemben haladnak át fejlődésük szakaszain. 
Ezért az egykorú állományokban — a naptári 
évekkel mérve — azonos korú fák fejlődési sza
kaszos (stádiumos) és kor-állapotukra nézve 
különböző értékűek, fiziológiai szempontból 
pedig az egyedeknek stádiumos állapotával és 
az állományban elfoglalt helyzetével összefüg
gésben lévő életfolyamatok (növekedés, asszimi
láció, lélegzés stb.) erélye különböző. 

Mindegyik fafaj állományának fejlődósében 
három korszakasz különíthető el. Kutatásaink 
kimutatták, hogy ezek a korszakok (étape-ok) 
az egyes fafajok esetében különbözők. (Lásd a 
táblázatot.) 



Fafaj 
A fejlődési és növekedési korszakok 

tartama években 

Fiatalkor Érettség Ör gedés 

Erdeifenyő 20—30-ig 30— 80 80—100 és idősebb 
korban 

Lucfenyő 40—60-ig 60—ISO 100 évnél nagyobb 
korban 

Nyír 
Rezgőnyár 

20—25-ig 
15—25-ig 

25—60 
25— 40—50 

60 éven felül 
50—60 éven felül 

A z állomány szerkezete fáinak stádiumos 
és korállapota szempontjából az állomány 
különböző fejlődési korszakaszában nem egy
nemű. Ez a különneműség egyrészt abból ered, 
hogy a fák fejlődési üteme az állomány külön
böző fejlődési szakaszaiban nem egyforma, 
másrészt abból, hogy az állomány korával meg
változnak az egyes fák fejlődési feltételei is. 

A z elmondottakat szemléltetően igazolják 
az elegyetlen rezgőnyárállományban előforduló, 
különböző osztályba tartozó fák leveleinél a 
szárazsúlyra vonatkozó adatoknak a kortól 
függő változása. 

A gyorsan fejlődő fák esetében a leveleik 
legnagyobb méretüket a fa 15—25. életóvóben 
érik el; a lassú ütemben fejlődő fákon pedig a 
levelek maximális méretei a fa 40—60. élet
évében alakulnak ki. A z idősebb állományokban 
az I. és II . osztályba tartozó fák leveleinek a 
mérete észrevehetően csökken, ez a gyors öre
gedés következménye. Azoknak a fáknak, ame
lyek fiatalkorukban lassú ütemben fejlődtek, 
idősebb állományokban nagyobb leveleik van
nak. Ebből következik, hogv a levélméret válto
zásának módja olyan jelleg, amelynek alapján 
következtetni lehet a fák fejlődési dinamizmu
sára. Hogy képet alkossunk az állomány fej
lődéséről és szerkezetéről az egyes fák stádiu
mos (fejlődési szakaszos) állapota szemszögéből, 
a következő általános példát elemezzük. 

A felújulás folvamán (magról vagy sarjról, 
a mesterséges telepítés kivételével) az állomány 
nem teljesen azonos korú fáktól alakul ki. A z 
egyes fák kora között, még a legnagyobb mérték
ben egykorú állományokban is tíz, sőt több év 
kü^nbség van. Ennek következtében és azért, 
mert az egyes fák fejlődési üteme már a kor n na-
záródás beálltáig is egyénenkint változó, a jövő 
állomány faegyedei — stádiumos fejlődésük 
szempontjából — eltérőek lesznek. Koronazáró
dás után a legerősebben fedett fák más feltéte
lek közé jutnak, mint a köztük lévők. 

Ismeretes, hogy a szabad állás feltótelei 
(fény, hőmérséklet, csapadék) elősegítik a nö
vény gyorsabb fejlődósét. Ezért a nagyobb fák 
fejlődésük fiatalkori . szakaszában gyorsabban 
fejlődnek, mint az általuk beárnyékolt fák és 
gyorsabban jutnak az érettség szakaszába. Ezt 
igazolja az a körülmény, hogy az ilyen fáik fia
talabb korban teremnek és hamarabb érik el 
hossznövekedésük delelését. Ezeken kívül van
nak az állományban lassúbb ütemben fejlődő, 
de gyorsan növő, valamint nagyon lassú ütem
ben feüődő és lassan is növő fák. 

A fejlődés második korszakaszában az állo
mány szerkezete már más lesz, mint az elsőben. 
Itt a fák jelentős részét az érettség fejlődési 
szakaszában találjuk, ezért növekedésük tovább 
már nem erősödik, hanem ellenkezőleg, a növe
kedés erélyének bizonyos fokú csökkenését 

figyelhetjük meg náluk, s ez annál erősebben 
jut kifejezésre, minél gyorsabban öregszik a fa. 
Ugyanakkor a fák egy része továbbra is a fia
talkori fejlődési fokon marad és ha megvannak 
a számukra szükséges feltételek, növekedésük 
fokozatosan erősödik. 

A z állomány harmadik fejlődési szakaszá
ban (öregedés) az állomány fiziológiai szerke
zete más leszi A fák egyik részét ebben a fejlő
dési szakaszban az élesen kifejezésre jutó öre
gedés jellemzi, másik része továbbra is az érett
ség életszakaszában marad és megőrzi jelentős 
növekedési erejét. 

í g y teljesen nyilvánvaló, hogy az állomány 
különböző fejlődési szakaszaiban a különböző 
szakaszokban lévő fák különböző módon visel
kednek az ember gazdasági beavatkozására 
vagy a természeti behatásokra. A fejlődés dina
mikája és a fák kölcsönös viszonya fejlődésük 
dinamikája szempontjából az egyes fafajok 
állományaiban nem egyforma, ez .a fajok élet
tani tulajdonságaival függ össze. Ebből a szem
pontból főbb fafajainkat két csoportba oszthat
juk: a) a lassan fejlődő ós lassan öregedő, vala
mint o) a gyorsan fejlődő és gyorsan öregedő 
fafajok csoportjába A z első csoport jellemző 
képviselője a lúc; ugyancsak ide tartozik a 
tölgy. A második csoportba tartoznak .a tűleve
lűek közül az erdeifenyő, a lomblevelűéi: közül 
a rezgőnyár és a nyír. 

Ezért akkor, amikor az állomány ós benne 
a fák fejlődósének törvényszerűségeit tanulmá
nyozzuk, figyelembe ke 1! venn : a fafai élettani 
sajátosságait ós fejlődésének konkrét feltóteleit, 
szem előtt tartva a fák óletközöségót (társulá
sát), mint a faj fejlődése és fennmaradása érde
kében történelmileg megalapozott, törvény
szerűen fejlődő egészet. Ebből a szempontból 
egészen természetes ós szükségszerű az elegyet
len állományokban egész sor fának az elhalása, 
mint olyanoknak, amelyek már betöltötték sze
repüket az állomány fejlődésében. Azonkívül 
sok fa különböző kórtani (patologikus) jelensé
gek, károsítások következtében hal el az ado
mány fejlődése folyamán. A z ilyen fákat külön 
csoportba kell sorolni. 

A fák osztályozása az elegyetlen állományok
ban fejlődési szakaszosságuk (stádiumosságuk) 

figyelembevétele alapján.* 
A z elmondottak lehetővé teszik, hogy be

mutassuk az állomány egyes fejlődési korszaka
szai szerint a fák osztályozását stádiumos és 
korállapotuk alapján. Ezt az osztályozást, ame
lyet egyelőre csak a rezgőnyárra vonatkozóan 
dolgoztunk ki, a 2. ábrán szemléltetjük. 

A ) A fejlődés fiatalkori szakasza. 

I. osztály: gyorsan fejlődő ós aránylag 
gyorsan növő fák. Megkülönböztető jeleik: szé
les, erősen szétterülő korona, erősebb ágasodás, 
lassúbb ágtisztulás (az alsó ágak lassú elszára-
dásia és az elhalt ágak lassúbb leválása), na
gyobb levelek. A felső szintet alkotják. 

77. osztály: lassúbb ütemben fejlődő, de 
gyors növekedésű fák. Megkülönböztető jelle
geik: tömör, sűrű korona, az ágak hegyesebb 
szög alatt való elhelyezkedése, jó ágtisztulás. 
A felső koronaszintet alkotják. 

* (Ezt az osztályozást nagy vonásolkíban elsöízben 1948 
ápril'i&á.ban do'jgoztnk ki és ugyanannak az évnek májusaiban 
a pova l z9szk i GoTkij Erdészeti Főis/kola erdőművelési tanszéke 
által (rendezett, értekezleten ismertettük.) 



///. osztály: igen lassú fejlődósű és csök
keni; növekvési erélyű fák. Megkülönböztető jel
legeik: gyengén fejlett, nagyrészit beárnyékolt 
korona, az álló ágak gyors el száradása és az 
elhalt ágak gyors leválása, kisebb levelek, a 
korona csúcsa nem oly határozott. 

IV. osztály: ide tartoznak azok a fák, ame
lyeknek főbb szervei életműködósi zavarokban 
szenvednek és amelyek már betöltötték szerepü
ket az állomány fejlődésében. Ezek a gyenge 
koronájú, csúcsszáraz, elhaló fák. 

V. osztály: sérült, károsított fák (törések, 
betegség következtében fellépő elgörbülések, 
gombakárosítók által megtámadott fák stb.). 
Ide sorozhatok a fenti osztályok károsított 
egyedei, károsításuk mértékétől függően. 

B ) Az érettség fejlődési szakasza. 

I. osztály: korán az érettség szakaszába ju
tott, bőven termő, gyorsan öregedő, lassú növe
kedésű fák. Főbb jellegeik: erősen fejlett, szét
terülő, felül tompa korona, az élő gallyak 
hosszú törzsszakaszon helyezkednek el, lassú 
ágtisztulás. A felső koronaszintbe tartoznak. 

II. osztály: lassú ütemben fejlődő, az érett
ség állapotába átmenő, mérsékelten termő, gyor
san növő, vagy erős növekedésüket megtartó 
fák. Főbb jellegeik: jól fejlett, de tömörebb, 
sűrű, hegyesebb végű koronák. A z élő gallyak 
hegyesebb szög alatt helyezkednek el. A kéreg 
még sima és fénylő. Gyakran ezek alkotják a 
legmagasabb fákat az állományban. 

osztály: még a fiatalkori fejlődési sza
kaszban lévő fák, fokozódó növekedési eréllyel, 
amelyek laz állomány fő koronaszintjébe törek
szenek; ezeknek meg is van a képességük, hogy 
oda bejussanak. Főbb jellegeik: gyengén fejlett, 
de elég tömör, hegyesedő, a felső szintbe törő 
korona, jó ágtisztulás. 

IV. osztály: életműködési zavarokban szen
vedő, az állomány fejlődésében már szerepüket 
betöltött fák. Ezek az elhaló koronájú fák. 

V. osztály: a különböző károsítások által 
sújtott fák. Jellegeik ugyanazok, mint az állo
mány fiatalkori szakaszának V . osztályába tar
tozó fák esetében. 

C) Az öregedés fejlődési szakasza. 

I. osztály: megöregedett és egyre erősebben 
öregedő, csökkent élehképességű és megcsap
pant növőerejű fáik. Jellemző vonásaik: gömb-
alakú, felső részén elszáradó korona, erősen 
repedezett vastag kéreg. Ennek az osztálynak 
egyes fái alacsonyabbak a többieknél, törzsük 
kevésbé ágtiszta. 

II. osztály: jól fejlett, nagyméretű, lassú 
ütemben öregedő, jelentős óletképességű fák, 
amelyek kedvező viszonyok között fokozni tud
ják a növekedés erejét. Főbb jellegeik: nagy
méretű fáik, erősen fejlett és eléggé sűrű, 
tömör koronával. Jó ágtisztulás. 

///. osztály: lassan fejlődött, s ezzel kap-
escilaitban .stádiumosan fiatalabb fák, ame'yek 
nagyobb mértékben tudják fokozni növekedési 
erélyüket, mint az előbbi két osztály fái. Jel
lemző rájuk még nagv életerejük és ellenálló-
képességük a különibö: ő megbetegedéseikkel 
szemben. Ezek a felső knromaszintibe törő, az 
állomány harmadik, esetleg már második fejlő
dési szakaszában nagyon megöregedett fákat 
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2. ábra. Fák osztályozása stádiumos (fejlődési; szaka
szos) és korállapotuk alapján az á l ' omány egyes fejlő

dési korszakaszaiban. 

P H C 2. KjiaccHfpHKaaHa aepeBbeB no BospacrabiM aianaii 
.pa3BHTHH .npeBOcioji c yqeTOM H X CTanHltnoro H BO-ipacTiioro 
C O C T O H H H H . 

Fig. 2. Classification des arbres sur la bas© de leur 
dóveloppement (d'aprés le dóveloppement en section) et 
de l'état de leur áge dans les différentes époques du 

dóveloppement . 

túlszárnyaló fák. Főbb vonásaik: sűrű, hegye
sedő korona. Jó ágtisztulás. 

IV. osztály: elszáradt, nagyon szabályta
lan koronájú, legnagyobb részt erősen meg
öregedett fák. 

V. osztály: a különböző károsítások által 
sújtott fák. 

A z állomány első fejlődési szakaszában a 
I V . és V . osztályba tartozó fák nagyrészót azok 
a fák alkotják, amelyek az alsó szintben van
nak; az állomány második fejlődési szakaszá
ban szintén nagyrészt az alsó korouaszint fái 
tartoznak ezekbe aiz osztályokba ( I V . — V . ) ; az 
állomány harmadik fejlődési szakaszában az 
említett osztályokba főleg az erősen meg
öregedett fáik tartoznak. 

A javasolt osztályozási rendszer sajátosságai 
és jelentősége. 

A z elegyetlen állományok általunk alkal
mazott osztályozása I. V . Micsurin ós T. D. 
Lüszenko képviselte szakaszcs feilődés elméle
tén alapszik, és mint ilyen, elveiben tér el az 
eddigi metafizikai rendszerektől, amelyek az 
állományokban a fákat „uralkodásuk" frka 
szerint, egységesen osztályozták az állomány 
mindegyik fejlődési szakaszában, a fák fiz oló-
giai állapoitánaik a szakaszos fejlődés szem
szögéből való figyelembevétele nélkül. 

A z elegyetlen állományokban lévő fák java
solt osztályozása az állítólagos faion belüli 
ádáz versengés tudomány ellenes felfogásának 
a cáfolatából indul ki. Ez az osztályozás T. D. 
Lüszenkonak a tanításán épül fel, amely sze
rint az állomány szerkezete a fák közösségé
nek, mint egésznek, tör ténet i l eg meghatáro
zott fejlődése során, alakul ki, szoros összefüg
gésben azokkal a külső tényezőkkel, amelycdc 
mind magának az állománynak, mind pedig 
benne az egyes fáiknak a fej'ődésót megszab
ják. A javasolt osztályozás határozottan elveti 
a fák á'lománybeli osz'ályozásának helytelen, 
káros, régi metafizikai és maithusi alapjait. 

A javasolt osztályozás legfőbb sajátossága, 
hogy az erdő valóságos természetét, fejlődésé
nek törvényszerűségeit tükrözi vissza. Ennek 
segítségével meg tudjuk magyarázni például 
az állomány tagozódását, részekre való külö-
nülésót (differenciálódását), miint a fáik külön
böző ütemű fejlődósének ós növekedésének 



jelenségét, vagy pl. az állománynak kora előre
haladásával való gyérülését, mint a faj fenn
maradását és fejlődését biztosító új nemzedék 
létrehozásának és fejlődése előmozdításának 
feltételét. 

A z elmondottaiklfeal kapcsolatban teljesen 
új megvilágításban jelenik meg a fák osztályo
zásának jelentősége az erdőgazdaság gyakor
lati feladatainak: megöl dásia szempontjaiból. 

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a fej
lődés-elmélet alapján történő állomány-osz
tályozásnak tudományos alapot kell szolgál
tatnia az erdei magguzdálkodás számára. A cél
kitűzéseknek megfelelően a magvakat meg
határozott osztályú fákról kell begyűjteni-
Ebből a szempontból legnagyobb figyelmet 
érdemelnek a gyorsannövő, de lassú íejlődés-
ütemű fáik, amelyeik hosszú időn át megőrzik 
jó növekvésű erélyüket, valamint azok a fák, 
amelyek egyesítik magukban a gyors fejlődést 
a gyors növekedéssel. Másodszor a fáknirlk a 
szakaszos fejődós elmélete a apján valló osztá
lyozása megvilágítja azoknak a — állomány
ápolás ós erdőgazdasági intézkedések végrehaj
tása formájálan történő — céltudatos gazda
sági beavatkozásoknak az útját, amelyeknek 
célja, hogy az állomány, illetve az egyes fák 
növekedésének és fejlődésének irányító szabá
lyozásával növeljék az erdő termelékenységét 
és javítsák minőségi állapotát. 

A z állomány fiatalkori fejlődési asssifasszá-
ban az állományápolás alkalmával elsősorban 
azokat a fákat kell eltávolítani, amelyeken 
a gvors öregedés jellegei jutnak erős mértékben 
kifej eizósre anélkül, hogy gyors növekedést 
mutatnának, valamint azokat a fákat, amelyek 
már betöltötték szerepüket az állomány fejlő
dósében. 

A z érettség fejlődési szakaszában az állo
mányból el kell távolítani azcikat a fákat, ame
lyeik az előrehaladott öregedésnek ós a növeke
dés nagyfokú ellauiyhulásániaik a jeleit mutat
ják, viszont gondosan meg kell őrizni a jól 
növő és növekedési erélyüket fokozó fákat. 

A z öregedés fejlődési szakaszában a gyérí
tések és szálaló-vágásck során el kell távolí
tani az erősen megöregedett fákat és meg kell 

hagyni az életerős és jó növekedési erélyt 
mutató fákat-

Teljesen érthető, hogy a fák idealista osz
tályozása (A'ra/'f-féle osztá yok) alapján foly
tatott állományápolás zsákutcába juttatta a 
burzsoá erdőművelést, az állományápolási el-
járásolkkal, azok hatásosságával, és egyéb erdő
gazdasági intézkedésekkel kapcsolatos kérdé
seik megoldása terén. 

A szovjet erdőművelők (Tkacsenko, Ejtin-
gen, Kopikov ós másclk) ismételten rámutattak 
arra, hogy a fáknak Kraft szerinti osztályo
zása nem nyújt megfelelő alapot az állomány-
ápolásihioiz. 

Igen nagy a jelentősége a fejlődés-elmélet 
állapján történő állomány osiztályozásnaik az 
erdővédelmi kérdéseik megoldása szempontjá
ból is. Feltétlenül szoros összefüggésnek kell 
lenni az állomány, ill. benne az egyes fák stá
diumos állapota • 0 S *ji fáknak a különböző M E G 

betegedésekkel, károsítáisclklkal szemben tanúsí
tott ellenálióképessóge között. Ugyancsak EZZEL 

F Ü G G össze a fáik ellenállóképessége a külső 
környezet káros tényezőivel szemben (fagy-
állékonyság, 'SZÁRAZSÁG-tűrés stb.). 

A z ismertetett osztályozást azokra a sok 
évtizeden át folytatott kutatásokra építették 
fel, amelyeket Micsurinnak és Lüszenkonak a 
növények szakaszos fejlődéséről szóló elmélete 
alapján végez lünik a fák fiziológiájára vonat
kozóan. Ez az osztályozás érthető okokból még 
messze van a tökéletesítő!, tisztázásra, további 
kidolgozásra szerül, de elvi szempontból igen 
nagy a jelentősége, mert ez az első kísérlet 
az elegyetlen állományban lévő fáknak a szaka
szos fejlődés elmélete alapján való osztályo
zására. 

* Fordította: Henzel János 

M. 71. 71 a H 1 1 1 0 B : 

KNACCMDIMKAUHH NEPESBEB Ha OCHOBE TBOPMM CTANMH-
HOrO PA3BHTHFL. 

Classifioation of Trees Aecording to the Theory of 
Development Stages. — Translation from Russian. 

Classifioation des arbres du peuplement sur la base 
du dévelopement par sections. — Tradiuction du russe. 

Előadások az Egyesületben. 
A január havi két előadásunk szövegét 

füzet alakban nyomtatásban kiadjuk és vidéki 
„Erdészeti Lapok felelőseink"-nek nagyobb pél
dányszámban meg fogjuk küldeni. Kérjük a 
vidéki felelőseimiket, hogy ezeknek az előadások
nak a továbbadását, a kartársak hozzászólási 
lehetőségeit a lehető leggyorsabban szervezze 
meg ós lehetőleg nekünk írásban is adja be. 

A február hónapban megrendezett „Szov
jet műszaki hét" során Egyesületünkben két 
előadásit fogunk tartani: 

Február hó 17-én, délután V26 órakor: 
Madas László: A Szovjetunió erdőgazdál

kodása. 
Február hó 21-én, délután V26 órakor: 
Babos Imre: A szovjet tapasztalatok a 

magyar erdőgazdaság szolgálatában. 
Ezeket sokszorosítva olyan hamar fogjuk 

megküldeni vidéki felelőseinknek, 'hogy azokat 
még a szovjet barátsági hónapban ismertethes

sék. Kérjük vidéki felelőseinket, hogy azonnal 
értesí fsenek beniiiünket arról az időpontról, 
amikor ezeket az előadásokat meg akarják 
tartani. 

A tisztújító közgyűlésünkön elhangzott 4 elő
adás szövegét is füzet alakjában kinyomtatjuk 
és nagyobb példányszámban a vidéki felelősök
nek megküldjük. í g y akarjuk biztosítani vidéki 
tagtársainknak is az aktív egyesületi életet és 
mű szak i továbbképzésüket. 

Március hónapban az alábbi két előadást 
fogjuk Egyesületünkben tartani: 

Március 10-én, délután K>6 órakor: 
Kovács Nagy Zsigmond: A z Alföld-fásítás 

talajmegmunkálásának kérdései, különös tekin
tettel a gépesítésre. 

Március 24-én, délután VS órakor: 
Bezzegh László: A z erdőrendezés jövő 

irányai. 
Ezeket az előadásokat is kinyomtatjuk és a 

vidéki kartársainknak eljuttatjuk. 


