
Megemlítem még, hogy a nemesnyár állomány üzemtervi adatainak előzőek
ben ismertetett feldolgozásán túlmenően óriás- és olasznyár (I—214-es klón), ül
tetvényszerűén kezelt kísérleti parcelláinak hasonló adatai is rendelkezésemre 
állanak, s ezek jóval kedvezőbb értékeket mutatnak (pl. 1 éves olasznyár ültet
vény 8 X 6 m-es "hálózatban 185 m : , /ha fatömeggel 26,6 m 3 /ha évi átlagnövedék!). 
Ezek azonban egyrészt még fiatalok, másrészt kísérleti jellegüknél fogva a leg
jobb termőhelyen létesültek, tehát nem tartom őket alkalmasnak az általánosí
tásra. 

A cellulóznyár telepítési program olyan nagy kiterjedésű és szétszórt terüle
teket fog érinteni a tájon, hogy sokkal inkább a nagy számok törvénye alapján 
feldolgozott, a legkülönbözőbb termőhelyeken álló üzemi nemesnyárasok üzem
tervi adatai nyújtanak helyesebb iránymutatást, mint a kísérleti parcellák. 

Végeredményben: a homoki nemesnyárasaink fatömeg- és növedékadatai 
inkább óvatosságra, mint túlzott reményekre "késztetnek bennünket az ültetvé
n y e k gazdaságosságát illetően. A telepítésre tervezett területek nagyságának 
reális mértéke, az esetleges rontott nemesnyárasok elkerülése megköveteli a leg
részletesebb megelőző termőhelyfeltárást, a megbízható mutatók alapján kidol
gozott gazdasági számítást. Legyen kevesebb újonnan létesített nemesnyárasunk, 
de sokkal termelékenyebb és értékesebb, mint az eddigiek! 

M-p K. Tom : 3AF1AC ŰPEBECHHbl BJIArOPOAHOrO TOnOJtfl H flAHHblE nPHPOCTA B 
KHUIKyHHIArCKOM TOCJ1ECX03E. 

) K H B O Í 1 aanac Ha K O P H I O HacawaeHHÍi 5jiaropoaHoro TonoJifl JIecxo3a, pacnoj ioweHnoro B O . T H O M H3 Kpyn-
Hbix necMaHHbix paííOHOB, no n,aHHHM npoii3BoncTBeHHoro njiaHa cocTaB.-ineT 62,5 M 3 , a TeKyiuHH npwpccT — 
6,3 M 3 . 3 T O 3HaqHTeJibH0 HH3KHe H0Ka3aTeJiH O H M cBHfleTejibCTByioT o T O M , M T O necnaHHoe MeCTOnpoH3pacTaHne 
n.0B0.ibH0 jwa;io npHroflHoe r i w BbipaiuHBanHH öjiaroponHbix TonoJieü. IlcOTCMy nporpaMMa 3aK.r,an,KH Tcno.neH 
Ha paBHHHe pjih noJiyneHHíi uejuiioii03bi, KOTopan B HacTonmee Bpt M H npc.Bc A H T C H B Ö O J I L U I H X MacuiTa6ax, Tpe-
6yeT TinaTejibHoe oöcnenoBaHHe MeCTonpoH3pac.TaHMH H OKOHOMimecKHe pacqeTbi Ha ocHOBe AOCTOBepHbix naH-
HblX, Iia BCeX MeCTax 33K.nan.KM. 

Dr. Tóth K.: VORRATS- UND ZUWACHSDATEN ÜBER DIE WIRTSCHAFTSPAPPELBESTAN-
DE DES STAATLICHEN FORSTWIRTSCHAFTSBETRIEBS KISKUNSÁG. 

Der StFB erstreckt sich auf einem der grössten Sandwuehsgebiete des Landes. Nach den Anga-
ben der forstwirtschaftlichen Betriebsplane betragt der Hektarvorrat der Wirtschaftspappelbestan-
de 62.5 fm und der laufende Zuwachs 6,3 ím. Diese Werte sind ziemlich klein und deuten darául 
hin, dass die Sandstandorte für den Anbau der Wirtschaftspappeln nicht ganz geeignet sind. Das 
im Ungarischen Tiefland zur Zeit aufgenommene umfassende Anbauprogramm für die Zellstoff-
pappeln erfordert daher eine gründliche Standortserschliessung und Wirtschaftlichkeitskalkulation 
für jedem Anbauort an Hand zuverlassiger Daten. 

Beszámoló a légifénykép-interpretálási szimpóziumról 
Párizs, Sorbonne 1966, szeptember 26—30 

A Nemzetközi Fotogrammetriai Társaság VII. Bizottsága másodszor rende
zett önálló nemzetközi szimpóziumot, ez alkalommal Párizsban. A résztvevők 
száma meghaladta a 180 főt, közülük 90 külföldi volt . Legnagyobb számmal 
Hollandia képviseltette magát (12 fő) . Jelentős számú delegációval vett részt a 
Német Szövetségi Köztársaság, Norvégia, Nagy-Britannia, Olaszország, Svájc, 
Svédország, Spanyolország, Kanada és Belgium. Ezenkívül ott volt az USA, 
Tunézia, Ausztrália, Ausztria, Costa-Rica, Elefántcsontpart, Görögország, Lu
xemburg és Portugália néhány küldötte. — A Szovjetunióból, Csehszlovákiából, 
Romániából egy-egy, az NDK-ból három. Lengyelországból öt és Magyarország
ról a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület képviseletében egy küldött volt jelen. 
Annak ellenére, hogy különböző szakképzettségű szakemberek vettek részt e 
nemzetközi összejövetelen, a nagy szakmaszeretet, az egyetértés és segítőkész
ség volt a jellemző. 

http://33K.nan.KM


A párizsi szimpoziurnnak az volt a feladata, hogy a légi fényképek sokrétű 
tudományos felhasználási lehetőségeivel foglalkozzék és az eddigi eredménye
ket ismertesse. Egymás után hét szekció ülésezett, különböző témák köré cso
portosult előadásokkal. Legfontosabb szerepet kapott a légifénykép-interpretá
lás legújabb módszereinek, anyagainak és oktatásának a témaköre, valaminl 
a légi fényképeknek a régészeti kutatásban való felhasználása. 

Jelentős helyet foglalt el az erdészeti interpretálás kérdése. Kiemelkedő 
előadást hallottunk a holland Stellingwerf Donaldtól, aki a fafaj és az elegy-
arány légi fényképekkel történő meghatározásával foglalkozott. 1800 ha terü
leten végezték a kíséletet 1 : 20 000 és 1 : 10 000 méretarányú pankromatikus 
légi fényképekkel, amelyeket a vegetációs periódus kezdetén készítettek. A kí
sérlet eredménye, hogy fafajmeghatározás szempontjából nincs lényeges kü
lönbség az 1 : 10 000 és 1 : 20 000 felvételek között. A meghatározás pontos
sága inkább a fafajtól, az elegyítéstől és a magasságtól függ. Legjobban a tölgy 
határozható meg jellegzetes koronaalakja miatt, majd a bükk és a fenyők. Ele
gyetlen állományoknál a meghatározás pontossága 70—90%, csoportos elegyí
tésnél 60—80%, szálankénti elegyítésnél 40—60%. A nyári infravörös felvéte
lek hasonló eredményt adnak, mint a tavaszi pankromatikusok. 

A kanadai Wittgenstein Sayn a legmegfelelőbb évszak szerepéről beszélt 
a légi fényképezésnél. Elmondta azt, hogy nehéz egységes választ adni e kér
désre, mert minden szakterületnek más az igénye, de erdészeti szempontból ez 
a következőképpen alakul: a havas téli felvételek a fenyőfélék elkülönítésére, 
valamint a vadgazdálkodásban a vadszámlálás és vadvándorlás tanulmányozá
sára alkalmasak. A tavaszi felvételeknél a fafajok rügyfakadás! sorrendjéből 
a fafajmeghatározás kedvező, mert a klímatényezők módosító hatása nem olyan 
erős, mint ősszel. A nyári felvételeknél a fenológiai állapot különbözősége ad 
segítséget a fafajmeghatározásban. Ősszel készült légi fénykép a gyorsan vál
tozó lombszíneződést mutatja. Fafajmeghatározás szempontjából ez kevéssé 
reális a táji sajátosságok, a klimatikus tényezők hatása miatt. 

Az NDK-bel i Wolff Gunther a fekete-fehér, az infravörös és a nem szín
helyes spektrozonális filmek erdővédelmi felhasználásáról tartott érdekes be
számolót. Két témakört emelt ki, az egyik az ásványi tárgyak alkalmazása volt, 
a másik az erősen iparosodott vidékek ipari füst-gáz kárának erdészeti hatá
sáról szólt. A z eberswaldei Erdészeti Tudományos Intézet kísérlete 60 éves erdei
fenyő álományban történt. A kiválasztott parcellák trágyázását és meliorá
cióját 2 éve folytatták. A z ezekről készült légi fényképeket összehasonlították 
nem trágyázott kísérleti parcellákkal. Tónusdifferenciában és szerkezeti voná
sokban erősen elkülönültek egymástól. A légi fénykép a repülővel végzett trá
gyázás egyenletességének ellenőrzésére is alkalmas. Az előadó szerint ez igen 
gazdaságos megoldás, mert a légi fénykép ha-ként 0,20—0,30 D M ( = 0,80—1,20 
forint) kerül. A füstkár megállapításához, vagyis a félig vagy teljesen kipusz
tult fakoronák feltárásához a szovjet spektrofilmek bizonyultak a legalkalma
sabbnak. E felvételek a károk becslésén kívül, nagyterületű erdővédelmi és ter
vezési feladatok elvégzésére is alkalmasak. 

Érdekesek voltak a további előadások is. Rhody Bruno (Svájc) az ortho-
fotoszkópia és fénykép-interpretálás erdészeti felhasználását méltatta. Rosetíi 
Charles-Jean (Franciaország) az erdőleltározásnál alkalmazott légi fénykép kí
sérleteiről számolt be, amelyet 15 éves időközben végzett és a növénytársulá
sok dinamizmusát vizsgálta. Souchere Pierre az Elefántcsontpart erdős zónájá
ban végzett pankromatikus és infravörös légi fényképek összehasonlító vizsgá
latáról számolt be. Erdészeti növénytársulások interpretálásával foglalkozott 
még a kanadai Ladouceur Gilles és Tomlinson R. F. 



Igen értékes előadások hangzottak el a biogeográfiai, a geológiai, a geo
morfológiai, a hidrológiai, a talajtani, a tájhasznosítási, a városi és az ipari 
interpretálás problémaköreiből. A z előadások és az azokat követő viták szak
mai színvonala igen magas volt. 

Jelentős eredmény volt, hogy a külföldi neves szakemberekkel és intéz
ményekkel felvehettük a kapcsolatot. Őszinte érdeklődést tapasztalhattunk ré
szükről hazánk és szakmai munkánk iránt. 

A szimpózium befejező részében az 1968-ban Lausanneban megrendezésre 
kerülő nemzetközi fotogrammetriai kongresszus légifénykép-interpretálási té
maköreit vitatták meg. 

Dr. Mike Zsuzsa 

Néhány javaslat a maggazdálkodás megjavítására 
D E . M Á K J A I ZOLTÁN 

A maggazdálkodás ésszerűen kétféle rendszerben történhet: az egyik a magtermelő 
állomán3'okon nyugvó, külterjes és megosztott — hagyományos —, a másik a plantázs 
rendszerű, központosított nagyüzemi maggazdálkodás. Jelen alkalommal a hagyomá
nyos rendszerű maggazdálkodással szeretnék foglalkozni általános gazdálkodási szem
pontból. 

Az új gazdasági mechanizmus alapkoncepciója a rentábilis gazdálkodás. Erdészeti 
viszonylatban a rentabilitást két irányban kell érvényesíteni. Egyrészt tekintettel kell 
lenni a mára, másrészt mai tevékenységünkkel meg kell vetni az alapját annak, hogy 
a jövőben, a vágásérettségi korra maximális eredményt érhessünk el. 

A távlati eredményesség legegyszerűbb módja, útja a maggazdálkodás megjaví
tása. Ennek révén érhetünk el a jelenben alkalmazott minimális befektetéssel maximá
lis hozam-, vagy értéktöbbletet a letermelés időpontjára. A fajták, származékok, egyál
talán a szaporítóanyag helyes megválasztása, illetve biztosítása kapcsán egy adott ter
mőhelyen igen jelentős többlethozamhoz juthatunk anélkül, hogy ennek érdekében a 
továbbiakban bármit is tennénk. 

Alátámasztásul példaként az erdeifenyőt hozom fel. Egy ha erdeifenyő erdősítés
hez átlagosan 12 000 db csemete szükséges. Ez 1 ár területen 250,— Ft/kg-os egységáru, 
1 kg mag felhasználásával megtermelhető. Ha az elő- és véghasználati fatömeget 200 
m : !-nek veszem és szerényen számolva 500 Ft/m : !-es egységárral, akkor az egy ha erdő 
hozama 100 mFt. Ehhez képest a magráfordítás 250,— Ft, azaz a hozam 0,25%-a (0,50 m : ! 

ára). 
A 250.— Ft-os egységáru magot tobozfelvásárlássai kb. önköltségi áron használjuk 

fel. Ha a tobozt szervezett és szakirányított munkacsapattal, munkabéres megoldásban 
gyűjtjük be, akkor az önköltség kétszeresére, de esetleg háromszorosára emelkedhet. 

Nézzük, milyen többlethozamot, illetve értéket kell az így gyűjtött magnak biztosí
tania ahhoz, hogy a megemelkedett költség megtérüljön. Kétszeres begyűjtési ár ese
tén 1 m 3 (0,5%-os), háromszoros ár esetén 1,5 m 3 (0,75%-os) fedezi a többletkiadást. 

De számoljunk az amortizációval is. Tegyük fel, hogy állományainkat 750 Ft/kg 
egyságáru maggal, a jelenlegihez képest háromszoros áron, tehát hektáronként 500 fo
rinttal drágábban létesítjük. A vágáskort 80 évnek véve a kamat (5%-kal számolva) 
2000 Ft-ra rúg, a többletráfordítás tehát összesen 2500 Ft. Ezt az összeget 5 m : l faanyag, 
vagy 2,5%-os érték egyenlíti 'ki. 

A z eredmény még így is igen kedvező, ha figyelembe vesszük, hogy ennyi többletet 
a legóvatosabb genetikusok is garantálnak. De gondoljunk csak a közönséges kocsá
nyostölgy és szlavontölgy, vagy akác és árbocakác stb. állományaink közötti különbsé
gekre. 

Ha azonban valaki kockázatosnak tartaná a többlet-ráfordítás ilyen mértékét, ol
csóbb, de szervezettebb megoldást is választhat. A soros tisztítás elterjedésével úgy
szólván teljesen közömbös, hogy a menetközben kikerülő sorok milyen anyagból szár
maznak. Még az is elképzelhető, hogy ezekbe a sorokba olcsón megnevelhető, esetleg 
vetéssel is erdősíthető idegen fajokat teszünk. Csupán a véghasználatig fennmaradó 
sorok genotípusára kell ügyelnünk. Bár a sorokat meg kell jelölni és azonos faj alkal
mazása esetén elkülönített csemetenevelést, kezelést kell folytatni, csak a csemete
mennyiség egyharmad-egynegyedénél kell figyelemmel lenni a genotípusra. 


