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Immár 100 esztendeje, hogy Darwin Károly 
Róbert a fajok keletkezésére vonatkozó elmé
letével új irányba terelte a biológiai kutatás 
továbbfejlődését. A változmatóság, az öröklés és 
a természetes kiválasztódás hirdetése valóság
gal forradalmasította eddigi elképzeléseinket és 
talán első alkalommal épített a gyakorlati élet 
széleskörű megfigyeléseire. A földművelés és 
állattenyésztés sok évszázados gyakorlatát ön
tötte elméleti formába, midőn a szervezet cél
szerű felépítését, életfeltételeihez való alkalmaz
kodását a szervezetre hasznos változások ki
választódásában jelölte meg. 

Weissmann elmélete — melyet a későbbiek 
folyamán Mendel, majd Morgan tett a magáévá 
és fejlesztett tovább — az inga ellentétes irá
nyú kilengését jelenti azáltal, hogy megtagadta 
a szerzett tulajdonságok örökölhetőségét. A z 
idealista irányzat a ehromosoma-elmélet alap
jaira helyezkedett, amely szerint a csiraplazma 
független a testtől és folytonosságában a chronio-
somák mindegyik részecskéje a szervezet vala
mely részének végső megjelenési formáját hatá
rozza majd meg. 

A szocializmus elmélete, fejlődése a dialek
tikus materializmus alapján áll. A természetben 
megszakítás nélküli a mozgás, állandó a válto
zás, folytonos a fejlődós és a szakadatlan el
múlást mindenkor megelőzi a megújhodás. A z 
élet keletkezése pillanatában magával sodorja 
az elmiílás gondolatát, tényét, hiszen a sejt osz
tódásakor elpusztul a mag, hogy fiatal utódok
nak adhassa át helyét. A mozgás, a fejlődés 
szüntelen, az egyszerűt felváltja az összetett, a 
bonyolultabb minőségi forma s mindez nem 
fokozatosan, hanem ugrásszerűen, nem véletle
nül, mint a mutációk, hanem törvényszerű kö
vetkezetességgel, a jelentéktelennek látszó meny-
nyiségi elváltozások felhalmozódásának ered
ményeként jön létre. És miután a nemi sejtek a 
szülői szervezet egyik termékét képezik és létre
jöttüket a szülői testnek köszönhetik: a szerve
zetben, vagy annak egy részében fellelhető, 
öröklődő tulajdonságok változása mindenkor az 
élő test megváltozásának, anyagcseréjének a 
normától eltérő jellegére vezethető vissza. 

Ez a biológiai felfogás, tanítás, irányzat jel
lemzi a Szovjetunió mező- és erdőgazdasági fel
lendülését, magyarázza állandóan fejlődőképes 
sikereit és vetít elénk szemkápráztató lehetősé
geket, fémjelezve Micsurin és Lüszenko halha
tatlanná vált nevével. 

A tulajdonságok átöröklődése, az öröklődő 
tulajdonságok megváltozása az élő szervezet
ben annyira fontos fehérjének az anyagcsere 
során bekövetkező átalakulásával megy végbe. 
Ez a folyamat, amelyen keresztül a környezet 
külső tényezői a szervezetre hatnak és ilymódon 
módosulhatnak az életműködés folyamán szer
zett tulajdonságok és válhatnak bizonyos körül

mények között örökölhetőkké. Ezt az öröklődést 
az életkörülmények megfelelő változtatásával 
tudatosan is ki lehet erőszakolni. Ahogy Micsu
rin mondotta: „növények, állatok fejlődésükhöz 
meghatározott feltételeket igényelnek és ezekre 
meghatározott módon reagálnak. Ha ezeket az 
életfeltételeket megváltoztatjuk, változnak szer
vezeteik sajátosságai, faji tulajdonságai is. 
melyek a továbbiakban öröklődnek." 

Ez az elméleti felfejlődés alkotja az alapját 
a nálunk már évek óta szerepet játszó és meg
vitatott származási kérdésnek is. Jelenlegi ha
tárainkon belül súlyos problémát jelent a fenyö-
iparifa szükségszerű biztosítása s ez hívta fel 
a figyelmet az ország egyes részein, főleg a 
Dunántúlon találiható erdeiifenyő-állomáinyaink 
eltérő jellegére. Jól tudjuk, hogy^ egyes elhatá
rolt területrészektől eltekintve, az erdeifenyő 
őshonos előfordulásával alig találkozunk, s 
állományaink nagy része eltérő termőhelyi — 
talaj és éghajlati — adottságok alól került mi
hozzánk. Éveken át vita tárgya volt a francia, 
az osztrák, stb. magvakból származó erdei
fenyvesek itthoni termésének továbbfelhasz
nálása, íatömegnövedékük, anatómiai szerke
zetük várható alakulása, mígsem az elmúlt pár 
száraz, még téli csapadékban is szegény esz
tendő váratlanul más megvilágításba helyezte 
a kérdést. Megfigyelhettük, hogy mészkőalaku
latokon elhelyezkedő fenyveseink e források 
vízveszteségével egyenes arányban száradás
nak indultak és a felülről elégtelenül pótolt-
tárolt vízmennyiség mélybe húzódása miatt a 
legkülönbözőbb korfokokhoz tartozó egyedek, 
állományrészek, csoportok, sőt állományok 
estek az aszály áldozatául. 

Ez egymagában még nem volna érdekes, 
ha ugyanakkor az Alföld buckáin is mélybe 
vesző talajvíz ellenére az alföldi fenyvesek min
den szembetűnő pusztulás nélkül át nem vészel
ték volna a legalább annyira csapadékban sze
gény időszakot. 

Itt találkozik először a modern szovjet
biológia tanítása gyakorlati megfigyeléseink
kel. A z ország csapadékban legszegényebb, 
Duna—Tisza közi hátságán a buckák fenyő-
állománya csecsemőkora óta hozzáedződött az 
évente ismétlődő aszályhoz, s amelyik nem 
tudott a változott életkörülményekhez haso
nulni, az elpusztult. Mondanom sem kell, hogy 
az alföldi fenyvesek legnagyobb része az ország 
nyugati részein, vagy Ausztriából behozott, ott 
gyűjtött magvak utódának tekinthető s feltét
len az alföldi termőhely adottságaitól alap
vetően eltérő táiegvségek alól került a sivár 
homokbuckák tetejére. H a mindezt egybevetjük 
a dialektikusan materialista biológia megálla
pításaival: a külső környezet, a külső életfel-



tételek módosító hatása, befolyása, a normától, 
az eredeti termőhely terített asztalától, állan
dóan vízzel telt forrásaitól olyannyira eltérő 
homoki éléskamra kongó üressége, kiapadt 
kútja alapjában változtatta meg az anyagcsere 
mikéntjét és kényszerítette alkalmazkodásra az 
életéért küzdő faegyedek tömegét. A z élet
körülmények változása a növényi szervezetek 
típusváltozatait idézi elő s ezekben láthatjuk az 
öröklődő elváltozások első lépcsőfokát. Azok az 
egyedek, melyek változásra képtelenek: ki
halnak. 

Máskor is megemlékeztem arról, hogy ezek 
azlismétlődő alföldi aszállyal megküzdött feny
vesek különleges tájváltozatot testesítenek meg. 
A z évente jelentkező szárazság, vízszegénysóg 
egy aszkéta fenyőtípust alakít ki, amely jö
vendő feladataink végrehajtása során felbecsül
hetetlen értéket jelent a számunkra. Gondol
junk erre olyankor, midőn fejszéinket beléjük 
vágjuk s az életerüket megszakító fűrészünk 
panaszos szava rettentsen vissza a nemzetgaz
daságunk, országfásításunk ellen elkövetendő 
bűn végrehajtásától A felettünk átviharzó há
ború amúgy is erősen megtizedelte homoki 
fenyveseinket, melyek legnagyobb ellensége 
mindenkor az ember. A vétkes könnyelműség
gel, vagy dacos csakazértis-virtusból eldobott 
cigaretta, égő gyufa, olykor a katonai lőgya
korlatok robbanó lövedékei szinte percek alatt 
elhamvasztják egy élet munkáját, jövő remény
ségét s ellene csak egy a biztos fegyverünk: a 
felvilágosító tanítás, a jóindulattal találkozó 
meggyőzés. 

A Szovjetunióban végrehajtott agrobioló
giai kísérletek érdekes munkaterületéről emlé
kezem meg mostan. 

Mezőgazdasági veteményeink egy részét 
már ősszel kell vetnünk, hogy időben kalászt 
érleljenek. Másik része tavasszal vethető s a 
rendelkezésére álló tenyészidő bőségesen ele
gendőnek bizonyul ahhoz, hogy élvezhető ter
mést hozzon. Ennek a biológiai, fejlődési folya- • 
matnak vizsga ata vezette el Lüszenkót a sza
kaszos fejlődés törvényszerűségének felisme
réséhez. Eszerint a növényszár tenyészkupjában 
osztódó sejtek élettevékenysége minőségi szaka
szokra, időszakokra tagolható, amelyek egymás
után következnek s meg nem változtathatók. 
A z egyes szakaszokban bizonyos meghatározott 
szervek, tulajdonságok alakulnak ki s jutnak 
tovább az osztódott, új sejtekbe. 

H a most már ismerjük a valamely növény 
életének első időszakát elhatározóan befolyásoló 
feltételeket ós tényezőket, ezek mesterséges elő
idézésével irányítóan befolyásolhatjuk akara
tunk reákényszerítésével valamely növény 
fejlődését. 

Ennek egyik érdekes fogása az, ha a magva
kat előzetesen bizonyos ideig csökkentett hő
mérsékletnek vetjük alá. például hó alatt tart
juk. Ezzel a módszerrel sikerült az őszi gabona
féléket arra kényszeríteni, hogv tavasszal vetve, 
a nyár végére kalászt érleljenek. Ezt az eljárást 
nevezték el jarovizálásnak. 

A mesterséges hőszabályozás másik válto
zata a burgonya leromlásának vizsgálata során 
került alkalmazásra. Köztudomású, hogy a bur
gonya vetőgumóját két-három esztendei folya
matos vetés után ki kell cserélni, mert termése 
leromlik, gumói elkorasosodnak. Hosszas vizs

gálatok során kirekesztettek minden olyan 
lehetőséget, amely növényi, vagy állati kór
okozókra lett volna visszavezethető s a végén 
a száraz éghajlattal magyarázták a felvetett 
kérdést. Ez a felismerés vezetett a megoldásá
hoz, bizonyítva, hogy az egységes — az egész 
vetett területre kiterjedő — változás a külső 
élet körülmények függvényeként jelentkezhet 
csupán. Lüszenko megfigyelése szerint a bur
gonya leromlását a hőmérsékletnek a fiatal 
gumók induló hajtásaira kifejtett káros be
hatása váltja ki, s ezt azáltal lehet kiküszö
bölni, hogy a hajtásképződós időszakát későbbi 
vetéssel a kevésbbé forró időszakokra helyez
zük át.. A hőszabályozásnak ez a változata is 
eredménnyel járt és a Szovjetunió déli részein 
ma már nem probléma a burgonya termesztése. 

Minden homokfásító egyik legnagyobb 
gondja a homokfásításra alkalmas fenyőcseme-
tók beszerzése, biztosítása, nevelése. Jól tudjuk, 
hogy minden növényi szervezet életműködésé
nek első napjaiban reagál legjobban a külső 
életfeltételek módosító behatására, hogy a 
továbbiakban állandóan reá ható, azonos jel
legű körülmények a típusváltozás elmélyítésén 
keresztül ezeknek öröklődő tulajdonságokká 
változását készítse elő. 

Mi sem természetesebb, mint a kívánság, 
hogy a homokra ültetendő fenyőcsemetéinket 
az azonos feltételeket, életkörülményeket nyújtó 
homoki csemetekertjeinkben neveljük kiülte-
tésre alkalmasakká. Tudjuk, hogy a homok 
fásításához rövid törzsű (10—15 cm) és hosszú 
gyökérzetű (legalább 30—35 cm) kétéves, mag-
ágyi csemetékre van szükségünk. A nem homo
kon nevelt csemeték rendesen ennél magasabb 
törzsűek s ha gyökérzetük el is éri a kívánt 
hosszúságot, a magas törzs táplálék- és főleg 
vízfogyasztása nem áll arányban a gyökérzet 
induló életlehetőségeivel s a csemete elpusztul. 
A homokon öntözéssel nevelt fenyőcsemete 
ennél is előnytelenebb gyökérzetet fejleszt, 
amely a naponta ismétlődő és a dolog termé
szete szerint mindenkor csak felszínes öntözés 
eredményeként főleg oldalágakat terpesztő, 
elégtelenül hajszáigyökerekkel felszerelt, 
aránylag erőteljes törzsbe fut. Érthető tehát a 
kívánság, amely a kérdés megoldását sürgeti. 
A z öntözés nélkül nevelt fenvőcsemeték a bur
gonya sorsára jutnak: az égetőre hevülő homok 
felszínes perzselése halálgyűrűt varázsol gyök
főjükre, amelynek biztos pusztulás a vége. Ez 
ellen sem az árnyalás, sem a, leülepedő, leros
kadó homok kétoldali letaposása nem jelent 
védelmet. 

Bakkay László jutott először a gondolatra, 
hogy bugaci csemetekertjeiben a íenyő mag
vetését a szokásos koratavaszi időponttól el
térően augusztusra helyezze át. Tapasztalat 
szerint ez a hónap a legtöbbször esőtlen július 
után már jó néhány kiadós záporral öntözi a 
tikkadó homokot s néhány csúcshőmérsékletű 
naptól eltekintve hűvösebb, vagy legalább is 
hűvösödő éjszakák bőségesebb korareggeli har-
mathullástát biztosítja a kikelő fenyőcsemeték 
számára. A z első nyár kísérletezése biztató. 
Ahhoz azonban, hogy Bakkay Léiszló kezdeti vál
lalkozása szárba szökkenjen, eredményei köz
kinccsé válhassanak, még több esztendő soroza
tos kiértékelésére van szükség. Főleg pedig 



arra, hogy az idei és a jövőre várható elégtelen 
fenyőmagtermésüuket ismét kiadós maghozam 
váltsa fel, mely a kísérletek helyenkint várható 
eredménytelenségét is vállalhatóvá formálva 
szélesebb alapokra helyezésüket teszi lehetővé. 

* 
A X V I I I . században Malthus Tamás állí

totta fel hírhedtté vált tételét arról, hogy a nö
vények, állatok létükért folytatott lankadatlan 
küzdelmében a hasznavehetetlennek bizonyuló 
változatoknak pusztulás a sorsa, mivel minden 
élőlényállandó igyekezete, Ihogy gyorsabban fej
lődjön, mint a rendelkezésére álló tápanyag. 
Ennek alapján mindenkivel harcban álli ós a 
fajon belül is ádáza küzdelem az egyed fenn
maradásáért, 

Malthus elméletét maga az élet cáfolta meg, 
amely a népesedés szaporodására a termelés 
fokozásával válaszolt. 

Kétségtelen, hogy minden élő faj más fajok 
terhére és hátrányára él. A m í g az egy fajhoz 
tartozó összes egyedek a faj által elfoglalt terü
let maradéktalan megtartására, a faj felvirá
goztatására, térhódítására, tehát egyedeinek 
számemelésére törekednek s így az egymással 
folytatott antagonista értelemben vett harcuk 
elképzelhetetlen, addig a gyakorlati élet tanít 
bennünket arra, hogy „ha egy bizonyos tényező 
másik kettőt károsan befolyásol, akkor ezt a 
kettőt, legalább is ideiglenesen, mindig egyesí
teni lehet közös ellenségük ellen." 

LiiszenkóiíSLk ez a megállapítása vezetett el 
a modern szovjet agrobiológia alapvető tanítá
sához, amely szerint az élőlények birodalmában 
nem beszélhetünk a fajon belül sem ádáz küz
delemről, sem egymás támogatásáról, viszont 
ezzel szemben kimutatható a fajok közötti harc 
és kölcsönös segélynyújtás ténye. Tőlünk függ, 
hogy ezt az adottságot javunkra fordítsuk és 
mindenkor a szakszempontok figyelembevételé
vel megtaláljuk azt a két, vagy több fajtát, ame
lyet — legalább ideiglenesen — közös küzde
lemre egyesíthetünk a mindenre elszánt, közös 
ellenség ellen. 

A Szovjetunióban erre a felismerésre tá
maszkodik Lüszenkónak közismert, a steppe fá
sítása során bevezetett fészkes vetési eljárása, 
hogy t. i. a tölgy a főfa ós cserjék, töltőfák, át
menetileg mezőgazdasági vetemények vállalják 
a segítséget nyújtó szövetséges szerepét a közös 
ellenség: a steppe szárazságot tűrő, elhatalma
sodó fűnövényzetével szemben. 

« 

Nyugati határszélünkön furcsa talajművelési 
eljáráson akad meg a szemünk. Minden tarlót 
bogárhátra szántanak s ha az erdőbe lépünk: 
szabályszerű hálózatban lecsapoló árkok rend
szere állja az utunkat. A talaj felszíne alatt 
változó mélységben vízzáró réteg helyezkedik 
el s a tavaszi hóolvadás, vagy a nyári zápor
esők után a földárja feltörő víztömege kénysze
rít az említett óvintézkedésekre bennünket. 

Hazánknak ez az a területe, ahol a vágás 
bevetésével, magról tudjuk leendő erdei feny
veseinket megtelepíteni. Még talajmunkára is 
alig van szükségünk s ha betartjuk a gyakor
lat hármas szabályát s közvetlen a vágást kö
vető tavaszon, teljes értékű televény felszínes 
felhorzsolásával, mindössze rászórással, taka
rás nélküli tömítéssel vetünk: a gaz, a gyom

növényzet első évi versenyének kikapcsolásá
val \ijulatunk fejlődésének első esztendejét biz
tosítottak. 

Már a további esztendőkben érezhetővé 
válik az összeboruló gyomnövés, a napsütés 
károssá váló jelentkezése és érdekes megfigyel
nünk az egy fajhoz tartozó fenyőegyedek néma, 
de annál eredményesebb versenyét az idegen 
betolakodókkal szemben. Mint nagy, kerek 
díványpárnák emelkednek ki a gazból a zöld 
fenyőfoltok, igazolva a faj fölényét a legyőzött 
versenytárs fölött. íme, Lüszenko elgondolása 
magyar változatban. 

Kétségtelen, hogy az összehasonlítás nem 
tökéletes. A Szovjetunióban a fészkes vetést a 
steppefásítás nehéz problémájának megoldá
sára használják, míg az előbb ismertetett fenyő-
vetés kedvező tenyészfeltételek közt vezethet 
csupán eredményre. Ettől függetlenül mi is be
vezettük Lüszenko rendszerét és az eltérő ter
mőhelyi jelleg — főleg a talaj vízgazdálkodásá
ban mutatkozó eltérésre való tekintettel — saját, 
eddigi módszereinkkel történő párhuzamos vég
rehajtásával kísérleti jelleget adhatunk neki 
mindaddig, míg hazai viszonyaink között helyt
állásáról számszerű adatokkal nem rendelke
zünk. A z ország minden részén, minden tájvál
tozatán találkozunk alkalmazásával s különö
sen érdekes boristai homokfásításunk, amelyen 
a tölgyet az erdeifenyő váltotta fel. Lüszenko 
eljárása erősített meg bennünket abban az el
határozásunkban, hogy cserjeféleségeinknek 
megadjuk a polgárjogot s értékes tulajdonsá
gaikat korszerű erdőművelési eljárásaink 
valóra váltásánál maradéktalanul a közösség 
hasznára fordítsuk. 

# 

Közismert az a hatalmas elgondolás, mely-
lyel a folyamatban levő 15 éves fásítási terv 
során a szovjet mezőgazdaság természetvédel
mét fogják biztosítani. A szántótföldeket védel
mező rácshálózat a folyókat kísérő erdősávok 
rendszere, az országos, széltörő, védő erdősávok 
elhelyezkedése folyói rátok, színes plakátok áb
rázolásairól mindannyiunk előtt ismeretes. Ez 
a rendszer képezi alapját a saját elgondolá
sainknak és a Dokucsájev Intézet több évtize
des tapasztalatgyüjteménye az indulópontunk, 
midőn az Alföldön végigszáguldó szelek erejét 
megtörni hivatott fapásztáink, védősávjaink 
megtervezéséhez fogunk. 

A Szovjetunióban sikerrel végrehajtott és 
a 15 éves erdősítési terv szolgálatába állított, 
munkaerőt kímélő, munkáslétszámot felszaba
dító gépesítés mutatja számunkra is a járható 
utat, melyen haladva egyre érzékenyebben je
lentkező munkaerőhiányunkat, az ipar szívó
hatását módunkban áll kiegyensúlyozni. 

A szovjet erdőgazdaság minden cselekvését, 
valamennyi üzemi ténykedését, az erdőrendezés 
mindent felölelő feladatát szabályozó törvény
hozás szolgáltatja saját, új erdőtörvényünk 
mintaképét, melynek minden rendelkezése az 
egyéni érdek félreállításával a közösség érde
keit szolgálja majdan. 

• 
Beszámolóm végére értem. Nem tértem ki 

az erdőgazdasági termelés többi munkaterüle
tére. Nem szóltam a tahasznáiat vonalán hasz
nosított számtalan újításunkról. Nem emlékez-
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tem meg magáról az újító mozgalomról, amely 
mindannyi szovjet-példa követéséről számolha
tott volna be. Nem írtam a kétkezi dolgozóink 
munkáját könnyítő szociális fejlődésünkről ós 
hallgattam az olyan lehetőségek kihasználásá
ról, amilyent például a Kecsiverágó-guimianyag 
termelése rejteget magában. 

Mindössze e : oi *ed még megemlékeznem. 
Arról, hogy mi erdőművelők végre dolgozhatunk. 
Arról, hogy a lairlás, az erdők turra-vágása, 
fatőkénk veszedelmes méreteket öltő leromlása, 
apadása helyett végre a fatőke tartalékolása, 
megtakarítása, az erdők rombolása helyét a sok
sok éves erdősítési hátralék törvényerejű, köte
lező eltüntetése váltotta föl. 

Hogy idáig eljutottunk: ezt is a Szovjet
unió példaadásának, útmutatásának köszön
hetjük. 

Mcnonb30BaHne coBeTCKoro onbiTa B pa3BMTnn neco-
X03BMCTB3 BeHrpMH. — Pa3BHTH(' 6n0JI0rH*leCK0ft HayRH 
noTBepanJio npeBocxo^CTBO MaiepiiajiHCTHHfcKoro Hanpas-
JieiiHa B 6nojiornH Ha.i HneaJiHcniiecKHM. 3TO Ha npaKTHKe 
noKa3biBaKiT TansKe H Te — ycToflmiBNe K aácyxaii — coc* 
HOBhie HacaacaeHna na HenrepeKOíl HHBMBHHOCTH, KOTopbie 
npHCnOCOÖHBOIHCb K nOCTOHHO IIOBTOpíIIOmHMCa BlieilIHHM 
ycJioBHfl.w, nepeHecjiii 6ei CKOJibicoHiióyjib 3HatiHTe,]iT>iioro 
ynjepöa oacyxn npoiii.nbix ro/ioB. OrrjioflOTBopaforgee BJIHH-
HHe coBexcKHx onbiTOB cKashiBaeTca Tah-ate H B BOcmiTa-
HHH Ha necKax — B KhiecrBe nocaaoHHoro MarepnaJia — 
XBOÍIHHX nopo.i, B BenrepcKoít paBROBRSHOCTH MeToaa 
JlbiceHKo no rHesaoBofl nocauKe neca, u B .apyrwx oipac-
jiax jiecoxosHiicTBeuHbix paőox, Tan iianpaMöp B cocTaBJieHHH 
BeHrepcKoro 3aKOHa o Jiecax. 

Expérienices soviétiques au service de l'éco-
nomie forestiere hongroise. — Le dóveloppement 
de la swience biologique a justifié la supérioriié 
du matérialisme en face de la tendance ideálist e. 
Cetté affirmation est demon'trée dans la pratíque 
par les peuplements des coniféres haibitués á la 
sécheresse de 1'Alföld lesquels- par suite de la ré-
pétition continuölle des conditions exterieures de 
leur vie, ont survecus les derniéres amiées trés 
pauvre en précipité sans subir des dommages 
appréciables de desséohement. Nous pouvoas 
d'ómontrer une influence fructueuse des expé-
rienoes soviétiques sur la produetivité de l'écono-
mie forestére hongroise dans les domaines sui-
vants: eulture des plants des ooniíéres dans des 
sols sabloneux, procédé Liserico de semis á nid 
dans sa variation hongroise ainsi que dans 
d'autre dornaines iioniibreux d,e notre économie 
forestiere de développemen't, comme p. ex. dans 
la oonstruction de notre loi forestiere future. 

Sowjetische Erfahriingen im Dienste der ungari-
sehen Forstwirtschaft. — Die Entwicklung der Biologie 
bewies die Überlegenheit des Materialismus der idealis-
tischen Richtung gegenüber. Dies zeigen uns in der 
Praxis auch jené dürrefesten Kieíernbestánde, die zu-
l'olge wiederholter Einwirkungen der ausseren Uni-
stünde ahne grössere Verluste den letzten, niedier-
schlagsarmen Jahren standhielten. Die beíruchtenden 
Erfahrungen der Forstwirtschaft der Sowjetunion för-
dern in hahem Masse die Kiefernpflanzenzucht auí 
dem Sande, die Lissenko-schen Nestsaatversuche und 
andere Vonhaben des ung. Forstwesens, so aneh ihre 
Oesetzgebung. 

BEJ ÁR Ó Ö S VÉ N Y E K HÁL Ó ZATÁNAK TERVSZERŰ KIÉPÍTÉSE 
B l i c k h a r d t József 

(Eger) 
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A z Egri Erdőgazdasági N. V . különböző 
eredetű és kezelésű erdőkből alakult ki. A z elő
döktől nagyon kevés jó utat és bejáróösvényt 
örökölt. Tervszerűen s a mai szállítási elveknek 
megfelelően kiépített úthálózat nélkül korsze
rűen gazdálkodni nem lehet. A szükséges út
hálózat pénzügyi és egyéb okok miatt csak foko
zatosan épülhet ki. A leendő úthálózat alapját: 
a bejáróösvények hálózatának tervszerű kiépí
tését azonban rövid idő alatt végezhetjük el. 

Nem műszaki cikk írása a célom. Ez a 
nálam sokkal hivatottabbak feladata. Célom 
csak az, hogy ehhez a nagyfontosságú, de eddig 
tudtommal eléggé még meg nem tárgyalt kér
déshez pár gyakorlati megjegyzést fűzzek. 

A bejáróösvények általában 1.0 m korona
szélességű, tervszerűen és gondosan trasziro-
zott s megépített gyalogutak. 

Főcéljuk: 
a) az erdőfeltárás; erdőművelési szempont

ból lehetővé teszik az eddig hozzáférhetetlen 
állományok állapotának, a természetes felúju-
lások részleteinek, a talaj- és termőhelyi 
viszonyoknak, gondozásra szoruló fiatalosaknak 
részletes megismerését, tanulmányozását, a 
szükséges intézkedések megtételét, a kis erdő
részletekre való áttérést, az állományoknak a 

szálalóüzemmódhoz szükséges későbbi feltártsá-
gát, stb.; termelési szempontból az elő- és fő-
használatokra előírható erdőrészék részletes be
járását, megbecslését, széltörések felfedezését, 
a termelések könnyű ellenőrzését stb.; erdőren
dezési szempontból az állományfelvótelek, fa-
becslések, felmérések könnyű elvégzését, stb.; 

b) az erdővédelmi szolgálat megkönnyítése, 
sok esetben a lehetővététele, erdőkárok felfede
zése, rovarkárok megfigyelése, erdőtüzek meg
közelítése, gyors eloltása, stb.; 

c) általában a könnyű mozgás, tájékozódás, 
bejárás biztosítása a nehéz terepeken is a mai
nál sokkal rövidebb idő alatt mindenki szá
mára, akinek az erdőben hivatásszerű dolga 
van; 

d) a termelt faanyagok (könnyebb válasz
tékok) közelítésének megkönnyítése, főleg télen 
kézi-szánnal; 

e) a végleges úthálózat olcsó kiépítésének 
meggyorsítása; a bejáróösvények ugyanis ko
ronaszélességük kifejlesztése után IL, III . rangú 
erdei ubakká válnak, sőt belőlük I. rangú út is 
kiépíthető; 

f) a szónak igazi értelmében vett turisztika 
előmozdítása, fejlesztése, stb.; 


