
1967. év tavaszának időjárása 

Ez év tavasza országosan enyhe, száraz időjárással kezdődött. Márciusban a havi 
középhőmérséklet általában + 2 , helyenként + 3 fokkal haladta meg a sokévi átlagot. 
A hónap első 12 napja az ország egész területén enyhe, tavaszias volt. Majd hosszabb, 
rövidebb ideig tartó lehűlések és felmelegedések váltogatták egymást. A hőmérsékleti 
maximumok 16—21 fok között ingadoztak és általában 10—11-én léptek fel. A legerő
sebb lehűlés —3,0 fok volt a hónap második felében. Téli nap az egész országban nem 
fordult elő. 

A havi csapadék összege az ország legnagyobb részén az átlag alatt maradt. Külö
nösen a Zagyva völgye, a Kiskunság, a Jászság valamint a Kisalföld kapott kevés csa
padékot. Csupán a Dunántúl délnyugati része és az északkeleti határsáv volt a szoká
sosnál csapadékosabb. A csapadék főleg esőként hullott. A tavaszias időjárás hatására 
lO.-ére a legmagasabb hegyek hótakarója is eltűnt. A hónap második felében gyakran 
volt hózápor, sőt jég is. Ez azonban csak a hegyekben okozott néhány napos hótakarót. 

Az április időjárása éppen ellenkezője volt az előző hónapinak. A havi középhő
mérséklet az északkeleti országrész kivételével mindenütt az átlag alatt maradt. Igaz, 
hogy a hónap elején indult hűvös időjárást 9-én nyárias időjárás váltotta fel, s a maxi
mális hőmérséklet megközelítette a 25°C-t. 18-án azonban sarkvidéki levegő zúdult 
az országra, s az egy héten át szokatlanul hideg időjárást hozott talajmenti fagyokkal. 

Gyakran volt zivataros időjárás záporesővel, hózáporral, sőt jégesővel kísérve. 
Ennek következménye, hogy a csapadékösszeg havi területi eloszlása igen szeszélyes 
volt. A csapadék mennyisége az ország legnagyobb részén az átlag körül mozgott. En
nél több csapadékot csak az ország déli szegélye, Zalaegerszeg és Salgótarján térsége 
kapott. A hideghullám a hegyekben tartós, összefüggő hótakarót hozott létre. A Kéke
sen pl. 24-én 20 cm vastag hóréteget mértek. Igen erős vihar dúlt Szombathely környé
kén. 

A z áprilisi szeszélyes időjárás májusban tovább fokozódott. A hőmérséklet közép
értéke a Pécs—Budapest vonaltól keletre az átlag alatt, ettől nyugatra az átlag felett 
volt. A hőmérséklet havi menetében két hideg hullám fogta közre a 8—16-ig tartó nyá
rias időjárást, amikor a maximum elérte a 28 fokot. A hó elején jelentkező hideghul
lám volt a hűvösebb, amikor kisebb talajmenti fagyot is észleltek. A zivataros időjá
rással nagy záporesők párosultak, s az ismét szeszélyessé tette a csapadék területi el
oszlását. A Dunántúl nagy része szárazságtól szenvedett a hónap utolsó két napjáig, 
amikor viszont óriási csapadék hullott. Sopron megyében pl. a 24 órai csapadék összeg 
meghaladta a 102 cm-t. A sok zivatar ellenére jégeső csak egy-két helyen hullott. 

A z itt jellemzett időjárást erdőgazdasági vonatkozásban az alábbiak szerint lehet 
értékelni. A márciusi száraz enyhe időjárás igen kedvező volt a csemetekertekben, 
valamennyi munkát idejében be lehetett fejezni. Régen nem fordult elő, hogy mind a 
mag, mind a dugvány országos viszonylatban ilyen korán földbe került volna. Nem 
mondható el azonban ugyanez a további időjárásra. Az április közepi nagy meleg gyors 
kelést eredményezett, s a hóvégi fagy főleg a déldunántúli és hegyvidéki csemeteker
tekben jelentős kárt idézett elő. Igen súlyos fagykárt szenvedett a Hernád völgyében 
fekvő garadnai csemetekert. 

A Dunántúl nagy részén április végétől május végéig nem volt eső. A csemeteker
tek nagy részében igen jelentős aszálykár következett be, s az öntözés többletköltsé
get okozott. Mindezt tetézte a május végi nagy esőzés, ami sok helyen okozott eróziós 
kárt. Hasonló mondható el az erdősítésekre azzal a megjegyzéssel, hogy a Tisza hul
lámterében még az árvíz is akadályozta a munkát. A megeredés viszont országosan jó 
volt, kivéve a Dunántúl aszályos területeit, hol 20—30%-os kár keletkezett. 

A száraz március meggyorsította a belvizek eltűnését. Délsomogyban ezek mégis 
mintegy 1600 m 3 fa kiszáradását okozták. 

Igen kedvező volt az időjárás a fakitermelésre, és szállításra. Nem csak a negyed
évi tervet tudták teljesíteni, hanem az előző negyedévi lemaradást is behozták. 

Erdővédelmi vonatkozásban csak az aszályról és az árvízkárról kell megemlékezni. 
A Hajdúságban és a Kiskunságban a fagy is érzékeny kárt okozott. Az április közepi 
meleg hatására az akác korai fakadásnak indult, s a hóvégi fagy a friss hajtásokat 
leperzselte. A rovarkár nem jelentős. Csemetedőlés is csak a Cesrháti és a Mátrai Er
dőgazdaság területén volt jelentős. Május végén azonban a nyarakon már többfelé 
jelentkezett a rákosodás. 

Igen kedvezett az időjárás a vadgazdálkodásra is. Az állomány jól telelt, s ez, va
lamint a szárazság a szaporulatra nézve szokatlanul jó hatással volt. 

Az elmúlt tavasz időjárása tehát csak erdőművelési nézőpontból jelentett hát
rányt. Azonban ez sem általánosítható, s inkább helyi jelentősége volt. 
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Márc. 

Havi középhőmérséklet, °C . . . 7,2 7,1 6,1 6,7 6,9 7,6 6,8 5,5 5,9 6,6 6,6 0,7 

Márc. 

Eltérés a sokévi átlagtól + 2,7 + 2,5 + 2,1 + 2,1 + 2,2 + 3,1 + 2,3 + 1,8 + 2,2 + 1,6 + 2,0 + 1,4 

Márc. 

Abszolút max. 
°C 20,8 20,4 19,5 19,4 19,2 20,4 19,0 16,4 17,0 17,7 19,7 9,7 

Márc. 

Abszolút max. 
nap 10 10 10 10 10 10 10 28 28 11 11 27 

Márc. 
Abszolút min. 

°C —1,0 —1,6 —3,3 —1,5 —1,0 —0,8 —0,5 —2,8 —1,7 —3,4 —2,5 —4,8 Márc. 
Abszolút min. 

nap 31 16 15 18 13 26 

52 

13 17 17 17 18 17,18 

Márc. 

Havi esapadékösszeg, mm . . . . 18 43 48 

+ 6 

40 15 

26 

52 12 25 41 22 28 37 

Márc. 

Eltérés a sokévi átlagtól —20 

141 

+ 7 

48 

+ 6 —1 —23 —5 —19 —3 + 13 —6 —5 —19 

Márc. 

Napsütés havi összege, óra . . . . 
—20 

141 166 — 153 161 149 147 138 136 164. 136 144 

Ápr. 

Havi középhőmérséklet, °C . . . 10,1 9,8 8,5 

—1,1 

22,4 

9,7 10,5 10,4 10,5 10,1 10,2 10,2 10,2 4,5 

Ápr. 

—0,3 —0,8 

8,5 

—1,1 

22,4 

—0,9 —0,3 —1,0 —0,1 + 0,1 —0,2 —0,6 —0,6 —0,5 

Ápr. 

Abszolút max. °C 23,1 23,0 

8,5 

—1,1 

22,4 23,0 24,4 23,7 23,8 23,5 24,0 24,0 24,4 16,3 

10 

Ápr. 

Abszolút max. 
nap 12 10,12 18 9 10 9 10 10 10 10 10 

16,3 

10 

Ápr. 

Abszolút min. °C —0,0 —0,3 

8 

—3,6 0,4 0,5 0,0 0,3 —2,4 0,5 —1,1 —1,8 —4,6 

Ápr. 

Abszolút min. 
nap 3 

—0,3 

8 3 20 3 20 20 20,25 25 25 3 25 

Ápr. Havi csapadékösszeg, mm . . . . 50 34 44 96 

+ 39 

58 112 44 38 32 41 56 68 Ápr. 

+ 9 —9 —9 

96 

+ 39 + 14 + 61 + 7 —1 —8 + 6 + 14 —8 

Ápr. 

Napsütés havi összege, óra . . . . 171 196 — 169 176 161 166 144 — 169 126 161 

Május 

Havi középhőmérséklet, °C . . : 15,8 16,1 14,5 15,3 16.1 16,7 16,2 15,6 15,9 16,0 16,1 10,1 

Május 

Eltérés a sokévi átlagtól + 0,2 + 0,6 + 0,1 —0,3 0,0 0,0 —0,1 

26,8 

—0,2 —0,2 —0,3 —0,1 + 0,2 

Május 

Abszolút max. 
°C 27,0 27,:: 26,3 27,2 27,5 28,4 

—0,1 

26,8 26,8 26,6 26,4 27,9 20,3 

Május 

Abszolút max. 
nap 15 15 13 15 15 15 15 15 15 13 16 12 

Május 
Abszolút min. 

°C 3,2 2,7 —1,5 3,7 6,3 5,0 6,4 4,4 5,0 6,2 4,6 1,9 Május 
Abszolút min. 

nap 5 5 5 5 4 5 1 7 7 27 7 5 

Május 

Havi csapadékösszeg, mm . . . . 63 88 101 134 59 70 77 64 84 33 53 79 

Május 

Eltérés a sokévi átlagtól —3 + 14 + 14 + 68 —11 —1 + 18 —6 + 22 —25 —14 —21 

Május 

Napsütés havi összege, óra . . . . 209 275 — 24.3 229 j 235 
1 

262 220 — 245 211 282 



A táblázattal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az előzőkhöz viszonyítva né
hány állomás megváltozott. Így Magyaróvár helyett Győr, Kalocsa helyett Baja, Kis-: 
várda helyett Nyíregyháza fog a jövőben táblázatunkban szerepelni. Oka, hogy az Or
szágos Meteorológiai Intézet havi jelentéséből a régebbi állomásokat kihagyta. 

Dr. Papv László 

H I M P M I 8 1 E 1 Ü 
Tőárképzés a Szovjetunióban. Június hónapban szakértőként a Szovjetunióból az 

Erdészeti Tudományos Intézetben tartózkodott V. Sz. Csujenkov, a puskinoi össz-szö
vetségi Erdőgazdasági Tudományos Kutató Intézet erdőrendezési osztályának a veze
tője. Az ERTI erdészeti gazdaságtani osztályán folytatott konzultációk során többek 
között tájékoztatást adott a tőárak képzéséről. A számításokat közigazgatási terüle
tenként végezték (mintegy 100 közigazgatási terület van a Szovjetunióban). Először 
meghatározták az erdőművelés évi átlagos ráfordítását, ehhez hozzáadták a várható 
évi fejlesztést, (mintegy 20%-ot), az így kapott összeget az évi átlagnövedékkel eloszt
va kapták az egy m 3-re eső átlagos tőárat. A közigazgatási területenként megállapí
tott tőárak rendkívül nagy szórást mutattak 3 rubel/m : l-től 0,003 rubel/m3-ig. A legna
gyobb tőárat az intenzív erdőművelést folytató balti államokban és az európai déli 
területeken kapták, a legkisebbet Magadan környékén a Távol-Keleten, ahol például 200 
éves korban a vörösfenyő állományok alig 40 m7na élőfakészlettel rendelkeznek. 

Adott területen belül az így kapott átlagos tőárat először termőhelyi osztályok 
szerint differenciálják, az általánosan használt hét termőhelyi osztálynak megfele
lően hét zóna tőárat állapítva meg. A z így differenciált főárakat tovább differenciál
ják a feltártságnak megfelelően. így körzeti főárakat nyernek. Ezeket tovább finomít
ják a várható választék-kihozatal szerint. Ennek érdekében átlagos statisztikai válasz
tékkihozatali etalont állapítottak meg (közepes méretű fűrészrönk) a valóságos átla
gos választékot osztva az etalonválasztékkal kapják a további differenciálást lehetővé 
tevő szorzótényezőt. Végül számításba vesznek még 20% felhalmozási, akkumulációs 
alapot. Erdőrészletenként sokszorosan differenciált tőár meghatározása válik így le
hetővé. Az új tőárak a korábbiaknak 2—3-szorosát is elérik. 

A Szovjetunióban az erdőgazdálkodáson belül a fatermesztés és fakitermelés* fel
adatát különböző szervek látják el. A fatermesztést állami költségvetésből gazdálkodó 
erdőgazdaságok, a fakitermelést önelszámoló fakitermelő vállalatok. Az erdőgazda
ságok a kitermelésre kerülő erdőrészleteket lényegében lábon állva adják el a faki
termelő vállalatoknak. Ennek szabatos bonyolítását segítik elő az új tőárak. Ezek lé
nyegében magukban foglalják az 1965. szeptemberi pártplénum állásfoglalása alapján 
a járadékot. Arra ösztönzik a fakitermelő vállalatokat, hogy ne csak a jól feltárt, nagy 
hozamú erdő felé forduljanak, hanem kiterjesszék működési területüket a még fel 
nem tárt, gyengébb minőségű erdőkre is. 

Most, a gazdaságirányítás reformja idején a tőárak folyamatban levő felülvizsgá
lata során, célszerű volna esetleg nálunk is a Szovjetunióban kialakítottakhoz hasonló 
tőárakat képezni. Ezek birtokában az Erdészeti Hivatal, illetőleg az erdőfelügyelősé
gek a kitermelésre kerülő erdőrészletek tőárat esetenként meghatározva a feltártság, fa-
hozam és a minőség figyelembevételével terhelhetnék meg a tőárral az állami erdő
gazdaságokat. Így a kedvezőbb természeti adottságok és az elődök jó munkájának az 
eredményeit remélhetőleg majd ki lehet szűrni a folyó gazdálkodás pénzügyi ered
ményeiből. 

Dr. Keresztesi Béla 

Nyugat-Németországban német nyárfaegyesülctet hívtak életre a háborút követő 
gazdasági romlás éveiben azzal a céllal, hogy az erdők területén, de az erdőn kívül is 
fokozzák a gyorsan növő nyarak telepítését. A vállalkozást a cellulóz- és papíripar is 
támogatta. Rövidesen a gyufaipar is csatlakozott hozzájuk, az államerdészet pedig a 
kísérletre alkalmas területek átengedésével, a szükséges munkaerő biztosításával já
rult hozzá a vállalkozás sikeréhez. 

A nyárfásítások célja saját elgondolásainkkal is azonosítható, abban a fatermés-
többleten kívül a mezővédő fásítások közismert feladatai, az értéktelenné vált terüle-


