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Tölgyeseink érdekében 
B A L S A Y L Á S Z L Ó 

A nyarak előtörése a faiparban ösztönzőleg hatott a tudományra és a gya
korlatra egyaránt. Nemesítésével elérhető, hogy a népgazdaságnak mennél több 
és jobb anyagot adhassunk. Igaz, hogy a nyarak esetében — gyorsabb növeke
désük révén — erre lehetőség volt. A z eredményeket könnyű figyelemmel kí
sér" : és azok faanyagban is gyorsan jelentkeznek. De nem lenne helyes, ha el
hanyagolnánk a lassabban növő fafajok minőségének megjavítását és hozadéká
nak emelését! Bizonyos, hogy a lassan növő fafajok területén is vannak rejtett 
értékeink, igen jó állományaink, s ezeket kötelességünk felkarolni. Végig m e 
hetnénk jó néhány fafajon, amelyeknek kiváló változatai, ökotípusai már szak
íróink közleményeiből részben ismeretesek. Fejtegetéseimben most — egyelőre 
— a tölgyekkel kívánok foglalkozni. 

A tölgyek lassú növekedésükkel és magas vágáskorukkal látszólag feles
legessé tették, hogy nemesítésükkel foglalkozzunk. De ma már világos, hogy 
ezt a fontos fafajt sem szabad elhanyagolnunk. Ipari jelentősége ugyan állandó 
forradalomban van, egészen lemondani róla azonban még korai lenne. A las
súbb növekedés se veheti kedvünket. Akik már, velem együtt, kissé messzebb
ről nézzük az erdők fejlődését, tanúsíthatjuk, hogy a tölgyek is képesek egy 
emberöltő alatt eredményeket produkálni. Éppen a tölgyek bizonyítják, hogy 
az erdő jelentősége ma már nem a fűrészrönknél kezdődik, hanem a nőtt karón, 
bányadcrongon, bányafán, vezetékoszlopon keresztül már fiatalabb korában is 
egész sorát adja mindennapi faanyag szükségletünknek. 

Elismerem, hogy nehezebb a tudomány munkája a lassú növekedésű, egye
lőre csak generatív úton szaporítható tölgyek nemesítésében. Könnyebb azon
ban a gyakorlat dolga. Bőven örököltünk ugyanis olyan tölgyeseket, amelyek 
állománya némi törődéssel átalakítható, illetve megjavítható. 

Kiindulásként hivatkozom a — bizonyára sokunk által ismert — rossz 
származású tölgyeseinkre és haszontalan csereseinkre. Ezek csak azért kerül
tek helyükre, mert akkoriban történetesen nagy csermakktermés volt, vagy a 
jobb származású tölgymakk árát és szállítási költségét sokallották. Nem kívánok 
pálcát törni a cserek felett, mert a maguk termőhelyén j ó minőségű fát adnak 
és azoknak is van hivatásuk az iparban. Bizonyos azonban, hogy a cserek betör
tek a tölgyek termőhelyeire is és sokszor a gyorsabb növekedés következtében 
fokozódó fagyrepedések és fertőzések miatt éppen itt adják a rosszabb anya
got. De ugyanez a helyzet rossz tölgyeseinkkel is. Senkisem állíthatja, hogy az 
ágas, görbe tölgyeseink egészségesebbek, gyorsabb növekedésűek és így kívána
tosabbak lennének. Valahányszor ilyen tölgyesekkel vagy cseresekkel találko
zunk, fel kell vetnünk a kérdést, hogy miért foglalják el ezek a helyet a jobb , 
értékesebb tölgyállományok elől? 



Példáiképpen idézem olvasóim elé a maglócái 3/d és 3/e »rdőrészleteket, ahol 
50 évvel ezelőtt elfogyott a sziavon tölgymakk: és cserrel folytatták a felújí
tást (1. ábra). Hivatkozom a maglócái 3/d és 3/c erdőrészletek összehasonlítására 
(2. ábra), ahol azonos talajon látjuk egymás mellett a kétes értékű hazai tölgye
ket és kőriseket, a kiváló alakú és fejlődésű tölgyállomány közvetlen szomszéd
ságában. A himodi — valamint osli-töllösi erdők elcseresedése pedig (3. és 4. 
ábra), ahol valamikor export minőségű, több köbméteres tölgyek nőttek, való
ságos tragédia. 

1. ábra: „balról tölgyes, jobbról elfogyott a tölgymakk, csirrel pótolták". 

De az állományok leromlásának nemcsak az elcseresedés az oka, hanem a 
korcsjellegű, műszaki értéket alig képviselő tölgyváltozatok elterjedése is. Hi
szen egyazon talajon találjuk a csornai 3/g és 3/h erdőrészletek jóalakú és re
ménytelen tölgyállományait (5. és 6. ábra). Nem folytatom azonban a felsorolást, 
mert szaktársaim maguk is találkozhattak szomorú példákkal, az árterektől a 
dombvidékekig. Lesújtó jelenségek ezek azért, mert 80—100 éven belül alig 
hozhatók helyre. A helytelen anyagmegválasztás következtében hektáranként 
500 kisértékű törzs éri meg a véghasználatot, ugyanakkor a jó származású 
makkról telepített tölgyesekből 7500 (makkvetés esetén 20—30 ezer) kiváló 
egyedet kell eltávolítanunk a tisztítások és gyérítések során. 

2. ábra: „csak egy út választja el a kiváló slavon-tölgyest, a kétesértékű 
hazai tölgyektől és kőrisektől". 



És ezzel elérkeztem első javaslatomhoz: a rossz származású makkot tisztán 
vetni nem szabad. Keverjünk hozzá legalább 2—3% jó származású makkot. 
Ezzel elérjük, hogy a jövőben mindenhol kialakíthatók lesznek a kiváló anya
fák és ezek — megfelelő támogatással — alkalmasak lesznek a nagyobb kiter
jedésű tölgyesek feljavítására (7. ábra). A megoldás sohasem volt olyan kézen
fekvő, mint most, az erdők államosítása után! 

Ezt a megoldást azonban alkalmaznunk kell a csemetenevelésre is. A töl
gyet ugyan nem célszerű csemetéről ültetni, de a tölgyarány fenntartása érde
kében a ritka makktermés miatt mégis kénytelenek vagyunk telepítésének le
hetőségét — csemetenevelés révén — 2—3 évre meghosszabbítani. 

3. ábra. ,, az elcscresedett himodi erdő". 4. ábra. „ahol 30 évvel ezelőtt export 
tölgyek termettek". 

A csemetenevelés során felmerülhet a kérdés: mikor és hogyan történjék a 
keverés? Elvileg pontosabb eredményt adna, ha a jobb változatú makkot külön 
vetnénk és a csemetéket kevernék akkor, amikor már pontosan ismerjük azok 
rendelkezésre álló mennyiségét. De az a tapasztalatunk, hogy a csemetéket már 
nehezebb keverni, illetve emberi gyarlóságokból ismét előállana az a helyzet, 
hogy egy helyre csak jó , a másikra csak rossz származású csemete kerülne. Ezért 
célszerűbb a makkot már csemetekerti elvetése előtt összekeverni. 

Eddig jó és rossz származású tölgyekről írtam. Szeretném most a ,,jó szár
mazás" fogalmát közelebbről meghatározni. A már említett munkaterületeken 
találhatunk — még j ó termőtalajokon is! — erősen ágasodó, görbülő hajlamú 
kocsányos tölgyeket, amelyeket egyszerűen „rossz származásúaknak" nevezek. 
Találunk dús lombozatú, viszonylag egyenes törzsű tölgyeket, amelyeket „ jó 
származásuknak" tartunk. A tudomány ilyen megkülönböztetést nem tesz, mind-



5. ábra: „fiatal slavon és hazai tölgy összehasonlítása". 

kettőt Quercus robur név illeti. Van azonban egy hegyesszögben álló-, gyér 
lombozatú, gyertyaegyenes törzsű változatunk is, amelyet Q. robur j . slavonica né
ven ismerünk. Mind a „hazai", mind a sziavonnak tartott tölgyesekből hazánk
ban már kiterjedt állományok vannak. Tapasztalatunk szerint ezek a jobb 
törzsek sem egészség, sem növedék szempontjából nem maradnak el a „rossz 
származásúak" mögött, szerfaértékben pedig azokat minden esetben erősen meg
haladják. Ahol tehát kocsányos tölgyről egyáltalán szó lehet, kötelességünk 
megadni a lehetőséget j o b b egyedek megtelepülésére és ennek érdekében j ó 
makkal alaposan megtervezett gazdálkodást kell folytatnunk. 

Fontos teendőnk tehát, hogy ezeket az állományokat felkutassuk, számba 
vegyük, makktermésüket megvédjük és célszerűen elosszuk. Célszerű lenne, 
hogy a ké'sz makktermőállományokat átmenetileg vonjuk ki a véghasználatok
ból, mert némi lemondás árán elérhetnénk, hogy 1—2 évtized alatt a j ó makk 
mindenhova eljuthasson. 

Közismert jelenség, hogy jobb alakú erdei fáink általában kevesebb magot 
hoznak. Ez talán összefügg f inomabb lombozatukkal is. Ezért már különösen 
korán kell kezdenünk a makktermő álllományok kialakítását, hogy mentől ha
marább és mentől több jó makkot nyerhessünk. Ennek érdekében vigyáznunk 
kell arra, hogy a tölgyek sohase záródhassanak, ellenben mennél előbb valósít
suk meg alátelepítéssel a talaj és az állomány védelmét. Az elterebélyesedéstől 

6. ábra: „a slavon tölgyek még vízben is kiválnak a hazaiak mellett". 



ne ijedjünk meg, a tölgyek nem fognak „elfajzani". Az öröklött j ó tulajdonsá
got generációkon át magukkal viszik a termések, mint ahogyan a mi kiváló 
,sziavon" tölgyeseink is terebélyes legelőerdőkből származnak! 

A gondoskodásból ne maradjanak ki a természetes felújítások se. Itt is 
meg kell teremtenünk az alapot jobb származású makk, vagy még inkább cse
meték betelepítésével, hogy ezek az állományok is mennél több és j o b b tölgy
anyagot szolgáltathassanak. 

í I l 

8. ábra. „50 éves makktermő 
tölgyállomány gyertyánnal alá

telepítve". 

A tölgyesek megjavítása érdekében már történtek megnyilatkozások, de 
ezek inkább a későnfakadó tölgyek felkarolásával a fagykárok csökkentését kí
vánták elérni. ~E-z kétségtelenül fontos szempont, gondolatmenetemmel egyálta
lán nem is kívánom elhomályosítani, sőt hangsúlyozom, hogy a céltudatos tölgy
gazdálkodásnak ez a tevékenység szerves része. Kénytelen vagyok azonban 
pártfogásba venni a koránfakadó sziavon tölgyeket is, mert ezekből igen j ó 
produkciójú, kiterjedt állományaink vannak és mert ezeknek bizonyos terüle
teken különös hivatásuk lehet. Az kétségtelen, hogy a késői fagyoknak erősen 
kitett tölgyekben, zugokban a fagy az első számú ellenség, ami ellen a későbbi 
fakadás komoly védekezést jelent. Még kérdés azonban, hogy a légjárásnak ki
tett és szárazságra hajló helyi adottságok között a korábban fakadó Q. robur f. 



slavonica, avagy a későbben fakadó Q. robur sf. tardissima használja-e jobban 
ki a vegetációs időt? 

Okfejtéseimmel a legkisebb mértékben sem kívánom befolyásolni a nya
rak indokolt terjeszkedését. Igenis, befolyásolni szeretném azonban a cseresek 
indokolatlan terjeszkedését a kötöttebb, mélyebb, üdébb talajokon, ahol a töl
gyek helyét csak azért foglalhatták el, mert a csermakk gyakrabban termett és 
olcsóbb volt. A tölgyesek értékhozama hektáronként meghaladja a 100 ezer f o 
rintot. Ez az előny tulajdonképpen már a tisztítási anyagnál kezdődik, köteles
ségünk tehát ezt a népgazdaság javára mielőbb kiaknázni. 

A nemesítésről pedig általánosságban még annyit szeretnék mondani, hogy 
igen elmaradtunk ebben a magyar mezőgazdaságtól. A z igaz, hogy könnyebb 
annak a munkája, aki az eredményt 1—2 év, esetleg évtized alatt már teljes 
mértékben ki tudja értékelni, mint nekünk, akik inkább csak az elődök munká
ján okulunk. De ez az elhúzódás ne kedvetlenítsen el bennünket. Igyekezzünk 
még hamarabb kezdeményezni, hogy eredmények is mihamarabb mutatkozhas
sanak. Örököltünk mi is jó erdőket. Kötelességünk nekünk is mennél többet 
átadni azoknak, akik munkánkat folytatni fogják. 

A szelídgesztenye jelentőségéről 
K Ó T U N K Á R O L Y 

A Nemzetközi Statisztikai Tájékoztató Iroda szerint, a főbb, gesztenyét exportáló 
országok gesztenye termése már 30 évvel ezelőtt nagyarányú volt. Olaszország például 
1932-ben 606 020; Franciaország 143 616; Spanyolország 182 029; Jugoszlávia 16 254 ton
nát termelt. Ugyanakkor nálunk a gesztenye termelése annyira összezsugorodott, hogy 
kivitelünk gyakorlatilag jelentéktelenné vált: 1925—35 között évente átlagosan 3,3 ton
nát exportáltunk, majd 1936-tól kezdve az export teljesen megszűnt. Ezzel szemben az 
import 1932—38 között évi átlagban 1654 tonnát, 1960-ban pedig 945 tonnát tett ki. 

A gesztenye a gyümölcstermő növények közül a termés mennyisége alapján Olasz
országban a negyedik, Franciaországban a hatodik helyet foglalja el, de Jugoszláviában 
és Ausztriában is tekintélyes a súlya e két ország egyébként kis volumenű gyümölcs
termesztésében. Észak-Afrikában, Észak-Amerikában, Kínában és Japánban ugyan
csak nagy területet foglal el az erdők és gyümölcsösök állományában. Ezzel szemben 
•Magyarországon a gesztenye az utolsó előtti helyet foglalja el és csupán a mogyorót 
előzi meg. 

A gesztenye forgalmának és termesztésének hazai helyzete — sajnos — a felsza
badulás óta sem javult, sőt sok szórványfa és elegyes állomány pusztult ki vagy került 
kitermelésre, számottevő új telepítés pedig nem történt. Gesztenyéseink a Dunántúl 
nyugati részében, (Sopron, Kőszeg környékén), a Balaton északi partján (Badacsony, Ba
latonfüred), a Mecsekben és Pest megyében (Visegrád, Nagymaros, Buda) találhatók. 
A Központi Statisztikai Hivatal 1959. évi adatai szerint — az, erdőgazdaságok állomá
nyán kívül — összesen 198 111 gesztenyefánk van; ebből 154 944 termő, 43 167 még nem 
termő, összes hozamuk 1959-ben — becslés szerint — 400 tonna, 1960-ban 970 tonna 
begyűjtött termés volt. Az erdőgazdaságokban — az OEF 1957. évi adatai szerint —• 
összesen 341 hektár gesztenyés található olyan állományokban, amelyeknek elsődleges 
célja a fateirmelés; ezeknek élöfakészlete mintegy 35 000 köbméter. Az állomány terü
leti megoszlása megyék szerint a következő: Győr 18; Pest 18; Somogy 20; Vas 82; 
Veszprém 21; Zala 169; Baranya 3,7 hektár. 

A felsorakoztatott tényekből igen figyelemre méltó következtetéseket vonhatunk 
le. Meghökkentő, hogy nálunk e gyümölcsnek és fájának termesztése szinte teljesen el
jelentéktelenült: a múlt században még számottevő gesztenyét exportáló Magyarország 
az első világháború óta számottevő mennyiségű gesztenyét importáló országgá vált, 
holott a gesztenye tömeges termelésére kiváló természeti adottságokkal rendelkezünk. 



Az említett 1922—36 közötti, csupán néhány mázsás kivitel valójában vetőmag-export 
volt, s ez azt bizonyítja, hogy fajtáink egy része eredeti, őshonos állapotban is kiváló 
és elszaporításra kínálkozik. A gesztenye termesztése nem az első világháború utáni 
területcsökkenés miatt esett vissza, hiszen valamennyi hagyományos tája — az egyet
len Szatmár-Nagybányán kívül — ma is országunkhoz tartozik. De nem is azért csap
pant meg a területe, mintha csökkent volna a gyümölcse, és a tölgynél is nagyobb nö
vekedési erélyű, annál időtállóbb, tehát értékesebb fája iránti kereslet. Ellenkezően, 
az utóbbi fél évszázadban valamennyi gesztenyetermesztésre alkalmas országban 
növelték mind a gyümölcstermelő, mind a fatermelő állományokat. Számos ország 
van, mint a Szovjetunió is, ahol éppen az utóbbi években kezdték meg nemesítéséi 
és tömeges telepítését. 

Mi tehát az oka? Talán az, hogy máig sincs megszervezve a szaporítóanyag üzemi 
előállítása a helyenként váltakozó sajátos talaj adottságoknak, az egymástól különböző 
kertészeti és erdőgazdasági üzemi termelési céloknak és módoknak legmegfelelőbb vá
lasztékú oltványok tömeges készítése, iskolázása és forgalmazása? Kétségen kívül, né-

Egyik bejelentésre kerülő új fajta, a „Pannon" maróni magonca 
(Horányi Alajos felvétele) 

mileg ez is közrejátszott a helyzet kialakulásában. A századforduló idején a kárpát
aljai Nagybocskón és a Szatmár megyei Nagybányán az állami faiskolákban folytatott 
oltványkészítés, majd a Surd községbeli, egykori Zichy-birtokon létesített gesztenyefa
iskola meg néhány más, kisebb elszigetelt helyi kezdeményezés méretében és szerve
zettségében alkalmatlannak bizonyult az ország gesztenyefa állományának fönntartá
sára. A szaporítóanyag termelése egyébként ma sem megoldott: egy-két nyugat-dunán
túli technikumi kertészetben készítenek évenként néhányszáz oltványt; néhány egyéni 
termelő évenként átoltogat jobb fajtára néhány megifjításra szoruló öreg fát; az erdő
gazdaságokban pedig évenként néhány hektáron végeznek szaporítást magvetéssel. 
Ez azonban nem ok, hanem okozat. 

Ha a legutóbbi-80—100 év folyamán nem gátolták volna ugyanis az országunkban 
uralkodó félfeudális viszonyok a kapitalizmus fejlődését a mezőgazdaságban — s ter
mészetszerűen az erdőgazdaságban is —, akkor az általános közgazdasági helyzet, s így 
ennek egyik fő tényezője, a földművelés tőke-ellátottsága, nálunk is meghozta volna 
a telepítési kedvet. Ez esetben kedvező feltételek alakultak volna ki az olyan las>-



sabban megtérülő, de nagyobb és biztosabb gazdasági hasznú állókultúrák: számára is, 
mint a gesztenye-telepítések, ahogyan az annak idején történt a már említett fejlet
tebb tőkés országokban is. E megállapítás helytállóságát igazolja számos más, 
rokon jelenség is; például az, hogy Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria 
és Svájc hegyi szőlőit is elpusztította a múlt százsadban Európába került filoxéra, de 
míg ott késedelem nélkül azonnal elvégezték a teljes rekonstrukciót, nálunk — a tőke
szegénység miatt — az elpusztult hegyi szőlőknek csupán mintegy 65—70 százalékát 
újították fel, S a többit vagy parlagon hagyták, vagy évről évre tűzzel felfrissített 
,.legelő"-ként hasznosították. Hasonló oka van annak is, hogy 50—60 éve képtelenek 
vagyunk az ország dió, mandula, mogyoró szükségletét fedező, ugyancsak nagy élet
tartamú, termőre későn forduló gyümölcsösöket telepíteni, s helyette évről évre kény
szerültünk vállalni sok millió pengő, majd forint értékű behozatal terhét. 

Talán némileg szolgálja majd e kultúrák ugyancsak szükséges felkarolását a kö
vetkező néhány ismeretlen adat: 1934—38 átlagában évenkint 531,0 tonna diót hoz
tunk be évi 253 810 pengő értékben; mogyoróból — héjasán és bélként — 481,3 tonnát 
évi 735 200 pengő értékben; mandulát — héjasán és bélként — átlagosan 199,2 tonnát, 

Az oltott gesztenye ötödik évében már terem a szombathelyi kertészeti 
technikum gazdaságában (Horányi Alajos felvétele) 

évi 390 200 pengő értékben. Ha az itthon akár exportot is fedező tömegben jól meg
termelhető néhány csonthéjas 1934—38 közötti behozatalának átlagos évi értékéhez 
hozzáadjuk ugyanez időszak gesztenye behozatalának átlagos évi értékét, 403 000 pen
gőt, akkor megállapíthatjuk, hogy évről évre 1 591 210 pengőt adtunk ki olyan ter
mékekért, amelyek belföldön termesztve — a termő terület egységén — többszörös 
értéket adtak volna, mint az ugyancsak tőkeszegénység következményeként letarolt 
erdők talajának hegyi „rét"-, „legelő"- „szántóföld"-ként történt hasznosítása; nem 
szólva a lejtős területek mezőgazdasági használatával támadó, felbecsülhetetlen eró
ziós kárról! De azt se feledjük, hogy az említett csonthéjasok 1934—39 közötti, evi 
1591210 pengő értékű átlagos importja nemzetgazdasági viszonylatban is tetemes 
érték, hiszen ugyanakkor összes gabona- és liszt kivitelünk évi értéke 40 millió pengő 
volt, s ezt — a belső szükséglettel együtt — összes mezőgazdasági területünk 54,7%-án 
termeltük. 

E gyümölcsök termesztésének felkarolásával ma is hatékonyan javíthatnánk kül
kereskedelmi mérlegünket. Jellemzésül szolgáljon, hogy csak a legutóbbi évben, 1960-



ban gesztenyéből 945,1, dióbélből 253,6, mogyoróbélből 254,6, mandulabélből pedig 
89,7 tonnát hoztunk be, főleg kemény devizáért. Hol van még az az érték, amit erdő
gazdaságunk termelhetne meg az állandóan növekvő gesztenye-szükséglet hazai meg
termelésében való részvételével, sőt később exportálással, élőfakészletünk összetételé
nek értékesebbé tételével, a nagyvad állomány erőtakarmány ellátottságának geszte
nyével könnyűszerrel elérhető javításával és egyben a vad kártételének csökkenté
sével, ha tömegesen telepítenénk gesztenyefát minden erre alkalmas területen. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének befejezése merőben új és kedvező 
helyzetet teremtett talajaink ésszerű hasznosítására, a dombos és hegyes vidékek talaj
védelmének megszervezésére, vagyis e két tényező alapján a növénytermesztés terü
leti elhelyezésének gyökeres módosítására. Amint a nagyüzemi táblák kialakításának 
szükségességeként hovatovább már mindenütt megszűnik a nadrágszíj-parcellák lejtős 
irányú művelése, s helyette a lejtőre merőlegesen szántanak és kapálnak, egyre több 
állami gazdaság és termelőszövetkezet mutat hajlandóságot nagy lejtésszögű területei
nek — maga vagy más által végzendő erdősítésére, de legalább a szántóföldi használat 
íölhagyására. E folyamat már nem áll meg félúton, mert a termelőerőknek a tőkés gaz
dálkodásnál magasabb szintű, termelékenyebb megszervezésének szükségességéből 
következik. A népgazdaság igényeit csak az esetben elégíthetik ki a termelő üzemek, 
ha termelésük irányát és tárgyát minél harmonikusabban egyeztetik adott helyi ter
mészeti és földrajzi — ez esetben főként domborzati — viszonyaikhoz. Erre szorítja, 
ösztönzi az üzemeket az értéktörvényt figyelembe vevő tervezési rendszerünk és az 
egész tervgazdaságunkat alátámasztó árrendszerünk is. 

Ismeretes, hogy a szakigazgatás hosszú ideig csakis oly területeken engedélyezte 
gyümölcsösök és csemegeszőlők telepítését, amelyek domborzatuk és talajuk miatt al
kalmatlanok szántóföldi — főként gabona és kukorica — termelésre. Ennek folytán 
— sajnos — sok gyümölcsöst kényszerültünk olyan 15—35%-os lejtőre telepíteni, ahol 
gazdaságosan megoldhatatlan probléma a nagyüzemi, gépi talajművelés, a növény
védelem és a termék sértetlen leszállítása. A talajok hasznosításában mind erősebben 
érvényesülő ökonómiai és üzemi szemlélet és általában a mezőgazdasági üzemek most 
elkezdődött specializációja merőben új feladatok elé állítja az erdészetet és a kerté
szetet. A jövőben ugyanis a kollektivizálás során szövetkezeti és állami tulajdonba 
kerülő 15—30%-os lejtőket többé aligha fogják munka- és költségintenzív gyümölcs
nemekkel betelepíteni; jóllehet a mezőgazdaság belterjessé tétele továbbra is érvényes 
gazdaságpolitikái irányzat, sőt igazában most fejlődtek ki hozzá a feltételek. 

Úgy gondoljuk, a felsorolt érvek és statisztikai adatok után felesleges felvetnünk 
a kérdést, hogy mi legyen hát a jövőben ezekkel a területekkel, mert az eddig kifej
tettekben már a felelet is benne van: a mezőgazdák, az erdészek, a kertészek a maxi
mális mértékben telepítsék be gesztenyével — és persze dióval, mandulával, mogyo
róval is. 

A gesztenyetelepítés szaporítóanyag-szükségletét csakis az erdészet és a kerté
szet szoros együttműködésével célszerű megtermesztenünk. Ennek előtte tisztáznunk 
kell az oltványkészítés, a szelektálás és a nemesítés, valamint az iskolázás és a kor
szerű termelési technika kérdéseit. Nemcsak azért, mert ezeket a problémákat mind
máig még nem tárgyalja megnyugtató kiforrottsággal és korszerűséggel a mi szak
irodalmunk, de főként azért, mert az utóbbi évtizedekben külföldön akkorát léptek 
a kutatás, a nemesítés és a termelői gyakorlat területén, hogy könnyelműség volna 
nem az elért eredmények ismeretében és felhasználásával hozzáfogni az ilyen nagy 
élettartamú fák tömeges telepítéséhez akár gyümölcstermelő, akár erdőgazdasági 
üzemben. A z elmúlt évtizedekben például megfelelő alanytípusok alkalmazásával 
külföldön megoldották a jóval hamarább termőre forduló oltványok — alacsony törzsű 
„törpe" fák — kialakítását, továbbá speciális alanyok használatával olyan talajokra is 
kiterjesztették a szelídgesztenye termeszthetőségét, amelyeken az eddigi, bizony el
avult szemlélet és tapasztalat szerint nem díszlett vagy nem termett jól. 

Ügy vélem, hogy az erdészek, mezőgazdák és kertészek közös összefogásával ezt 
a lényeges kérdést el tudjuk mozdítani a holtpontról és fokozatosan el fogjuk ter
jeszteni a gesztenyét — de a diót, mandulát, mogyorót is — az arra alkalmas terü
leteken. 



Hozzászólás 
Kassai Imre: „A fakitermelés pontosabb tervezéséről" 

című cikkéhez 
Kassai Imrének A fakitermelés pontosabb tervezéséről címen írott és a lapunk 

februári számában megjelent tanulmánya több megállapításával egyetértek. Helyes 
például az, hogy fahasználati szempontból a kéregszázalékot az átmérő függvényében 
kell ismernünk. A helyi kéregszázalék meghatározása lényeges követelmény a nettó 
fatömeg tervezésekor illetve a kitermelt és számba vett nettó fatömeg bruttósítása
kor. Helyes továbbá az, hogy az átmérő növekedésével a kéregszázalék fafajonként 
változó mértékben csökken stb. Hasonló megállapításokra e lap hasábjain magam 
is rámutattam (Az Erdő 1958. 1. sz.), de részletesen kifejtettem az Erdészeti Kutatások 
1959. 3. számában megjelent tanulmányomban is. 

Vannak azonban Kassai Imrének olyan megállapításai is:, amelyek egyrészt vitat
hatók, másrészt nem fogadhatók el. 

Vitatható az a megállapítás, hogy a „becslési eljárás elismert leglabilisabb 
pontja a kéregszázalékok megállapítása. A z erre felhasználható átlagadatok nagy 
intervallumban mozognak." A legújabb fahasználati utasítás különféle adottságokra 
valójában eléggé tág intervallumokban adja meg a kéregszázalékot, de ez sz inter
vallum azonnal szűkül, ha alkalmazzuk az utasításnak azt a megállapítását, hogy 
,,a közölt kéregszázalék alsó határai általában a vastagabb, felső határai a vékonyabb 
átmérőjű fákra vonatkoznak". Tehát a műszaki tervezőn múlik, hogy a termelendő 
választékokra — a vastagság szem előtt tartásával — a fafajoknak megfelelően 
megadott intervallumon belül milyen százalékot alkalmazunk. Ha a tervező így 
jár el, akkor a kéregszázalék esetleges helytelen megválasztásából eredő bizonyta
lanság legfeljebb 2—3%-ot tehet ki, s ez kisebb, mint a fatömeg felvételéből eredő 
fatömegbecslési hiba. Még inkább szűkíthető a kéregszázalék, ha néhány szúrópróba-



szerű kéregmérés alapján választjuk ki az intervallumból a helyi viszonyoknak leg
inkább megfelelőt, amire különben az utasítás is céloz. 

Túlzottan kicsinek tartom a Kassai által levezetett kéregszázalékokat. Ilyen 
alacsony átlagértékeket sem az irodalomban, sem hazai méréseink során nem talál
tunk. A z eltérés okát abban látom, hogy a cikkíró kéregmérési eljárása, különösen 
cserepeskérgű fák esetében, a valóságtól eltérő értéket ad. Kéregméréseink megindí
tásakor kezdetben mi is az általa leírt diagonális mérés alapján határoztuk meg a 
kéregvastagságokat. Hamarosan rájöttünk azonban arra, hogy ezzel a módszerrel leg
többször nem mérhető a cserepesség okozta maximális átmérő. Amikor fahasználati 
szempontból határozzuk meg a kérget, nem valóságos kéregmennyiséget állapítunk 
meg, hanem azt a körgyűrű területnek megfelelő kéregköbtartalmat, amit az átló 
befog. Diagonális mérés esetében gyakran nem a körgyűrű tényleges átmérőjét mér
jük. Vessünk egy pillantást az ábrára és ennek a megállapításnak a helytállóságát 
azonnal látjuk. Ha mérővesszővel mérünk, a kéreg kontúrjának egy pontját érint
jük (1—9). Ha viszont átlalóval, vagy tolómércével mérünk, sokkal nagyobb valószínű
séggel zárjuk le sikerrel a kéreg kitüremkedő részét (a—b). Ebben leli magyarázatát 
az, hogy sima kérgű fák esetében az általunk és Kassai által felvett adatok között 
nincs lényeges különbség. 

A kéregvastagság méréséhez szükséges kéregdarabot vizsgálataink során kétféle 
módon vesszük: vagy az általunk szerkesztett kéregverővel (Erdészeti kutatások 1959. 
3. sz. p. 233.), amikor 3,5 cm átmérőjű kéregdarabot kapunk (ábra „a"), vagy baltával 
3 X 5 cm nagyságú rombus vagy téglalapot vágunk ki. A tolómérce két szárát a ké
regcserepek hosszirányára hegyesszögben helyezzük el, mert ezzel egyrészt a kéreg 
ívmagasságából előállható mérési többletet zárjuk ki, másrészt pedig a kitüremke
désből eredő kéregvastagságot bemérjük. Nagyon gyenge nyomást gyakorolva a toló
mércére 0.1 m m pontossággal olvassuk le a vastagságot. Egy-egy keresztszelvényben 
2—4. helyről veszünk mintát, megjelölve az égtájat. 

A z általunk folytatott eljárásra az volt az ellenvetés, hogy kéregverő szerszám
mal, vagy fejszével történt kéregminta bemérésekor a szijácsból esetleg lekerülő 
farész is bemérődik. Eltekintve attól, hogy erre különös tekintettel voltunk, ellen
őrző méréseket végeztünk a nedvkeringés megindulásakor, amikor a gyűrűzések 
helyén közvelenül egymás mellett kerületmérésekkel állapítottuk meg a számításba 
veendő kéregvastagságot. A z eredmény mindig valamivel nagyobb volt, mint a köz
vetlen kéregvastagság-mérési eredmény. 

Mindezek alapján vitatható, hogy Kassai által tölgj're és cserre számított kéreg
százalékok a helyi körülményeknek tényleg megfelelnek-e. Kassai által közölt tölgy 
kéregadatokat összehasonlítottam saját felvételeinkkel és külön egybevetettem a 
pécsi és árpádtetői erdészetekben általunk végzett felvételekkel (1208 db észlelés), 
egyben tájékoztatásul közlöm Szergejev 1 vastagsági méretcsoportokra és Guttenberg 2 

mellmagassági átmérőkben megadott adatait. 
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13 17 25,0 21—24 1,21 1,74 1.23 1,97 1,21 1,86 1.70 
20—21 13 19,9 19—23 1,34 2,16 1,77 2,39 1,88 2,39 2,0 2,1 
•25—28 11 17,7 17—21 1,45 2,46 2.08 2,66 2,19 2,66 2,2 3,0 
29—37 10 16,0 15—20 1,78 2,77 2,24 3,53 2,35 3,01 3,2 3,8 
38—48 9 13,0 14—19 1,80 2,98 2.74 4,02 3,05 3,36 3,8 4,2 

A közölt adatokból is látható, hogy milyen alacsonyak Kassai adatai. A táblá
zat szerint Guttenberg adatai viszonylag a legnagyobbak. Ennek oka, hogy ő d 1 ; 3-ban 
mért kéregvastagságokat tárgyal. 

1 Szergejev P. N.: Erdőbecslés V I . Goszleszbumizdat, Moszkva—Leningrád, 1953. 
p. 131—138. 

2 Guttenberg: Einführung in die Forstliche Zuwachs-, u. Ertragslehre, Sauer-
lánders Verlag, Frankfurt a. Main. 1942., a 26. oldalon közölt egyszeres kéreggrafikon 
alapján. 



Nem fogadható el a tanulmánynak az a megállapítása, hogy a „Fahasználati 
utasítás kéregszázalék értékeit súlyozott átlaggal kell számítanunk, mivel az külön 
ad értéket vég- és előhasználatokra". Kassainak a súlyozott átlagszámítást nemcsak 
vég- és előhasználatok végszámai szerint, hanem ezen belül szerfa vastagságonként 
is súlyozni kellett volna, alkalmazva a Fahasználati utasítás már említett megálla
pítását. Ez annál is inkább elvégezhető lett volna, mert Kassai kidolgozta fajonként 
az egyes választékok kéregben mért átlagos átmérőjét. A tanulmányban közölt ada
tokból sajnos nem tudtam ezt a hiányzó számítást elvégezni, mert választékokon 
belül nem állapítható meg, mennyi esik véghasználatra és mennyi előhasználatra. 
Így például rönk esetében nem valószínű, hogy az általa megadott 68—32% arány 
helyes-e. Ha csupán gyakorlati tapasztalati adatok alapján osztom szét a választékokat 
vég- és, előhasználatra, különösen bükkre nem lett volna szabad alkalmazni a súlyozott 
kéregszázalékot, miután köztudomású, hogy a vékony kérgű fák között is éppen a bükk-
nek és a gyertyánnak van legvékonyabb kérge, tehát jóval az átlagszám alá került 
volna a helyi kéregszázalék is. 

A z elmondottak alapján tehát nem tartom helyesnek Kassai végső következte
tését, amelyben fatömeg-akkumulációról. beszél. A viszonyítás a helyi kéregszáza
lékhoz — elsősorban tölgy és cser esetében — nem jó, bükk esetében pedig a kiin
dulás — a súlyozott átlag — helytelen. Nem lehet kétséges, hogy a népgazdaság első
rendű érdeke megkapni mindazt, amit az erdő mint termelő eszköz produkál, de 
amikor erre nézve állást foglalunk, a kérdést nem elszigetelten, hanem összes vonat
kozásaiban kell vizsgálni. Kassai cikkében egészen érintőlegesen említi ugyan a laza 
fakitermelési technológia következtében keletkező apadéktöbbletet, vagy pedig hibás 
átszámítási tényezőket, amelyek túlhasználat irányába tolhatják el az akkumulá
ciót, de eddigi vizsgálati eredményeink azt mutatják, hogy ezek mértéke igenis szá
mottevő és éppen ezért nem szabad egy elszigetelten vizsgált eredményből ilyen 
messzemenő következtetést levonni. 

Kassai tanulmányából mint pozitívumot ki kell emelni, hogy aláhúzta o helyi 
kéregszázalék megállapításának fontosságát. Vigyáznunk kell azonban, hogy ezek 
megállapításakor a felvétel módja olyan legyen, amely megközelítően híven tük
rözze a kéreg valóságos mennyiségét, másrészt felhívja a figyelmet, hogy tervezése
inket nem szabad sablonosán végezni. 

Dérföldi Antal 

A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y pályázatot hirdet magas színvonalú 
tudományos ismeretterjesztő cikkek írására. Pályázni lehet a következő téma
körökből: 

Hazai természettudományos kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazása; 
Magyar tájak megváltozott arculata; 
A természettudományok történetének egy-egy kiemelkedő eseménye. 

A pályázat feltételei: 

1. A téma egyes kérdéseit illusztráló cikkeket várunk a természettudományok 
(fizika, kibernetika, kémia, matematika, csillagászat, műszaki tudományok, földrajz, 
földtan, agrártudomány, biológia, egészségügy stb.) területéről. 

2. A pályaművek terjedelme 9—10 normál gépelt oldal lehet. A pályaműveket 
3 példányban kell beküldeni. A téma illusztrálására kívánatos 4—5 kép. 

3. A pályázaton folyóiratunk minden olvasója részt vehet. A pályázat jeligés. 
4. A pályaművek beküldésének határideje: 1961. szept. 30. 
A pályaművöket a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szakosztályainak 

közreműködésével szerkesztő bizottságunk bírálja el és dönt azok jutalmazásáról. 
A pályadíj (témánként): I. díj 1000 Ft, II. díj 750 Ft, III. díj 500 Ft. 
A pályázat díjnyertes cikkeit folyóiratunk leközli, és megjelenéskor a közlésért 

járó honoráriumot fizeti. 
Azokat a pályaműveket, amelyek jutalmazásban nem részesültek ugyan, de szer

kesztő bizottságunk közlésre javasol, folyóiratunkban megjelentetjük és a szokásos 
szerzői honoráriumban részesítjük. 

A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K Ö Z L Ö N Y 
SZERKESZTŐ B I Z O T T S Á G A 



Rz Erdészeti Tudományos Intézet munkájáról 
D r . K E R E S Z T E S I B É L A 

-

Az Erdészeti Tudományos Intézet munkájában év elején van az eredmé
nyek számba vételének az ideje. Március közepéig kell a kutatóknak a rész- és 
zárójelentéseket beadni. Ez évben 50 jelentés (23 részjelentés és 27 zárójelentés) 
volt esedékes. Március végéig ezekből 30-at (13 részjelentést és 17 zárójelentést) 
nyújtottak be. 17 további jelentést az év folyamán szeptemberig bezárólag 
nyújtanak majd be, 3 jelentés pedig a kutatói kapacitás, a költségvetési keret, 
illetve a kísérleti anyag hiánya miatt elmarad. 1956-ban 3, 1957-ben 9, 1953-ban 
13, 1959-ben 27, 1960-ban 24 jelentés készült el. Ehhez viszonyítva a már be
érkezett 30 jelentés is számottevő eredmény. 

A z erdőművelési osztály erdészeti növénynemesítési csoportja 1980-han 
eredményesen folytatta legfontosabb fafajaink nemesítését. Kopecky Ferenc a 
„Nyárnemesítés" című témáról részjelentést nyújtott be, amelyben 10 éves mun
kájáról ad számot. A sárvári—bajti országos nyár törzsanyatelep a múlt évben 
már 600 ezer dugványt osztott ki erdőgazdaságainknak. Elértük, hogy már csak 
innen származó anyagból létesítenek nyár anyatelepeket. A z év folyamán 31 
erdőgazdaság 115 nyár csemetekertjét vizsgáltuk felül és helyzetjelentést adtunk 
az Országos Erdészeti Főigazgatóságnak. Megoldottuk a Leuce-nyárak vege-
tatív szaporítását alvószemzéssel, és az eljárást 3 napos tanfolyamon átadtuk 
az üzemi szakembereknek. Az egyéb lombfafélék, — az akác, a tölgy és a fűz 
— nemesítésében is túl vagyunk a kezdő lépéseken. Eredményesen folyik a fe
nyők nemesítése is. A magtermő plantázsok már teremnek és értékes morfo ló
giai és fenológiai megfigyeléseket tesznek lehetővé. 

A z exoták meghonosítását szolgáló kámoni arborétum területe az elmúlt 
évtizedben megháromszorozódott. A benne nyilvántartott fafajok és fajták 
száma elérte az 1800-at. Kámon emellett kiindulási centruma lett a hazánkban 
sorra létesülő új arborétumoknak. 

Az osztály erdőnevelési csoportja az elmúlt évek során nyugvópontra vitte 
az erdőtipológia legfontosabb problémáit. Majer Antal „Főbb erdőtípusok meg
határozása" c. zárójelentésével egyidejűleg a közelmúltban „Erdő- és termő
helytipológiai útmutató" címen egy kb. 700 oldalas kézikönyv anyagát adtuk át 
nyomdára készen az Országos Erdészeti Főigazgatóságnak. Ez a könyv nagy 
segítséget nyújt majd a gyakorlatnak az erdőtművelés biztosabb alapokra való 
helyezésében, valamint az üzemtervezés további fejlesztésében. Emellett alap
jául szolgálhat az ország korszerű erdészeti növényföldrajzi felmérésének és az 
erdőgazdasági talajtérképezésnek is. 

Ugyancsak zárójelentést adott Majer Antal „A rontott erdők jeljavítása" c. 
témáról. Ebben tisztázta a rontott erdő fogalmát, leírta hazai típusait és 8 kí
sérleti sor alapján kidolgozta a feljavítás módszereit. 

Hazánkban eddig nem voltak olyan hosszú lejáratú erdőművelési kísérle
tek, amelyek biztos útmutatást adnának a nevelővágások időpontjának, erélye-
nek, valamint a ,,V"-fa hálózat sűrűségének meghatározásához. Az elmúlt 3 év 
során 11 erdőgazdaságban 136 hosszúlejáratú kísérletet állítottunk be. Kidol
goztuk ezek kialakításának, felvételezésének és kiértékelésének módszerét. Az 
állományok fái közötti viszonyok felderítésére tanulmányoztuk a gyökérössze
növéseket. Kutattuk a faosztályozást elősegítő fejlődéstani jellegzetességeket. 

Az osztály faterméstani csoportja az elmúlt években a fatömegtáblák ösz-
szeállításán fáradozott és a nyarak, a tölgy, a cser, a gyertyán és a feketedió fa-
tömegtábláit készítette el. 1960-ban Sopp László „Rezgőnyár fatömegtáblák", 



Márkus László „Az átlagos famagassági görbék meghatározása" címén nyújtott 
be zárójelentést. 

Az osztály irányítása alatt álló izotóplaboratórium 1958-ban kevés műszer
rel, gyenge felszereléssel kezdte meg működését. Ma elegendő műszere van, fel
szerelése kifogástalan. A z eddigi vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a 
foszfor-32 izotópnak mint indikátornak lesz nagy jelentősége az erdészeti ku
tatásban. 

A termőhelykutatási osztály munkája 1960-ban főleg a termőhelyek további 
megismerésére irányult. A tájankénti első feldolgozások eredményeként átlago
san 70%-ra fokozható a fafaj megválasztás biztonsága, a további részletes e lem
zések a fennmaradó 30%-os bizonytalanság csökkentésére irányulnak. Járó Zo l 
tán részjelentése a fontosabb fafajok termőhelyi igényét és elterjedését tár
gyalja, az üzemtervek adatai alapján. Fekete—Blattny műve óta az első ilyen 
természetű munka. Magyar Pál „Kemenesalja termőhely vizsgálata", Babos 
Imre „A tengelici homok" és „A Jászság termőhelyvizsgálata" címmel adott be 
rész-, illetve zárójelentést. 

Az év második felében vette át az osztály a nyárfakutatás témáját. A nyár-
fakutató-állcmások ekkor elsősorban üzemi jellegű területnyilvántartásokkal 
és szaktanácsadásokkal voltak terhelve s csak mellékesen foglalkoztak fajta
gyűjtemények összeállításával, dugványozás!, hálózati és a termőhelyigenyekre 
vonatkozó kísérletek beállításával. Ezen a jövőben változtatunk és a nyárfa
termesztési eljárások kutatására összpontosítjuk figyelmüket. A nyárfakuta
tás eredménye Tóth Béla kandidátusi értekezése, amely a Tiszántúl eddig fi
gyelmen kívül hagyott kötött talajain mutatja ki a nyártelepítés lehetőségeit. 

Hétévi munka eredményeként a szakközönség kezébe került Magyar Pál 
műve az „Alföldfásítás". Magyar professzor munkás életének igen sok megfi
gyelését és tapasztalatát építette be a nagy elméleti felkészültséggel megírt 
könyvébe. 

Intézetünk erdőtelepítési és fásítási osztálya a maggazdálkodás, a csemete
nevelés, a talajvédelem, a vegyszeres gyomirtás és az erdészeti meteorológia 
körébe tartozó kutatásokkal foglalkozott. 

Az erdészeti maggazdálkodás terén az üzemi magvizsgálat és a magtermő 
állományok törzskönyvezése mellett különösen a magtermés fokozását célzó el
járások kidolgozására helyeztük a súlyt. A tölgymakktermés megfigyelésére 
ökológiai megfigyelőállomás hálózat kiépítése indult meg. Megállapítottuk, hogy 
a imakktermést elsősorban állati károsítok tizedelik meg, az időjárásnak csak 
alárendeltebb szerepe van. Mátyás Vilmos már be is nyújtotta „Magtermő 
állományok törzskönyvezése" és „Bükk magtermő állományok törzskönyvezése" 
című jelentéseit, „A magtermés fokozása", „A maggyűjtési eljárások fejlesz
tése" és „A magbecslési eljárások kidolgozása" című jelentéseit pedig szeptem
ber végéig készíti el. 

A talajvédelmi kutatások is sikeresen folynak. Birck Oszkár „Az erdei alom 
szerepe a talajvédelemben" című előadását a helsinki Nemzetközi Hidrológiai 
Kongresszuson is felolvasták. Továbbra is nagy érdeklődés kíséri az immár 
nemzetközi hírű kisnánai eróziómérő állomás évi jelentéseit, amelyek elsősor
ban a lefolyási tényezők értékének meghatározása tekintetében hoznak újat. 

A növényirtó vegyszerek alkalmazásával kapcsolatban Vlaszaty. Ödön újabb 
adatokkal erősítette meg azokat a megállapításait, hogy megfelelő vegyszerek 
helyes alkalmazásával a csemetekertekben kedvező körülmények között 4 5 % 
munkaerő és 50% költségmegtakarítás, az erdőnevelésben pedig — elsősorban 
a sarjirtásban — 95% munkaerő és 90% költségmegtakarítás érhető el. 



A csemetetermelést illetőleg Papp László helyszíni bejárásokkal állapította 
meg, hogy az ágazat veszteséges voltát elsősorban a talajok leromlott állapota, 
a gépesítettség alacsony foka és a munkák szervezetlensége okozta. Vizsgáltuk 
a gibberellinsav hatását a duglász és az átfekvő magvak esetében — negatív 
eredménnyel. Több kísérletet végeztünk a csemetetermelés ökológiájára vonat
kozóan. Megállapítottuk, hogy az élő árnyalók alkalmazása nem előnyös. A su-
hángneveléssel kapcsolatban Partos Gyula adott be jelentést, amelyben kimu
tatta, hogy a törzsfejlődést akkor biztosítjuk a legjobban, ha a metszést csupán 
az erős ágak eltávolítására korlátozzuk. 

Az erdőhasználati és gépesítési osztály munkaterülete egyre inkább bővül. 
Az elmúlt évben 5 új témát kapott. Külön megterhelést jelentett két nem ter
vezett munkafeladat: a suhángkiemelő ekék minősítése a K G S T részére és egy 
fakitermelési munkatanulmány a F A O részére. 

A z osztály erdőhasználati csoportja folytatta a szerfatáblázatok összeállítá
sához s a gally famennyiség megállapításához szükséges adatfelvételeket. A F A O 
számára végzett munka keretében új fakitermelési technológiát dolgozott ki, 
amely szerint síkvidéki viszonylatban az egy főre eső teljesítmény maximális 
szervezettség esetén a jelenleginek 2,5-szeresére emelhető. A kidolgozott tech
nológia nemzetközi viszonylatban is visszhangra talált, a F A O elismerőleg nyi
latkozott róla. Szász Tibor kialakította a döntősisak végleges formáját. A z elmúlt 
évben 0000 db-ot már le is gyártottak Intézetünk ellenőrzése mellett. 

E munkaterületen két zárójelentésről is számot adhatunk. „Munkaegészség
ügyi vizsgálatok a fakitermelésben" címen Szász Tibor, „A robbantás alkalma
zásának a lehetőségei a fakitermelésben" címen Márkus László készített jelen
tést. Terven felül elkészült egy részjelentés is a szőlőkaró gépi termeléséről. 

A csoporton belül már közgazdasági problémákkal is foglalkozunk. Kulcsár 
Viktor 1960-ban részjelentésben számolt be a gépesítés gazdaságossági kihatá
sainak vizsgálatáról. 

A gépesítési csoport elvégezte a suhángkiemelő ekék minősítését, a legmeg
felelőbbet sorozatban gyártják majd a K G S T országok számára. Kialakította a 
csoport a sorozatgyártásra alkalmas gyalufogas láncot is, amellyel megkétsze
rezhetjük a jelenlegi láncfűrészek élettartamát és teljesítményét. Szepesi László 
a traktoros faanyagmozgatás vizsgálatáról, a gépminősítéseknél alkalmazandó 
műszaki gazdaságossági mutatók kialakításáról, Huszár Endre a rövid ható
sugarú kötélpályák és csörlők vizsgálatáról dolgozott ki záró-, illetve részjelen
tést. 

A gépesítési kutatást az idén új alapokra fektettük. A fő súlyt egyelőre a 
jelenleg használatban levő gépek minősítésére helyezzük, mert véleményünk 
szerint ez az alapja a további kutatásnak. A gépek kipróbálásával, minősítésé
ve] kapcsolatos kérdések szabályozása érdekében főigazgatói utasítás-tervezetet 
készítünk, amely egyrészt szabályozza a gépkísérleti üzem, valamint a gépesítési 
kutatók jogait és kötelességeit az egyes gépek kialakítása, kipróbálása és minő
sítése terén, másrészt meghatározza a prototípus kialakításának szakaszait, 
kezdve a tervfeladat kiadásától, az ellenőrzött, kész gép- és rajzdokumentáció 
átadásáig. 

Az osztály irányítása alá tartozó gépkísérleti üzem az elmúlt évben egy 
csemeteültető, egy gödörfúrógépet szerkesztett, elkészítette a nagy közelítő ke
rékpár prototípusát, s jelentős eredményeket ért el a magvetőgép kialakítása 
terén. Segített a kapott KGST feladat elvégzésében is. ehhez több eszközt, mérő
műszert készített, s az üzetm fizikai dolgozói közül többen részt vettek a gépek 
kipróbálásában és minősítésében. 



A következő hónapok feladatai igen nagyok. A gyaluíogas fűrészlánc gyár
tásával, valamint a programban előírt kötélpálya, rakodócsörlő, kétsoros cseme
teültetőgép, magvetőgép és nyármagpergetőgép kialakításával, 22 erdőművelési 
gép minősítésével, valamint a mélyszántó ekéknek a K G S T számára végzendő 
értékelésével kapcsolatban megfeszített munkát kell végezni. 

Az erdővédelmi és vadgazdasági osztály erdővédelmi csoportjának a múlt 
esztendőben három fontos kutatási témája volt : a nyárfarák, a cserebogárkáro
sítás és a gyapjas pille kártétele elleni védekezés. „A cserebogárkárosítás és az 
ellene való védekezés" c. témáról Győrfi János zárójelentést készített. Kutatási 
eredményei alapján lehetőség nyílik hathatósabb védelemre. A nyárfarákkal 
kapcsolatban Szilágyi László tisztázta az egyes kórokozók biológiáját és a külön
böző nyárfajták rezisztenciáját. A gyapjaspille biológiájára vonatkozóan is bő
vültek ismereteink. Ennek eredményeként a mechanikai védekezés helyett na
gyobb mértékben alkalmazhatók a biológiai védekezés módszerei. 

A vadgazdasági csoport a nagy- és az apróvad tenyésztésnek néhány elvi 
problémáját tisztázta. Szederjei Á k o s részjelentés formájában elkészítette a 
visegrádi erdészet nagyvadas területének vadászati üzemtervét. Szép sikerrel 
folytatta kiterjedt szakirodalmi tevékenységét is. 1960-ban jelent meg „Szarvas" 
és „Die Goldmedaillen-Hirsche Ungarns" című könyve. Szép eredmények mu
tatkoznak a vadkárelhárítás területén, főleg ami a vegyszeres védekezést illeti. 
Ez lényegesen olcsóbb is, mint az eddig használt védekezési módok. 

Az osztály irányítása alá tartozó erdővédelmi állomásoknak ez idő szerint 
nemcsak a növényi és állati károsítok elleni védekezés hatékonyabbá tétele a 
feladata, hanem sok egyéb is. így kutatással az elmúlt esztendőben csak mellé
kesen tudtak foglalkozni, pedig enélkül gyakran lehetetlen a hatásos védekezés. 
Sok károsító biológiája szinte ismeretlen, az ellenük javasolt védekezési eljárá
sok csak sötétben való tapogatózások. Szükségessé vált tehát az erdővédelmi 
állomások feladatát újból szabályozni. Ez a jövőben kettős lesz: 

1. Foglalkoznak a kutatási tervben szereplő témákkal (erre kell fordíta
niuk tényleges munkaidejük 60%-át). 

2. Megszervezik az erdővédelmi jelzőszolgálatot, prognózist állítanak össze; 
segítséget nyújtanak a nagyarányú károsítások leküzdéséhez; helyszínelik az 
erdősítésekben keletkezett aszály-, gomba-, korai jég-, fagy- és vízkárokat 
(ezekre az üzemi jellegű feladatokra munkaidejük legfeljebb 40%-át fordítják). 

Ez a megoldás teszi lehetővé, hogy az 1961. évi kutatási terv az erdővédelmi 
osztályra komoly feladatot osszon ki. Ebben az évben 13 téma kutatása indul 
meg, ezek felölelik szinte az összes sürgősen megoldásra váró problémákat, 
többek között a nyarak és fenyőfélék betegségeinek vizsgálatát, illetőleg az 
ellenük való védekezést. 

A több osztályhoz tartozó kísérleti erdészetek kialakítása és fejlesztése rég
óta megoldatlan, nehéz problémája az Intézetnek. A kutatók többségének véle
ménye szerint a kísérleti erdészetek alkalmasak a kutatási eredmények realizá
lására. Ennek ellenére ezek nincsenek eléggé kihasználva. A realizálásra eddig 
ugyanis nem voltak megfelelő terveik, de nem kerültek végrehajtásra a kidol
gozott tervek sem. A kerekegyházi kísérleti erdészet például az 1959/60. gazda
sági évben 273 ezer Ft-ot tervezett be üzemi kísérletekre, de ebből csak 34 ezer 
Ft került felhasználásra. Pedig a realizálás problémája ma újszerűen merül fel. 
Az 1958—60. évi hároméves terv időszakában megkétszereződött az erdőgazda
ságokban a gépek száma, s kétszeresére növekedett az állandó munkások száma 
is. Napjainkban gyorsütemű minőségi változásokon megy át az erdőgazdálkodás. 
A szakképzetlen időszaki munkások helyét mind nagyobb arányban szakkép-



zett állandó munkások foglalják el. A nagyszámú korszerű gép ezeknek az 
állandó munkásoknak a kezébe kerül és így most már természetesen nem lehet 
meglenni korszerű munkaszervezet, technológiák s a munkák bizonyos, az erdő
művelési érdekkel összeegyeztethető koncentrálása nélkül. A kerületvezető er
dészek munkáját a jövőben nem aprózza szét több helyen dolgozó, időszaki 
munkásokból összeállt munkacsapatok irányítása, módjuk lesz arra, hogy egész 
éven át közvetlenül irányítsák egy-két állandó brigád munkáját. A z erdőgazda
sági munka fokozatosan egyre inkább ipari jellegűvé válik. Lehetőség nyílik a 
tudomány eredményeinek sokkal gyorsabb mértékű gyakorlati bevezetésére. 
Mindez szükségessé teszi olyan korszerű kísérleti üzemek szervezését, amelyek 
gyorsan haladnak előre s aztán maguk után vonják a többi üzemet is. Erre a 
kísérleti erdészetek kínálják az egyedüli lehetőséget. Azt a szerepet kell az erdő
gazdálkodásban betölteniük, amit a mezőgazdaságban az állami gazdaságoknak: 
a szervezettség, a tudományos eredmények alkalmazása, a gépesítettség foka, 
a kemizálás tekintetében messze a többi erdészet elé kell lépniük. 

Az egyes osztályok munkájának áttekintése után általánosságban még a kö
vetkezőkre térek ki. 

Az Erdészeti Tudományos Intézet 1961. évi tématerve az országos távlati 
kutatási tervre épült. A z Intézet belső szervezetének érintetlenül hagyása mel
lett a munkát a távlati kutatási feladatok megoldására összpontosítjuk; 9 ilyen 
feladat megoldásán dolgozunk. Az e feladatok körébe tartozó témacsoportok 
közül jelenleg 27 (a távlati kutatási terv összes témacsoportjának 80%-a) a 
témák közül 73 (a távlati terv témáinak 83%-a) van munkában. A távlati terv
ben nem szereplő témák közül mindössze 6-tal foglalkozunk (faterméstani vizs
gálatok, erdőtörténeti kutatások, erdőmeteorológiai kutatások, növényirtó vegy
szerek alkalmazása az erdőnevelésben, akácerdők felújítása, tölgymakk termés 
gyakoriságának biztosítása). A tématervben ezekkel együtt 79 téma szerepel. 
22-vel, azaz 39%-kal több, mint tavaly. A témák számának ezt az emelkedését 
elsősorban az magyarázza, hogy az erdővédelmi állomások most kezdenék ko
molyabban kutatással foglalkozni (13 új téma). Egyre kiterjedtebben folyik a 
gépesítési kutatás is. A többi új téma főleg az erdészeti gazdaságtan, üzemszer
vezés, faterméstan körébe tartozik. 

A z ez évi tématerv az előző éviektől eltérően a munkafeladatokat és az 
üzemi kísérleteket is összefogja. Ezáltal a megszokottnál nagyobbra duzzadt. 
A helyzet felmérése azt mutatja, hogy az Intézet rendkívül szerteágazó munkát 
végez. Számos olyan feladattal terhelte meg magát, amely gátolja az úttörő 
jellegű kutatómunka kibontakozását. Kitetszik ez a kutatói napok 1960. évi fel
használásából is. 13 420 kutatói napból csak 7310-et használtunk fel a témák 
kutatásához, 6110 napot témán kívüli munkákra fordítottunk. Ez természetesen 
nem helyes, ezért célul tűztük ki, hogy a jövőben elmélyültebb és nyugodtabb 
kutatómunka bontakozzék ki, mely a termelés számára alapvetően újat tud 
adni. Az elmúlt évek során túlhangsúlyozott és sok kutatónapot igénybe vevő 
üzemi szaktanácsadás pedig a megfelelő szűkebb keretek között folyjék és első
sorban a kísérleti erdészetekben. 

Az Erdészeti Tudományos Intézet gyors fejlődésének egyik akadálya az 
volt, hogy nem volt kidolgozott távlati tudományos terve és hiányzott az 
erre épített beruházási, költség- és létszámfejlesztési elképzelés és terv is, A z 
ebből adódó hiányosságok megszüntetésére az erdőgazdaságok fejlődését szem 
előtt tartó, az országos távlati tudományos tervvel összhangban levő terveze
tet dolgoztunk ki, amely felméri az Intézet adottságait s tartalmazza a második 
ötéves terv, valamint az azt követő két ötéves időszak beruházási, költség- és 
létszámfejlesztési javaslatait. 



A javaslat szerint az ERTI beruházási szükséglete a következő ötéves f e j 
lesztési időszakban évente mintegy háromszor akkora lesz, mint a legutóbbi 
években felhasznált évi keret. Ez az emelkedés elsősorban azzal indokolható, 
hogy az erdőgazdaság előtt álló feladatok mielőbbi megoldása érdekében a leg
közelebbi ötéves időszakban feltétlenül meg kell indítani, illetőleg ki kell f e j 
leszteni olyan kutatásokat, mint például a teljesítményvizsgálatok, az erdei 
munkák gépesítése, a faterméstani vizsgálatok, a gyorsannövő fafajok termesz
tésének gazdaságos módszerei, a fakitermelés korszerű módszerei, az erdővé
delmi előrejelzés, a mezőgazdasági és egyéb érdekeket szolgáló erdészeti eljá
rások kidolgozása. 

Az ERTI új székházának építését 1963-ig kívánjuk végrehajtani Budán a 
Hárshegy-alja tisztásán, szép környezetben, a Budakeszi út mellett. 

Jelenleg 17 külső szervünk van. Ezek közül hat táji kutatási központot 
kívánunk erőteljesebben fejleszteni, illetőleg kialakítani, előreláthatóan a k ö 
vetkező helyeken: Mátrafüred, Püspökladány, Kerekegyháza, Kaposvár, Sár
vár, Sopron. 

•(Jí- [rdöi/edelmi Állomás 

Még a vázolt feladatok személyi feltételeire szeretnék röviden kitérni. Az 
Intézet dolgozói szép számban rendelkeznek tudományos fokozattal: 4 munka
társunk akadémiai doktor, 4 a tudományok kandidátusa, 5-en elkészítették és 
beterjesztették az Akadémiára kandidátusi értekezésüket, 1 egyetemi doktori 
disszertációt készített, 3-nak engedélye van a TMB-tő l kandidátusi disszertáció 
benyújtására, 7-en az Erdőmérnöki Főiskolától kértek engedélyt az egyetemi 
doktorátus megszerzésére. A z év végére tehát kedvező esetben 24 minősített 
dolgozónk lesz, ami azt jelenti, hogy kutatóink fele minősített lesz. Sokan be
szélnek közülük idegen nyelveken. Többségük megfelelő üzemi gyakorlattal 
rendelkezik és nagy praxissal a tudományos kutatásban. Mindez természetesen 
nem jelenti azt, hogy a továbbképzés terén nincsenek feladataink. A kutató-



munka színvonalának emelése érdekében helyes folytatni azt a gyakorlatot, 
hogy a terepen végzett munkák szünetében, a téli hónapokban, egyes kutatók 
1—2 hónapra hazai főiskolákhoz, kutatóintézetekhez mennek továbbképezni 
magukat. Nagyon helyesnek bizonyult a továbbképzésnek az a lehetősége is, 
melyet külföldi erdészeti tudományos intézetekbe való kiküldéssel sikerült biz
tosítani. Az idegen nyelvek elsajátítása céljából szükséges, hogy minden kutató, 
aki nem beszél idegen nyelvet, 2 éven belül legalább egy nyelvből tegyen k ö 
zépfokú nyelvvizsgát. Minden lehetőséget fel kell használni a politikai-ideoló
giai képzettség fokozására is. 

Az erdészeti kutatás egészségesen fejlődik. Az elmúlt években elért számot
tevő eredmények most lehetővé teszik fejlődésének meggyorsítását s ezt köve
teli tőlünk az időszak is, amelyben élünk. Napjainkban az erdőgazdálkodás 
gyorsütemű minőségi változásokon megy át. Az Erdészeti Tudományos Intézet 
dolgozói mindent megtesznek, hogy a kutatómunka megjavításával, eredmé
nyeinek fokozásával minél nagyobb mértékben elősegítsék az erdőgazdálkodás 
fejlesztését. 

A kultúra fejlődésének természetes velejárója a fáskultúra, a természetes 
zöld környezet kialakítása és megbecsülése. Napjainkban különösen fontos fel
adat egészségesebb, esztétikusabb, emberibb környezetet teremteni a szocializ
must építő társadalmunk minden tagja számára. Ez a célkitűzés különösen 
nagyvárosainkban, ipargócpontok sűrűn lakott településein jelentkezik sürge
tően. Tapasztaljuk, hogy az egyre épülő új lakótelepek körül, de városaink ed
dig elhanyagolt terein is, sőt gyárak, üzemek környezetében is létesültek 
kisebb-nagyobb zöldterületek, parkok, fasorok, amelyek feloldják a munkahely 
és a nagyvárosi lakóhely zártságát, merevségét és esztétikai igényeket is kielé
gítenek. A természet szépségeit kereső ember ezzel nem elégszik meg. Szüksége 
van lakóhelye közelében olyan zöld területre, ahova családjával vagy baráti 
körben kirándulhat, testet-lelket felüdítő sétát tehet, gyermekeknek, sportolók
nak egészséges levegőjű teret nyújt játékra és sportra, alkalmat ad a természet 
sokszínű növény és állatvilágának megfigyelésére. Ilyenfajta zöld terület —• 
mindamellett — jelentős szélvédelmet is ad, sőt levegő-tisztító hatása is elő
nyösen érvényesül. 

Viszont kevés olyan városunk van, ahol ezt a környezetet a városközpont
hoz közel megtalálhatjuk. Pedig misem bizonyítja jobban, hogy a városi ember 
mennyire igényli, mint a budai hegyek vasárnapi kiránduló tömegei, de ugyanez 
a kép a debreceni nagyerdőben, a pécsi Mecsek oldalon, vagy a soproni Lövé
rekben. Legtöbb városunk közelében azonban nincs ilyen természetes adottság. 
Ezeken a helyeken telepítéssel kell létesíteni megfelelő zöld területet. Az ilyen 
jellegű telepítéseket általában esztétikai fásításnak, a telepítendő zöldterületet 
parkerdőnek, erdőparknak, vagy sétaerdőnek nevezzük. 

A természetkedvelő ember mindig keresi és meg is találja, ami a termé
szetben szép, ami megkapja, gyönyörködteti és leköti. Erdészeknek gyakran jut 
az a feladat, — sőt bizonyos mértékig minden tevékenységükben szem előtt kell 

Esztétikai fásítás - parkerdő 
M É S Z Ö L Y G Y Ő Z Ő — H É D E R S Á N D O R 



tartani, — hogy mindezt segítsük; sok esetben mesterségesen „előállítsuk" a 
természet szépségeit. Mind gyakoribb feladat országszerte, de különösen a mi 
munkaterületünkön, a Balaton környékén, hogy olyan fásításokat hajtsunk 
végre és olyan zöldterületeket tervezzünk, amelyeknek elsődleges feladata a 
díszítés és gyönyörködtetés, vagyis az esztétikai hatás. 

Most elsősorban a parkerdő tervezésével kívánunk foglalkozni, mert ez 
mind gyakrabban felmerülő feladat és bizony meglehetősen támpont, gyakorlat 
nélkül kell a megoldáshoz hozzálátnunk. 

A parkerdő, mint a neve is mutatja, átmenet a természetes erdő és a bel
terjes kezelés alatt álló úgynevezett „épített park" között s éppen ezért — cél
jától függően —, hol több, hol kevesebb „épített elemet" tartalmaz. Jellemző 
rá az is, hogy mindig az erdőhöz áll közelebb, rendszerint ahhoz is csatlakozik. 
Elhelyezését tekintve mindig a város belterületén kívül terül el, de nem nagy 
távolságra, hogy a városiak egy jóleső sétával el tudják émi . 

Annyiban tér el az erdőtől, hogy a parkerdőben a fakitermelés csak a be
teg és száraz fák eltávolítására szorítkozik. Az ágas-bogas és különleges alakú 
fákat — amelyek erdész-szemmel nézve értéktelenek, — éppen mint a laikusok 
számára érdekes látnivalót, meg kell hagyni. Területe úthálózattal feltárt, állo
mánya nem teljesen sűrű, hanem a meglevő, vagy mesterségesen kialakított 
tisztásokkal, át- és rálátásokkal — ha a terepviszonyok megengedik, kilátók
kal és kilátóhelyekkel is —• megszakított. Eltér a parktól azért, mert kevés 
benne az épített elem, növény-anyagát legnagyobb részben az őshonos, termő
helynek megfelelő fák és cserjék alkotják, s tisztásain bárki letelepedhet. 

Célját tekintve a parkerdőket két nagy csoportra oszthatjuk: 

1. Nagyobb települések közelében nagy embertömeg letelepítésére és szó
rakoztatására, illetve szükségleteik kielégítésére szolgáló épületek és építmények 
befogadására alkalmas sétaerdő; jel lemzője a nagyfokú feltártság. Elsősorban 
benne járva tudjuk szépségét élvezni. 

2. A településeket körülvevő d o m b - és hegyoldalakon elterülű panoráma 
erdő. Célja, hogy a településeknek méltó és hatásos hátteret adjon, s már 
messziről művészi élményt biztosítson. Meredeksége miatt nagyobb embertömeg 
letelepítésére rendszerint nem alkalmas. Főként messziről rátekintve gyönyör
ködünk benne. 

Előfordul természetesen, hogy a két fajta parkerdő együttesen, egymásba 
olvadva, egymást kiegészítve is megjelenik. Példa erre a pécsi Misina déli o l 
dala, mely panoráma erdő, de egyben a pécsiek kedvenc kiránduló helye is. 

Az ilyen parkerdők tervezése és kivitelezése az erdészek számára újszerű 
feladat. Egységes vezérfonal hiányában a kivitelezők saját — gyakran téves — 
elgondolásaik alapján igyekeztek céljukat megközelíteni. Vannak akik úgy 
akarnak esztétikai hatást elérni, hogy kimondhatatlan nevű „exota" fa- és 
cserjefajták tömegét sűrítik a területen, rendszerint azok termőhelyi igényének 
felmérése és ismerete nélkül. Mások egyszerűen a legkülönbözőbb lombszínű 
és habitusú fajtákat ültetik egymás mellé, s ettől várják az esztétikai hatást. 
Akkor járunk el helyesen, ha a termőhelynek megfelelő s a környező tájba be
illeszkedő fásítási anyagot használunk fel telepítéseinkhez. Mindezt nemcsak 
esztétikai meggondolás, hanem gazdasági eredményeink is így kívánják, mert 
csak őshonos növények telepítésével érhetjük el a legjobb megmaradást, azok 
növekednek a legjobban és fenntartási költségük is a legolcsóbb. 

A természetes táj esztétikai hatása megmutatkozik az összhangban és a vál
tozatosságban. A változatosság érvényesül a tér- és színhatásban, formákban 



és a növényanyagnak más élő és holt környezethez való kapcsolatában. A z össz
hangnak mindezekben együttesen kell érvényesülnie. 

A parkerdő különböző típusainak helyes tervezését néhány példán mutat
juk be leggyakoribb előfordulásában. A fásítások elsősorban esztétikai fásítá
sok s tervezésük, illetve kivitelezésük folyamatban van. 

A panoráma erdő kialakítására jó példa a balatonfüredi Tamáshegy, amely
nek fásítása érdekében évek óta harcolunk, de eredményre csak az elmúlt év
ben, a község mezőgazdaságának szocialista átszervezésével kapcsolatban sike
rült jutni. A fásítás megtervezése most folyik, mégis a rajta meglevő állomány 
képe alkalmas az esztétikai fásítás bemutatására. 

A Tamáshegy a Balatonfüredre érkezőnek rögtön feltűnik, akár hajóval, 
vagy vonattal közelíti meg Füredet. Növényzetével szinte az év minden szaká
ban már messziről is magára vonja a figyelmet. Tavasszal a hegyoldalt borító 
mandulások virágzó pompájukkal, nyár utóján a lágyszínű kőris-foltokat és 
molyhostölgy csoportokat övező cserszömörce bokrok lángoló tömege, majd 
ősszel a citromsárgára színeződött kőrislombok és kárminra érett juharok k ö 
zött vöröslő somok tarkítják a hegyoldalt és a tetőt. 

Az előttünk álló tamáshegyi esztétikai fásítási feladatunknál tehát megvan 
a minta: a most mintegy 10—15%-ban borított kopár hegytető fásítását úgy ter
vezzük, hogy az egyes fafajok nagy távolságból is érvényesülő színfoltokat ad
janak. Az állományt a termőhelynek megfelelően molyhostölgy, illetve kocsány-
talan tölgy alkotja, elegyítésül a virágos kőris, mezei juhar és szórványosabban 
a lisztes ül. barkócaberkenye látszik alkalmasnak. A z erősen erodált helyeket 
cserjékkel telepítjük be. Itt a pukkanó dudafürt, bibircses kecskerágó, somok, 
sajmeggy és nagy tömegben a cserszömörce jöhet számításba. A sziklatömbcík 
közé szórványosan fanyarkát és madárbirset telepítünk. A már meglevő fákat 
és cserjéket kíméljük. 

A z egész hegyoldal, fel a gerincig, valamikor összefüggő szőlőterület volt. 
Amikor a filoxéra kipusztította a szőlőket, felszántották a parcellákat. A z eső 
idővel lemosta a megművelt földréteget, ezért az új szőlőket már csak oda tud
ták telepíteni, ahol a föld megmaradt, vagyis jóval lejjebb, a hegyoldal alsó ré
szére. A felhagyott szőlők helyét részben az erdő foglalta el. A mandulafák — 
melyek a szőlőkben voltak — megmaradtak s ezek átmenetet jelentenek az erdő 
és a szőlők között. 

Térben az egyes sziklás oldalgerincek meghagyása és kilátóhelyek kijelö
lése szakítja meg az összefüggő erdősítést. Az egész telepítés úgy kapcsolódik 
az alatta elterülő gyümölcsös- és szőlőkultúrához, hogy az összhang harmoni
kus legyen. A gerinc üresen hagyott foltjairól szép kilátás nyílik a környékre 
és a Balatonra. Általában kerüljük a tájkép megbolygatását, tehát a meredek 
hegyoldal ellenére se alkalmazzunk árkos talajelőkészítést, mert az messziről 
látható s ezért a táj „érintetlen szépségét" rontja. A telepítésre váró terület 
mintegy 30 ha kiterjedésű. 

A sétaerdőnél nem feltétlenül szükséges, hogy sportra és szórakozásra szol
gáló építményeket foglaljon magában, a gyakorlatban mégis rendszerint oda 
helyezik azokat, mert városaink belterületén nem férnek el. 

Ilyen sétaerdő tervét készítettük el a Várpalotai Városi Tanács kérésére. 
Itt a fásítás célja: az egyre fejlődő ipari város két centrumát — Várpalotát és 
Inotát — összekötő 8-as műút mindkét oldalán elterülő rendezetlen, kietlen 
kopár területek fásítással történő rendezése. Mindez egyben a város körül kiala
kítandó zöldövezetnek is magva lesz, ugyanakkor talaj-, szél- és egészségvé
delmi, valamint esztétikai célokat is szolgál. A tervben szereplő terület több 



mint 40 ha kiterjedésű. Magában foglalja az egy év óta működő s azóta nagy 
népszerűségnek örvendő vidámparkot, halászcsárdát és az alatta levő tó köz
vetlen környékét. Ezekhez csatlakozik Várpalota és Inota irányában is az új 
parkerdő, sétaerdő, mely a város dolgozóinak szintén sok örömet, pihenést, szó
rakozást nyújt, majd hozzájárul egészségük megóvásához. A fásítás végrehaj
tására biztosíték a Városi Tanács és főleg a város KISZ szervezetének lelkes 
megmozdulása: társadalmi munkával dolgoznak a parkerdők érdekében és ezt 
a jövőben is vállalják. 

A parkerdő kialakítására megterveztük az úthálózatot — a várható for
galmi irányok figyelembevételével — és a kisebb-nagyobb tisztások, kilátók, 
pihenők helyét is. A csomópontokon, főbb utak mentén sorfaméretű anyaggal 
és cserjeszinttel parkszerű kiképzést terveztünk. 

A z összefüggő részletekre erdőszerű telepítéssel, csemeteméretű anyaggal, 
változatos csoportos elegyítésre megjelöltük a termőhelynek megfelelő fafajo
kat. A tó környékének egyes részleteire kisebb-nagyobb facsoportokból vagy 
akár egyes fákból álló fásítást terveztünk. Ez az egyébként igen változatos és 
hangulatos tó tájképének sivár és kietlen környezetét megváltoztatja s a vi
dámparkkal is szorosabb összhangba hozza. Itt a parkerdő kialakítására a ter
vezett fafajok fontossági sorrendben a következők: kocsánytalan tölgy, virágos
kőris, magas kőris, nagylevelű hárs és ezüsthárs. Szórványosan a hangsúlyosabb 
helyeken: fenyők (erdei- és feketefenyő), nyír, mézgás éger, füzek, platán, ber
kenyék, zselnicemeggy, diszszilvák, diszgalagonya, fehér nyár, korainyár, ezüst
nyár és tiszaháti nyár. 

Sétaerdő tervét készítettük el a kiskunfélegyházai Városi Tanács kérésére 
is az Országos Erdészeti Főigazgatóság megbízásából. Ez a kezdeményezés tipi
kus példája annak, hogy a mai szocialista szemlélet igényli az egészségesebb, 
emberibb életet elősegítő zöld környezetet. A kiskunfélegyházai Városi Tanács 
még áldozatok árán is célul tűzte ki parkerdő létesítését, mert hiszen a város 
szélén egészen jó minőségű szántóterületeket jelölt ki erre a célra, kereken 45 
ha kiterjedésben: Nem lehet véletlen, hogy éppen Kiskunfélegyháza — ez a ro
hamosan fejlődő alföldi város — jelentkezik az elsők között ilyen igényekkel. 
Remélhető, hogy több hasonló, sivár környezetű városunk is követi a j ó példát. 
A z sem véletlen, hogy a Városi Tanács ,,Békepark"-nak nevezte el ezt az erdőt, 
mert ezzel is dokumentálni kívánja társadalmunk építő, derűs jövendőt váró 
szándékát. Azok a fiatalok, akik kiveszik részüket a parkerdő telepítési mun
kálataiból, mind a béke mellett tesznek hitet. 

A parkerdő rendeltetése az, hogy a város közvetlen közelében zöldterület 
álljon a lakosság rendelkezésére állandó kirándulóhelyül, szervezett ünnepségek 
és különböző rendezvények színhelyéül. Arra is adjon alkalmat a város lakossá
gának, hogy szórakozásra és sportra szánt idejét a szabadban, egészséges leve
gőjű környezetben tölthesse el. Általában egészségügyi és esztétikai szempontok 
is indokolják a parkerdő létesítését és végül, de nem utolsó sorban a város fásí-
tottságának növelése is fontos célkitűzés. 

A fásítást különböző elegyes fafajokkal, dús cserjeszinttel, változatos cso
portok kiképzésével, a térhatás érdekében — a szintkülönbséget f igyelembevéve 
— tisztás foltok kihagyásával, célszerűen vezetett feltáró sétautakkal terveztük 
meg. A parkerdő tervezésénél már figyelembe vettük azokat a létesítményeket, 
amelyeket a Városi Tanács itt kíván elhelyezni. í gy egy központos főteret ter
veztünk, amely fevonulások úticélja lehet s egyszersmind ünnepségek megtar
tására is alkalmas. Továbbá a parkerdő telepítésénél biztosítottunk sportligetet, 
gyermekjátszótér kialakítására való területet, vendéglátóipari egység elhelye-



zésére alkalmas környezetet, kezelő személyzet lakásának megfelelő helyet, i vó 
vízellátás céljából kutat, ezenkívül szerszámkamra, W C stb. elhelyezésére alkal
mas, megfelelő parkrészeket. 

A parkerdő megtervezésénél kétféle telepítési eljárást vettünk számításba. 
A terület nagyobb részén erdőszerű telepítést terveztünk, csemeteméretű anyag
gal, a termőhelynek és kitettségnek megfelelő elegyítéssel és a széleken cserje
színt kiképzéssel. A z egyes területek rendeltetésénél súlypontos részleteket, a 
parkerdő központi területét, az egyes létesítmények környezetét sorfaméretű 
anyaggal, fenyőfácskákkal, cserjeszínt kiképzéssel, szegélyeken időálló virágzó 
cserjék alkalmazásával — parkszerű telepítéssel — terveztük meg. A kiültetés-
hez részletes vázlatot készítettünk, minden egyes fa és cserjefolt helyével. A z 
egyes fafajok és cserjefélék elhelyezésénél figyelembe vettük a domborzati és 
termőhelyi adottságokon kívül a különböző fafajokra jellemző színhatást, habi
tust, méretek arányait, fényigényt, az egymás feletti csoportok kölcsönhatásait, 
hogy az esztétikai szempontokat harmonikusan kielégítsék. A tervezett fafajok: 
kocsányos tölgy, korai-, hegyi-, mezeijuhar, nagylevelű-, ezüsthárs, mezeiszil, 
vénicszil, (a mélyebb helyeken) magaskőris, ostorfa, fehérnyár, fehérfűz, vad
körte, vadalma. Súlypontosabb helyekre kis foltokba: nyir, zselnicemeggy, dísz
cseresznye, díszszilva, díszgalagonya, csörgőfa, ezüstfa, platán, nyarak stb. A z 
épületek környékén kisebb fenyőfoltokat helyezünk el. Cserjeszintként ott, ahol 
tömeget, térfalat szándékozunk kiképezni, a következő fafajok szerepelnek: ta
tárjuhar, pukkanó dudafürt, somok, kecskerágók, kutyabenge, fagyai, lonc, 
aranyribizke, kányabangita, boróka stb. Szolitereknek, széleken — díszítő jelleg
gel — a következő virágzó cserjéket terveztük: orgona, aranyeső, júdásfa, nyári 
orgona, japánbirs, gyöngyvirágcserje, hóbogyó, Hibiscus, Spiraea, Phyladel-
phus stb. 

A kiskunfélegyházai kezdeményezésre a szomszédos Kecskemét is elhatá
rozta parkerdő létesítését. Erre a célra a város szélén kb. 60 ha területet adott 
át a Kiskunsági Áll. Erdőgazdaságnak. A parkerdő tervezése most fejeződött 
be. Itt teljesen azonos célok és körülmények indokolják a parkerdő létesítését, 
így a tervezés irányelvei és a kivitelezés módja is hasonló. 

Kecskeméten viszont egy érdekes helyi adottságot is sikerült felhasználni 
a parkerdő változatosabbá tételére. A fásításra átadott területen halad át kb. 
1500 m hosszban egy elhanyagolt állapotban levő belvízcsatorna, ami kisebb-
nagyobb területeket vizenyőssé tesz és magas vízállásokat is okoz. Fásítási ter
vünkben a terület belvízrendezésére is tervet dolgoztunk ki. Tervezésünknél fi
gyelembe vettük azt a körülményt, hogy a vízrendezéssel kialakítandó kép a park
erdő képét ne rontsa, sőt a vízfolyások és vízfelületek — mint tájképi mot ívumok 
— a környezetbe beillesztve, a parkerdő esztétikai értékét növeljék. Így elkerül
tük a vízelvezetést szolgáló árkok merev, egyenes vonalvezetését s oda, ahol 
nagyobb vízfelületek állandó fenntartására lehetőség kínálkozott, mint tavakat 
építettük be. A változatosabb térhatás elérésére, az egyes kiemelkedő pontok 
között, — s ezekről vissza a vízfelületekre átlátásokat terveztünk. Sétautak 
vonalvezetésénél sűrűbb-ritkább csoportok egymásutánjával, váratlan, felbuk
kanó tisztás foltok beiktatásával, egymásba csatlakozó tisztás felületek átte
kinthető láncolatával oldottuk meg a változatosságot. 

A vázolt példákból is kitűnik, hogy bár általános irányelveket és célkitű
zéseket a parkerdő tervezéséhez, az esztétikai fásításokhoz is lehet adni, de 
ahány feladat, annyi megoldás, így sablonokat alkalmazni nem lehet. Sajná
latos, hogy minták, példák nem álltak előttünk, szakirodalmunk pedig csak ál
talános tájékoztatást ad. Mégis — mivel az olyan fásítási feladat, ahol az eszté-



tikai szempontoknak elsődlegesen kell érvényesülnie, mind gyakoribbak lesz
nek, -— foglalkoznunk kell ezzel és meg kell oldanunk, a természet szépségeit 
felhasználva, a természetes tájba beleilleszkedve, saját magunkból fakadó mér
tékletességgel és j ó ízléssel, kerülve minden mesterkéltséget. Fel kell készül
nünk, hogy a mai ember kulturigényét a gazdasági, egészségügyi szempontokon 
túlmenően ezen a téren is kielégíthessük fásításainkkal és esztétikai hatásokra 
való törekvésünk is a legmesszebbmenőén érvényesülj ön. 

Erdőgazdaságaink nyár és fehériűz törzsanyatelepeinek 
állapota 

K O P E C K Y F E R E N C 

A második ötéves terv erdőművelési irányelvei az erdőgazdaságok erdő
felújításaiban és erdőtelepítéseiben, rohamosan fejlődő iparunk anyagszükség
letének biztosítására, kiterjedt nyárállamányok létesítését írják elő. A nagy 
feladat sikeres megoldásának alapja az erdőgazdaságok törzsanyatelepein ter
mesztett egészséges, gyors növekedésre képes, termőhelyálló fajták szaporító 
anyagának biztosítása. 

A gyökereztetéshez szükséges dugványmennyiség előállítására — figye
lembe véve az országfásítás szükségletét is — az erdőgazdaságok 1958-ig, Koltay 
György 1952-ben végzett helyszínelési adatai és javaslata alapján, 116 ha törzs-
anyatelepet létesítettek az alábbi fajtákból: 

óriásnyár 
korainyár 
késeinyár 
feketenyár 
tiszahátinyár 
jegenyenyár 
egyéb 

A z OEF Erdőművelési Osztályának megbízásából 1958-ban számba vettük 
és felülvizsgáltuk az erdőgazdaságok nyártörzsanyatelepeit, mert nyárfagazdál
kodásunk fejlesztése során a nyárfatermesztés terén mutatkozó hibák minél 
korábbi felszámolására a megbízható származású, valóban gyors növekedésű és 
az eddigi tapasztalatok szerint a betegségeknek legjobban ellenálló ültetési 
anyag biztosítása sürgős feladattá vált. 

A felülvizsgálat során javasoltuk az elöregedett, nem fajtaazonos, illetve 
több fajtából összekeveredett anyatelepek felszámolását és a törzsanyatelepek 
területét az erdőgazdaságok igényeinek megfelelően 116 ha-ról 149,88 ha-ra 
emeltük a következő fajtaarányban: 

óriásnyár 16,4% 
korainyár 33,4% 
késeinyár 15,7% 
feketenyár 3,1% 
tiszahátinyár 5,5% 

21,5"/o 
33,9% 
25,8% 

6,4% 
6,5% 
0,5% 
5,4% 



olasznyár 10,0% 
francianyár 5,0% 
hollandnyár 5,5% 
'H 381'-nyár 4,6% 
egyéb 0,8% 

A késeinyár százalékos arányát azért csökkentettük jelentős mértékben, 
mert igen érzékeny a rozsdagomba károsításra. A rozsdás leveleknek már 
augusztus végén kezdődő hullása következtében nemcsak növekedésében kor
látozott, hanem a Dothichiza és a rák megbetegedésre is igen hajlamossá válik. 

A csökkentés folytán felszabadult és az újonnan telepítendő területre új, a 
betegségekkel szemben a régi nemesnyáraknái kevésbé érzékeny, gyorsnövésű 
fajtákat ajánlottunk (olasz-, francia-, holland-, 'H 381'-nyár). 

Papír-, farostlemez- és cellulóziparunk további fejlesztésének lehetővé té
tele érdekében szükségessé vált az eddigi fejlesztési határozatok végrehajtásá
nak ellenőrzése, valamint a 15 éves tervben egyre emelkedő dugványigények-

1. táblázat 

Nyártörzsanyatelep 

Erdőgazdaság meglevő felszámolandó j telepítendő 

m« 

198 843 130 980 139 910 

15 160 4 160 42 000 
47 815 8 973 17 473 

68 000 37 000 38 000 

19 790 4 950 15 800 

22 481 2 160 14 160 
4 600 — 4 600 

10 169 5 601 16 701 

— — 5 000 
34 700 17 300 15 750 

18 400 — 
120 792 89 774 98 574 

40 675 9 700 70 000 
13 881 3 377 / 8 377 

10 175 4 720 2 420 
17 613 8 723 8 723 

7 225 3 900 3 900 
72 410 20 560 43,060 

136 147 65 217 66 416 
47 449 17 715 12 933 

4 730 2 490 7 830 
3 400 — 9 200 
6 850 — — 

45 420 15 220 25 220 

34 446 15 530 29 156 

27 780 21 480 32 080 
195.000 41 000 139 000 
149 760 4 200 58 000 

. 38 000 — 32 000 

74 140 25 900 66 400 

99 200 79 200 93 200 

79 863 59 933 216 933 

1 659 914 699 763 1 332 816 

Dunaártéri Állami Erdőgazdaság 
Tolnamegyei 

Állami Erdőgazdaság 
Mecseki Állami Erdőgazdaság . . 
Északsomogyi 

Állami Erdőgazdaság 
Középsomogyi 

Állami Erdőgazdaság 
Délsomogyi 

Állami Erdőgazdaság 
Északzalai Állami Erdőgazdaság 
Délzalai Állami Erdőgazdaság . 
Szombathelyi 

Állami Erdőgazdaság 
Sárvári Állami Erdőgazdaság. . . 
Tanulmányi 

Állami Erdőgazdaság 
Kisalföldi Állami Erdőgazdaság 
Magasbakonyi 

Állami Erdőgazdaság 
Keszthelyi Állami Erdőgazdaság 
Balatonfelvidéki 

Állami, Erdőgazdaság 
Vértesi Állami Erdőgazdaság. . 
Pilisi Állami Erdőgazdaság . . . 
Mezőföldi Állami Erdőgazdaság 
Budapesti Állami Erdőgazdaság 
Gödöllői Állami Erdőgazdaság. . 
Börzsönyi Állami Erdőgazdaság 
Cserháti Állami Erdőgazdaság. 
Mátrai Állami Erdőgazdaság . 
Nyugatbükki 

Állami Erdőgazdaság 
Keletbükki 

Állami Erdőgazdaság 
Zemplénhegységi 

Állami Erdőgazdaság 
Nyírségi Állami Erdőgazdaság. . 
Hajdúsági Állami Erdőgazdaság 
Békésmegyei 

Állami Erdőgazdaság 
Csongrádmegyei 

Állami Erdőgazdaság 
Kiskunsági 

Állami Erdőgazdaság 
Szolnokmegyei 

Állami Erdőgazdaság 

összesen 



2. táblázat 

Erdőgazdaság 

Feíiérfűz törzsanyatelep 

Erdőgazdaság meglevő felszámolandó telepítendő Erdőgazdaság 

m 2 

Dunaártéri 
15 810 — — 

Délzalai Állami Erdőgazdaság . 2 707 1428 1 428 
Kisalföldi Állami Erdőgazdaság 2 000 — — 
Mezőföldi Állami Erdőgazdaság 2 000 — — 
Nyírségi Állami Erdőgazdaság. . — — 10 000 
Kiskunsági 

4 00.0 . — ' 5 000 
Szolnokmegyei 

— — 10 000 

26 517 1428 26 428 

nek kielégítése céljából újabb anyatelepek létesítése. Ezért az erdőgazdaságok 
nyárszaporító anyagát 1960. őszén ismételten számba vettük. 

A helyszínelés adatai szerint az erdőgazdaságok jelenleg összesen 165,99 ha 
nyár-törzsanyateleppel rendelkeznek. Ebből azonban elöregedés miatt 52,61 ha, 
fajtakeveredés, túl sűrű vagy nem megfelelő helyre történt telepítés, betegség 
stb. miatt 17,37 ha, összesen 69,98 ha fokozatos felszámolását és újratelepítését 
javasoltuk. 

A második ötéves tervben egyre növekedő nyárfásítási feladatok ültetési 
anyagának biztosítására az erdőgazdaságok erdőművelőivel 63,80 ha új törzs
anyatelep létesítését terveztük. 

A törzsanyatelepek területi megoszlását az egyes erdőgazdaságok között az 
1. és 2. táblázat mutatja. 

A fajták területi arányára vonatkozóan az 1958-as felülvizsgálat során meg
állapított, és az Erdőgazdasági Tanács által is jóváhagyott , százalékos adatok az 
irányadók, azzal a helyesbítéssel, hogy tovább kell csökkentenünk a késeinyár 
szaporítását mindenütt, ahol növekedése a gyengébb termőhely miatt nem kel
lően biztosított, illetőleg ahol a nagymérvű rozsdásodás folytán beteggé válili 
Ezzel szemben fokoznunk kell az óriásnyár arányát. Természetesen csak olyan 
állományokban és fasorokban, amelyeket 20—25 évnél tovább nem kívánunk 
fenntartani. Ebben az életkorban ugyanis az óriásnyár növekedésében nagyfokú 
csökkenés következik be. 

Az új nemesnyár-fajták termesztésének eddigi tapasztalatai bizonyítják, 
hogy bevezetésük kedvezően befolyásolja nyárfagazdálkodásunkat mind erdő
védelmi, mind erdőművelési szempontból. Termőhelyük alapos tisztázása után és 
további termesztési tapasztalatok birtokában százalékos arányuk tovább növel
hető. 

Az erdőgazdaságok által jelenleg üzemeltetett törzsanyatelepek 31,57%-a 
idős (1955 előtt telepített), 22,08%-a középkorú (1955—57 években telepített) és 
46,35%-a fiatal (1958—1960. években telepített). 

A fenti csoportosításban a fajták kora a 3. táblázat szerint oszlik meg. 
A törzsanyatelepek létesítéséhez szükséges dugványanyagot az ERTI sár

vári Nyárfakutató Kísérleti Állomása termeszti a bajti országos törzsanyatele
pén és szállítja az erdőgazdaságoknak. Az országos törzsanyatelep biztosítja az 
anyatelepek létesítéséhez szükséges dugványanyag központi ellenőrzésének fel
tételeit és a korszerű nyárfagazdálkodás igényeit kielégítő ültetési anyaggal 
látja el a nyárfatermelő gazdaságokat. 

Az erdőgazdaságok törzsanyatelepeinek ellenőrzése során 115 csemeteker
tet vizsgáltunk meg a helyszínen. 



3. táblázat 

1955 előtti 1955—1957-ig 1958—1960-ig 

Gazdasági fajta telepítés összesen 

11 000 167 876 178 876 
— — 15 968 15 968 

Francianyár — 2 200 47 034 49 234 
H 381 — — 18 018 18 018 
I 455 — — 1 750 1 750 

15T5 673 74 536 266 463 496 672 
Korainyár 188 347 104 117 3 12 979 405 443 
Késeinyár 151 632 112 798 59 166 323 596 
Feketenyár (Miskolc) . . . . 16 724 16 507 8 925 42 156 
Feketenyár (Osli) 1 676 14 700 33 871 50 247 
Feketenyár (Rongyos) . . . — 559 — 559 

330 1 000 — 1 330 
4 624 28 172 36 997 69 973 

Szegletesnyár 200 — — 200 
130 — 160 290 

Fajtagyűjt. Máriabesnyőn 4 782 4 782 
Fajtagyűjt. Markón — 1 000 — 1 000 
Fehérfűz 2 000 3 628 20 889 26 889 

526 118 370 217 790 096 1 686 431 

Koltay György az 1952. évben végzett felülvizsgálatról írt cikkében (Az Erdő,. 
1953. 1: 42—49) a következőket állapította meg: „ A z egyes táblák a legritkább 
esetben tiszták, sok esetben pedig annyira össze vannak keverve a fajták, hogy 
az anyatelepeknek gyomlálás útján való megtisztítása és a gyökeres csemeték
nek szétválogatása teljesen kilátástalan. A kérdés csak új anyatelepek létesí
tésével oldható meg. Olyan tábla, mely minden szennyezéstől mentes, tökélete
sen tiszta lenne, országos viszonylatban is csak kivételesen akad néhány." 

Az 1952-ben végrehajtott felülvizsgálat óta általában nagyfokú előrehala
dást tapasztaltunk a fajtaazonos ültetési anyag nevelése terén. Az ismeretlen 
származású, kevert fajtájú, elöregedett anyatelepeket újak váltották fel. Ezek
ben fajtakeveredés csak ritkán és főleg ott fordul elő, ahol olyan területen is 
létesítettek anyatelepet, amelyiken az előző évben gyökeresítés folyt. A talaj
ban maradt gyökerekből nőtt sarjak ugyanis nagyfokú keveredést idéznek elő. 

Kísérleti Állomásunk által szállított dugványköteg mindegyikét a múltban 
táblácskára írt fajtajelöléssel láttuk el. Minthogy egy ládában gyakran több 
fajtát is szállítunk, ez a módszer nem volt elég gyakorlatias, mert nem zárta ki 
a keveredés lehetőségét. A jövőben a dugványkötegeket a táblára írt apró név
nél sokkal feltűnőbb festékcsíkkal jelöljük meg, éspedig az 

óriásnyárat szürke, 
korainyárat barna, 
feketenyárat fekete, 
olasznyárat piros, 
francianyárat fehér, 
hollandnyárat sárga, 
H 381 nyarat zöld, 
I 455 nyarat kék színnel. 

Az Erdőgazdasági Főosztály az 1958. évi felülvizsgálat tapasztalatai alap
ján tett javaslatunk szerint kiadta a törzsanyatelepek létesítését és kezelését 
szabályozó 23-255/1960. számú utasítását. A z utasítás előírásai ellenére egyes 
erdőgazdaságok az anyatelepeket l X l m helyett 60X80, 80X80 stb. hálózatban 



telepítik azzal az indokolással, hogy a sűrűbb anyatelepen több dugványt lehet 
termelni. Kétségtelenül igaz, hogy az 1 X 1 rn hálózatban jó termőhelyre, jó l 
előkészített talajra telepített anyatövek az első 2—3 évben olyan buja hajtáso
kat hoznak, hogy azok alsó szakasza dugványnak nem használható fel, mert túl 
vastag. Ettől kezdődően azonban 6—7 éven át — különösen ha a vesszők ta
vaszi egyelését és az oldalhajtások nyári eltávolítását is végrehajtottuk — j ó 
minőségű, egészséges, kiváló növekedési erélyű dugványanyagot szolgáltatnak 
egyre fokozódó mennyiségben. A sűrű hálózatban telepített anyatelep tövei 
között viszont már a második—harmadik évben nagy gyökérverseny indul meg, 
ami nemcsak az anyatelep hozamát csökkenti, hanem az üzemeltetési időtarta
mot is. A sűrű hálózatú anyatelepben 4—5 éves korban már az elöregedés és 
különféle betegségek jelei mutatkoznak. 

Igen ritka az a csemetekert, ahol az anyatelep őszi felásását, vesszőinek ta
vaszi egyelését és a vegetációs időszak alatt a többszöri talajápolást elvégezték. 

Általános tapasztalat, hogy o nyár szaporító anyag termelésre berendezett 
csemetekertek talaja nem felel meg a kívánalmaknak. A folytonos gyökerez-
tetés és csemetenevelés folytán rendszerint termőerejében legyengült a talaj, 
amelyet nagymértékben leront az is, hogy az elmulasztott őszi mélyszántás, 
felásás és kapálások miatt összetömörödött, levegőtlen. 

Csak elvétve találtunk olyan csemetekertet, ahol talajhiba vagy magas víz
állás a gyenge növekedés valószínű oka. 

Több csemetekertben a rovarkárosítók igen nagymértékben elszaporodtak. 
Károsításukat megelőzni csak akkor tudjuk, ha a károsítás mértékétől függően 
az év folyamán több ízben végrehajtjuk az utasításban elrendelt Agri tox poro
zást. 

A második ötéves tervben előírt nyárfásítás ültetési anyagának biztosí
tása csak abban az esetben lesz zavartalan, ha végrehajtjuk az OEF fejlesztési 
utasításait és a termesztés belterjességét a gyökereztetésre és a suhángneye-
lésre is kiterjesztjük. 

A rezgőnyár (Populus tremula L.) fatömeg- és törzsalak-
vizsgálatainak eredményei 

S 0 Y V L Á S Z L Ó 

Szocialista iparunk termelése a második világháború befejezése óta tizen
ötszörösére emelkedett. Ennek megfelelően, mind nagyobb és nagyobb követe
lésekkel és igényekkel lép fel erdőgazdaságainkkal szemben. A z erdészeti tudo
mánynak, de nemkülönben a gyakorlatnak is komoly törekvése, hogy az ipar 
igényeit mielőbb kielégítse. 

Az évenként kitermelésre kerülő fatömeg mennyiségének és minőségének 
a fokozását elsősorban a már meglevő állományok korszerűsítésével (rontott er
dők gyorsütemű átalakításával, korszerű állományápolás mielőbbi bevezeté
sével, gyorsannövő fafajok előtérbe hozásával) kívánjuk biztosítani. Célunk el
érése érdekében mind nagyobb és nagyobb teret kell biztosítanunk a rezgőnyár 
és hibridjei részére nemcsak műszaki j ó tulajdonságuk, a betegség iránti ellen
állóképességük (a nyárfarákkal szemben immúnis), a termőhellyel szembeni 
igénytelenségük, de gyors növekedésük és fejlődésük miatt is. Különösen nagy 
jelentőségű a rezgőnyár — mint előerdö — olyan termőhelyéken, ahol egyéb 
gyorsannövő fafajaink, már számításba sem jöhetnek. 



Fa tömegének vizsgálatakor 170 db törzs szakaszos felvételének és 2 db 
törzs elemzésének adatait használtuk fel. Ennyi adat, akár hazai-, akár külföldi 
fatömegtáblák készítésekor felhasznált adathoz képest elég csekély. Vélemé
nyem szerint azonban elegendő ahhoz, hogy a már közel 8000 db törzs feldolgo
zása alapján elkészített nyár-fatömegtáblák adatainak összehasonlításához ala
pot nyújtson. 

1. ábra A hazai rezgőnyár fatömegadatainak öszehasonlítása külföldi és 
egyéb hazai fatömegtáblák adataival 30 cm mellmagassági átmérőre vo
natkoztatva. Abszcissza: h = famagasság (m). Ordináta: a) V = összes 
fatömeg (m3), b) Vtf= kéregben mért törzsfa fatömege (m3), c) Vtf = 

kéreg nélküli törzsfa fatömege (mz). 



A rezgőnyár f atom egét napjainkig — megfelelő fatömegtábla hiányában — 
a Grundner-Schwappach-féle tölgy-, néhol bükk-fatömegtáblák segítségével 
állapították meg. A külföldön megjelent fatömegtáblák ugyanis nem elégítették 
ki teljes mértékben a modern fatömegtáblák iránt támasztott követelményeket. 

Ilyenek voltak többek között: Dr. Arthur von Kruedener orosz erdész által 
1911-ben a kéregben mért törzsfára készített táblái, amelyeket M. M. Orlov 
1931-ben átdolgozott. Hasonló táblázatokat készített A. V. Tjurin is. I. Kittrege, 
S. R. Geworkiantz, F. S. Baker 1922, illetve 1925-ben az amerikai-rezgőnyárra 
(kéregnélküli törzsfára) készítettek táblázatokat. 

összehasonlító vizsgálataim eredményeit az 1. ábra és az 1. táblázat tartal
mazza. 

1. táblázat 

X hazai-rezgőnyár fatömegadatainak összehasonlítása külföldi- és egyéb hazai-fatömcgtáblák adataival 

cm 
m 

Hazai 
rezgő 
nyár 

Tölgy Fehér-
nyár 

Korai-
nyár 

Hazai 
rezgő 
nyár 

Krue
dener 
Orlov 

Tjurin. 
Hazai 
rezgő 
nyár 

Baker 
iittreg. 
Gewor
kiantz | 

Homans 
Willi-
amson cm 

m 
s z á z a l é k 

35 cm 

15 
20 
25 
30 
35 
40 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

össze 

103,1 
103,8 
104,3 
104,fi 
105,7 
105,8 

i fatöme 

100,0 
96,1 
93,5 
91,7 
91,0 
89,8 

g 

76,2 
79,5 
81,7 
82,4 
84,4 
85,4 

tör 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

zsfa kéreg 

94,0 
95,5 
96,3 
96,9 
97.4* 
97,7* 

jen 

106,0 
104,5 
103,6 
103,0 
102,0* 
102,3* 

[ 

tc 

100 
100 
100 
100 

1 100 
100 

rzsfa ké 

95,3 
98,2 

105.6 

regnélkii 

106,9 
107,0 
107,0 
107,1 

1 

84,2 
85,9 
91,8 
98,0 

A táblázatban feltüntetett adatokat extrapolálással állapítottam meg. 

Vizsgálataimnál, a törzsfára vonatkozó fatömegadatokat, csak vastagfára, 
azaz a törzsfa 5 cm-es csúcsvastagságáig terjedő részre állapítottam meg. Az 
5 cm-es csúcsvastagságon alul levő vékonyfa betudásával A. V. Tjurin által a 
kéregben mért törzsfára készített fatömegtáblák — hazai viszonyainkra — kie
légítően alkalmazhatók. 

Evi favágási terveink nettó fatömegének a megállapításakor igen nagy je
lentősége van a kéregvastagság, illetve a kéregszázalékok ismeretének. Ez an
nál is inkább fontos, mivel a rezgőnyár kéregvastagságáról eddig még hazai 
vizsgálatok eredményei nem állnak rendelkezésünkre. 

Külföldi adatok közül A. V. Tjurin adatai ismertek, melyek a törzsfára v o 
natkoztatott kéregszázalékok nagyságát a mellmagassági átmérő függvényében 
adják meg. Adatait a 2. ábrán szemléltetem. 

Mint a rajzábráról is látható, Tjurin adatai és az általam hazai viszonyokra 
megállapított kéregszázalékok nagysága között átlagosan 1,5%-os eltérés mu
tatkozik. 

A 3. ábrán a kéregnélküli mellmagassági átmérő nagyságát, a kéregben 
mért mellmagassági átmérő függvényében állapítottam meg. A ferdefutású 
egyenes, illetve a közvetlen mellette levő körök az egyes vastagsági osztályok
ban felvett megfigyelések átlagértékeit, a mellettük levő számadatok pedig a 
megfigyelések számát tartalmazzák. 

Vizsgálatot végeztem továbbá arra, hogy a különböző méretű mellmagas
sági átmérőre megállapított kéregvastagsági, illetve kéregszázalék adatok mi
lyen mértékben használhatók fel a törzsfa bármely szakaszában levő átmé
rőkre. 
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2. ábra. A rezgőnyár magassági és ágatlan törzshosszúsági görbéje, vala
mint az egész törzsfára vonatkoztatott kéreg százaléka a mellmagassági 
átmérő függvényében. Abszcissza: dly 3 = mellmagassági átmérő (cm). 
Ordináta: a) h = famagasság (m), b) h = ágatlan törzshosszúság (m), c) az 
egész törzsfára vonatkoztatott kéregszázalék (%). Összefüggő vonal a 

hazai, a szaggatott vonal pedig A. V. Tjurin adatait tünteti fel.) 

d,. 
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y 
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3. ábra. A kéregnélküli mellmagassági átmérő meghatározása 
a kéregben mért átmérőből (a számok a megfigyelések száma). 
Abszcissza di,3 = a kéregben mért mellmagassági átmérő (cm). 

Ordináta: di,3 = kéregnélküli mellmagassági átmérő (cm). 



Megállapításom az, hogy a törzsfa egyéb szakaszaiban mért kéregvastagsá
gok nagysága a korona megjelenéséig 2—2,5%-kal, a korona megjelenése után 
pedig 0,5;—1,5%-kal kisebbek, majd a csúcsrészben a mellmagassági átmérőben 
mért kéregvastagságok nagyságával azonosak. 

Ennek alapján a 3. ábrán feltüntetett kéregvastagsági adatok, a törzsfa 
egyéb szakaszaira is felhasználhatók azzal a megszorítással, hogy az ábrán ki
mutatott kéregvastagságokat — a szerfának alkalmas részig — átlagosan 2 % -
kal csökkenteni kell. Ezt igazolják az elemzés alá vont 31. sz. törzs adatai is, 
amelynél az egész törzsfára vonatkoztatott kéregnélküli átmérők nagyságát a 
kéregben mért átmérők függvényében ugyancsak a 3. ábrán kis keresztekkel 
( + ) tüntettem fel. Hasonló eredményre jutottam a nemesnyárak esetében is, 
amikor a törzsfa egyes szakaszainak köbtartalmára, valamint a szakaszok köze
pén mért körlapjára vonatkoztatott kéregszázalékok nagyságát, illetve változá
sát vizsgáltam (Erdészeti Kutatások 1959. 1—2. sz). 

Az egész törzsfa kéregszázalékának nagyságát — a mellmagassági átmérő 
függvényében —• a 2. ábrán szemléltetem. A törzsfa kéregszázaléka — ugyan
azon mellmagassági átmérő mellett — a magasság növekedésével fordított 
arányban áll. Tehát, ha a magasság nő, a kéregszázalék csökken és fordítva. A 
változás 5 méterenként átlagosan 1—1,5%-ra tehető. Ezek alapján a 2. ábrá?i 
feltüntetett kéregszázalékok használatakor — az ugyanezen az ábrán feltünte
tett — magassági görbe adatait is vegyük figyelembe. 

» 

A régi piaci választékolás a kitermelésre kerülő faanyagot két fő csoportra 
különítette el, mégpedig: szerfára és tűzifára. Népgazdaságunk tervszerűsége 
megköveteli, hogy az évi favágatási terveinkben, a kitermelésre kerülő faanya
got szerf a választékok szerinti részletezéssel mutassuk ki. Munkánk meggyorsí
tása és pontosabbá tételében igen nagy segítséget adnak az egyes fafajok törzs
alakját meghatározó alaksorok, illetve alkotóvonalak. 

Az egyes fafajok törzsének alakját ugyanis legegyszerűbben úgy fejezhet
jük ki, hogyha megadjuk a törzsfa különböző helyein mért átmérők viszonyát a 
mellmagassági átmérőhöz. 

A 4. ábrán közölt grafikonok is ezt a célt kívánják szolgálni. 
A grafikon alkalmazását röviden az alábbiakban kívánom vázolni: 
aj a becsülni kívánt állomány mellmagassági átmérőit törzsenkénti felvé

tellel megállapítjuk; 
b) 20—30 db törzs magasságának és mellmagassági átmérőjének felvétele 

alapján megszerkesztjük az állomány átlagos magassági görbéjét; 
c) a magasságméréssel együtt —• akár magasságmérővel, akár a törzs mellé 

állított 4 m-es rúd segítségével — a már bemért törzsekre megállapítjuk a szer
fának alkalmas törzsrész hosszát. Az egyes vastagsági osztályok szerfahossz-
adatainak a birtokában megszerkesztjük —• hasonlóan a magassági görbéhez •— 
az állomány szerfahossz-görbéjét; (példánkban erre a célra a 2. ábrán feltünte
tett ágtiszta törzsrész görbéjét használjuk fel.) 

d) a magassági és a szerfahossz-görbének a mellmagassági átmérő függ
vényében való megszerkesztése után bármely vastagsági fokra, illetve mellma
gassági átmérőre leolvashatjuk az átlagos magasságot és a szerfának alkalmas 
törzsrész hosszát. 

Az adatok birtokában — a 4. ábrán levő alaksorok segítségével — megálla
píthatjuk a törzs bármely szakaszára eső átmérő nagyságát. Kiszámíthatjuk 



továbbá azt, hogy egy megadott átmérő hány méterre van a vágáslaptól. A gra
fikon alkalmazásával a jelzett adatok megállapítását az alábbi példákkal kívá
nom szemléltetni. 

Legyen a becsülni kívánt törzs mellmagassági átmérője: 35 cm, magassága 
27 m, szerfának alkalmas törzshossza: 17 m. 

Először határozzuk meg a szálfa felső átmérőjét. 
A grafikon jobboldalán — ahol a vágáslaptól mért távolságok vannak fel

tüntetve — felkeresem a törzs szerfának alkalmas (17 m) hosszát, majd az in-

5 7 9 11 13 15 17 ig 21 2 3 2 5 2 7 h 29 m. 

4. ábra. A rezgőnyár kéregben mért törzsfájának alaksorai a magasság függvényében. 
lOOd 

Abscissa: h — famagasság (m). Ordináta: a) — =a famagasság „x" százaléká-
ban mért átmérő százalékos viszonya a mellmagassági átmérőhöz (%). b) h = a 

törzsfa meghatározott távolságai a vágáslaptól (m). 

nen kiinduló görbét mindaddig követem, amíg az a törzs teljes hosszára — az 
abszcissza tengelyen levő 27 m-re — fektetett merőlegest nem metszi. A met-

lOOdx 
széspontot kivetítem a grafikon baloldalára, ahol a -nak megfelelő százaié

ul.. 
kok vannak feltüntetve. 

Esetünkben a 17 m-es görbe 58%-nál metszi a 27 m magas fa ordinátáját. 
A keresett átmérő tehát 35 X 0,58 = 20,3, azaz kereken 20 cm. 

Állapítsuk meg továbbá, hogy a törzs 25 cm-es átmérője, milyen távol fek
szik a vágáslaptól. Először megállapítjuk, hogy 25 cm hány százaléka a mellma
gassági átmérőnek. (Kereken 71%) . A grafikon baloldaláról kiindulva felkeres
sük, hogy a 7 1 % vonala a vágáslaptól milyen távolságban metszi a 27 m-es törzs 





ordinátáját. Ezek alapján megállapítjuk, hogy a példánkban szereplő törzs 25 
cm-es átmérője a vágáslaptól 13,5 m-re van. 

A grafikon használatának ismertetése után nézzük meg, hogy a 4. ábrán 
feltüntetett alaksorok milyen mértékben felelnek meg egyes törzsek vizsgálata
kor. Vegyük példának a kéregvastagságoknál már tárgyalt 31. sz. törzs szaka
szos felvételekor nyert kisimítatlan adatokat. A törzs mellmagassági átmérője 
36 cm, magassága 26,7 m, ágtiszta törzsrésze 11,2 m, szerf ahossz-százaléka 42%. 

2. táblázat 

A .vágáslaptól 
mért 

távolságok 

31-es törzs A grafikon 
Eltérés 

A .vágáslaptól 
mért 

távolságok megfelelő adatai 
Eltérés 

m cm di., %-a cm + — 
Vágáslap 43,6 122,5 44,1 0,5 

1 36,4 101,8 36,6 0,2 
3 33,8 94,0 33,8 — 5 32,0 89,0 32,0 — . 
7 30,5 86,0 31,0 0,5 
9 29,0 81,5 29,3 0,3 

11 28,5 77,0 27,7 — 0,8 
13 25,4 72,0 25,9 0,5 — 15 22,5 65,0 23,4 0,9 — 17 20,1 57,0 20,5 0,4 — 

A grafikon útján megállapított, nemkülönben a szakaszos felvételkor nyert 
adatok közötti eltérés nem meglepő. A grafikon adatait — hasonlóan a fatömeg-
tábla számsoraihoz —• csak nagyszámú törzs átlagára nézve tekinthetjük nagy
jából állandónak. Ezek alapján a hibák kiegyenlítődése annál tökéletesebb, men
nél nagyobb a megfigyelések száma. 

Tegyük fel pl., hogy egy vastagsági osztályban a szórás nagysága ± 10%-os. 
100 db törzs felvételekor a várható pontosság: 

yiöö ~ i o " ± / o 

A rezgőnyár törzsméretének százalékos adatait és alkotóvonalát egyéb fa
fajok törzsméretének százalékos adataival és alkotóvonalával is összehasonlí
tottam. Vizsgálataim eredményeként megállapítható, hogy nyaraink közül leg
jobb törzsalakkal a rezgőnyár rendelkezik. A tölgy törzsalakjához áll a legkö
zelebb. Ez az egyik főoka annak, hogy a rezgőnyár fatömege egyéb nyaraink 
íatömegét ugyanazon mellmagassági átmérő és magasság esetén 10—20%-kal is 
meghaladja. Ez indokolta külön fatömegtábla készítését. 

A fatömegtáblák, mind vastag-, mind összesfára elkészültek és az új Nyár
fa-könyvben kerülnek nyilvánosságra. Tanulmányomban most az összesfára 
vonatkozó számsorokat az 5. ábrán közlöm. 



Szemelvények a szovjet erdészeti folyóiratokból 
K O L O S S V Á R Y S Z A B O L C S I É 

A z elmúlt évben a Szovjetunió erdőgazdaságának szervezetébein lényeges vál
tozás következett be: a 11 legnagyobb szövetséges köztársaságban a minisztertanácsok 
mellett erdészeti minisztériumok vagy főigazgatóságok létesültek (1, 2). Össz-szövet
ségi szinten az irányítás és az ellenőrzés munkája a Szovjetunió Mezőgazdasági Mi 
nisztériuma Erdészeti és Mezővédő Fásítási Főigazgatóságának kezében összpontosult. 
Azokon a vidékeken, ahol az erdőművelési, erdőfenntartási teendők az elsődlegesek, 
ezentúl az erdőgazdaságok látják el a fahasználati tevékenységet is. A z ipari erdők
ben pedig a fakitermelő vállalatok kötelesek gondoskodni az erdő felújításáról és 
felneveléséről is. A z új szervezettel járó változás új szemléletet eredményezett, s ez 
kifejezésre jut mind a gyakorlati, mind a tudományos kutatómunkában. 

* 
A z év másik jelentős intézkedése volt az Orosz SZFSZK-ban a természetvéde

lemről hozott törvény (3). Az Orosz SZFSZK területére összpontosul a Szovjetunió 
erdeinek mintegy 94%-a, így a törvénynek az erdőkre, valamint az erdőgazdaságokra 
vonatkozó intézkedései szinte egyetemleges érvényűek. A törvény összhangban áll 
az erdőgazdaság szervezetében végbement változtatással, amennyiben előírja, hogy 
az erdőgazdálkodás és a fakitermelés során nemcsak a népgazdaság jelenlegi igé
nyének kielégítését, hanem az erdők fenntartását és felújítását is szem előtt kell 
tartani, amit az ipari erdőkre vonatkozóan külön is hangsúlyoz. Megtiltja a túl-
használatokat és olyan vágásmódok alkalmazását, amelyek talajlepusztulást okoz
hatnak. Szabályozza a legeltetést. A védő rendeltetésű erdőkben csak ápoló és nevelő 
vágásokat enged meg. Kimondja, hogy az erdészeti dolgozóknak, de az egész szovjet 
népnek messzemenően gondoskodnia kell az erdők védelméről. 

* 
A napilapok, valamint a mezőgazdasági szaklapok is beszámoltak már arról, 

hogy a múlt év nyarán a mezőgazdasági szakemberek a Kremlben országos értekez
letet tartottak a mezőgazdasági termelés fejlesztéséről (4). A z értekezleten az erdé
szet képviselői is jelentékeny számban vettek részt. A beszámoló különös súllyal 
foglalkozott az erózió leküzdésének népgazdasági jelentőségével és a tanácskozás ha
tározataiban a védekezési eljárások között a fásítás fontos helyet kapott, tekintettel 
az ezen a téren végzett munka hatékonyságára, amit az erdészeti küldöttek konkrét 
adatokkal bizonyítottak. 

* 
A z erdőgazdaság belterjességének fokozását szolgálja a Litván SZSZK-ban 1959-

ben megkezdett erdészeti talajtérképezés (5). A munka menete és módszerei hason
lóak a Magyarországon folyó erdészeti termőhelyvizsgálathoz, bár Litvániában — a 
munka természetének megfelelően — kevesebb súlyt fektetnek a növényzetre, az 
állományok összetételére. A talajtérképek 1 : 25 000 méretarányban készülnek és ala
pul szolgálnak az erdőgazdaságok és erdészetek termőhelytérképeihez. A z erdők 
üzemtervezése során az üzemi beosztást a talajtérkép útmutatása szerint módosítják. 

* 
A szakirodalom kiterjedten foglalkozik a termőhelyi alapokon álló erdőrende

zés kérdéseivel. A múlt évben a Moszkva-terület egyik erdészetében végeztek ter
mőhelyi egységek szerinti erdőrendezést (6). Ennek során az erdőrendezés előtt a 
termőhelyi vizsgálatok alapján térképet készítettek. Azokat a szomszédos erdőrész
leteket, amelyek termőhely, kor és gazdasági rendeltetés tekintetében azonosak vagy 
hasonlóak voltak, ún. önálló gazdasági egységeknek nyilvánították és ezekből a belső 
feldolgozás során csoportokat alakítottak ki. A z üzemterv ezekre adta meg a gazda
sági előírásokat. 

* 
A szovjet erdészeti kutatás több mint egy évtizede alkalmazza a jelzett atomokat 

főleg a fiziológiai vizsgálatokban. Ezt a módszert használták fel a mikorríza gomba 
és a fa kapcsolatának felderítésére is (7). A vizsgálatok a szimbiózis parazita jellegét 
bizonyították. A nem mikorrizás erdeifenyő és tölgycsemeték 1 óra alatt jóval több 
radioaktív foszfort vettek fel, mint a mikorrizásak. A különbség idővel még fokozó
dott. Hasonló jelenség mutatkozott a fafajok gyökérváladékának kibocsátása és ennek 
más növények általi elnyelése tekintetében. Kedvező talaj- és éghajlati viszonyok 
között a mikorriza teljesen meggátolta ezt a folyamatot, illetve a gyökérváladékot 



a maga hasznára fordította. A mikorriza akkor vált hasznossá a fa számára, amikor 
már elhalt és az általa felhalmozott tápanyagokat a fa felhasználta. 

* 
Figyelmet érdemel a poliploida jelentőségéről írt tanulmány (8). Lombfák ese

tében a triploid alakok — mind a természetes keletkezésűek, mind a kísérleti úton 
előállítottak — a legtöbb esetben gazdaságilag értékesebbek a szokásos diploid ala
koknál. Diploidokkal való keresztezésükkor az utódnemzedékben kiváló triploidok, 
sőt tetraploidok keletkezhetnek. 

Az erdősávoknak a vízgazdálkodásra kifejtett hatásáról a Dokucsajev-intézet 
közölt adatokat(9). A Dokucsajev idejéből (1884—1906) származó erdősávok 8—30 ha-os, 
a későbbi felépítésűek (1936—40) 6—120 ha-os mezőgazdasági területeket vesznek 
körül. A z előbbiek 17—20 m magasak, szélességük 10—110 ,m, az utóbbiak 10—15 m 
magasak és 10—20 m szélesek. Valamennyi erdősáv cserjeszintes. Fő fafajuk a tölgy, 
a kőris, a nyír, a hárs és a nyár. Hatásukra a mezőgazdasági területeken 1,5—2-szer 
annyi hó gyűlik össze, mint a nyílt sztyeppén. A sokéves megfigyelések azt mutatták, 
hogy a fásított területeken, ahol a táblák szélein levő erdősávokon kívül a mélyebb 
terepalakulatokban kisebb erdőfoltok is vannak — a hófogás és a felületi lefolyás 
megakadályozásának eredményeként — a tenyészidő kezdetére jobb a talaj vízkész
letének alakulása: a sávok közti 27—30 ha-os szántókon, azonos körülmények közt, 
1,4—1,8-szor több olvadt hólé szivárog a talajba, mint a nyílt sztyeppén. 

* 
A z erdő egészségvédő hatásának fokozottabb érvényesülését szolgálja Moszkva 

védő parkerdő övezetének helyreállítása (10). A védőerdőövezet területe 176 ezer ha, 
ebből 65 ezer ha erdővel borított. Mivel az erdősültség csak 37%-os, ezt legalább 
50%-ra kívánják növelni. A védő erdőövezetet ezelőtt már 24 éve kijelölték, a benne 
űzött gazdálkodás azonban nem követte mindig a kitűzött célt. Emiatt az átalakításra 
szoruló erdők területe a 10 ezer ha-t meghaladja. A jövőben folytatandó erdőgazdál
kodás irányát a kidolgozott részletes terv alapján Moszkva város tanácsa által hozott 
fejlesztési határozat szabja meg és ezt az ún. parkerdőgazdaságok hajtják végre. 

* 
A maggazdálkodásban alkalmazott technika tárgyköréből a tölgymakk fajsúly 

szerinti osztályozására kialakított szerkezetet említjük meg (11). Ez olyan triőr, 
amelynek vízzel vagy konyhasó oldattal töltött tartályából a folyadék felszínére fel
szállt, vagy az aljára lesüllyedt makkot egy-egy szállítócsiga külön-külön emeli ki. 
Az osztályozás menete: tiszta vízben két csoportra — 1,0-nél könnyebb és nehezebb 
fajsúlyúra — bontják a makkot, majd 1,1 fajsúlyú konyhasó oldatban elkülönítik 
az 1,1 és ennél nehezebb fajsúlyú csoportot. A fajsúlycsoportnak megfelelően a csí-
rázóképesség alakulása 4—38—88,5%. A nagyobb fajsúlyú makkból kelt csemeték 
növeke'dése sokkal jobb, koronájuk és gyökérzetük pedig fejlettebb volt, mint a ki
sebb fajsúlyú makkból kelt csemetéké. 

* 
A z erdővédelemben mind nagyobb teret hódít a biológiai védekezés, amelynek 

a kártevők természetes ellenségeinek védelme és elszaporítása, valamint a károsító 
pusztulását okozó fertőzés az alapelve. A tapasztalat ugyanis azt bizonyítja, hogy 
a kellő erélyű vegyszeres védekezés a hasznos faunát is elpusztítja. A mesterséges 
fertőzés biokészítményekkel történik. Ilyet alkalmaztak például a csemetedőlés ellen 
is (12). A Trichoderma lignorum Harz. gomba különböző táptalajon előállított tiszta 
tenyészetéből a vetés előtt 2 nappal m 2-enként 250 g-ot 4—6 cm mélyen vittek be a 
talajba. A z ellenőrző parcellákon formalinnal, kónsavval és merkuránnal csávázott 
magot vetettek. A gombakészítménnyel kezelt ágyasokban a csemetepusztulás fe-
lére-harmadára csökkent. A legmegfelelőbbnek a tőzegen előállított „Trichodermin" 
nevű készítmény bizonyult. 

* 
Az elmúlt évben tovább folytak a tisztításban a vegyszerek alkalmazására vonat

kozó kísérletek. Több üzemi kísérletet állítottak be a 2,4-D herbiciddel. A z egyik 
helyen a növényirtó szert a tölgy- és a lucfenyőtelepítést túlszárnyaló rezgőnyár és 
mogyoró sarjak ellen használták (23). A sarjak bizonyos idő múlva újra megjelentek, 
Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a vegyszer adagolása összefüggésben -áll 
a sarjak újból felverődésének idejével, tehát megfelelő vegyszeradag alkalmazásával 
szabályozni lehet a telepítések összetételét. A z ültetés utáni első években a vegyszer 
segítségével elnyomják a sarjakat, de ezek később újra felverődnek és az állomány 
összetételében a kezdetben nemkívánatos fafaj is résztvesz már. Mivel a kísérletek 



különböző termőhelyi viszonyok között folytak, megállapítható volt az is, hogy 
ugyanazon fa- vagy cserjefajnak a vegyszerrel szembeni ellenállóképessége a vidék 
éghajlatának nedvességétől függően különböző. 

* 
Figyelmet érdemelnek a nálunk is használt Druzsba benzinmotoros fűrésszel 

kapcsolatos közlések. Ezek egyike arról számol be, hogy a fűrészhez hidraulikus 
döntő éket szerkesztettek (14), amely a fűrész fordulatszám csökkentőjével fém-
tekercselésű gumicső útján áll összeköttetésben. A z ék az 50 cm-nél vékonyabb tör
zsek egyszemélyes döntőfűrészeléséhez szolgál segítségül. Súlya üzemképes állapot
ban 2,75 kg, emelőképessége 2,6 tonna. 

A PVC—1 jelű, az ERTI által hazai viszonyainkra minősített fűrészlánc tartós
ságát diffúz krómozással növelték. Ennek eredményeként használati ideje meghárom
szorozódott (15). 

A fűrész motorjának felhasználásával a talaj részleges előkészítéséhez talaj
fúrót, talajlazítót (16), valamint a tisztításban alkalmazható, két keréken tolható, víz
szintes motoros körfűrészt is kialakítottak. 

* * 
A vágásterületek kituskózásával kapcsolatban legutóbb a gépi és a robbantásos 

tuskózás összekapcsolásáról jelent meg közlemény (17). Ez arról számol be, hogy a 
35 cm-nél nagyobb átmérőjű tuskókat (tölgy) először kirobbantják, majd a kisebb 
tuskókkal együtt a D—210 G tuskóirtó-tuskógyűjtő kiemeli és összehordja őket. 
Ezzel a módszerrel a tuskózás költsége a gépi tuskózásnak fele, a gép termelékeny
sége pedig négyszeres lett. 

* 
Mint újdonság említést érdemel, hogy a Kaukázusban kísérleteket végeztek a fá

nak helikopterrel szállítására. (18). A vizsgálatok kimutatták, hogy a fa m ; l-ének szál
lítása a távolságtól függően 2—6-szor drágább, mint földi szállítással. Ennek elle
nére mindott, ahol utakat nem érdemes építeni, és az elszállítandó fatömeg nem sok, 
a szovjet kutatók a helikopteres szállítást kifizetődőnek ítélték meg. 

* 
Befejezésül az erdészeti gazdaságtan tárgyköréből az erdőjáradék elméleti jelen

tőségéről és gyakorlati érvényesüléséről szóló közleményről (19) számolunk be. 
Marxnak a földjáradékról szóló tételei szerint nincs külön erdőjáradék, az erdő

ből származó járadék csupán a földjáradék sajátos esete. Szocialista gazdaságban 
nincs abszolút járadék, csupán differenciális járadék. A z erdőgazdaságban ez egyrészt 
az adott erdő természeti adottságaival (a talaj termőerejének megfelelő termőhelyi 
osztály), másrészt az erdőnek a fafogyasztás helyétől való távolságával van össze
függésben (a szállítási költség különböző). A körülmények kedvező alakulása esetén 
többlettermék, illetve többletjövedelem jön létre, amely a szocializmusban ae álla
mot illeti. Jelenleg az erdőjövedelem csekély. Ennek az az oka, hogy a tőár számítása 
nem megfelelő, mert ennek a fatermesztés önköltségén és az igazgatási, erdőfenn
tartási költség visszatérülésén kívül magában kell foglalnia az erdőből származó dif
ferenciális járadékot is, amit az állam tartalékolásra és bővített újratermelőre hasz
nálhat fel. 
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A tarka égerormányos (Cryptorrhynchus lapathi L.) 
mint nemesnyár anyatelepeink károsítója 

S Z O N T A G H P Á L 

Nemesnyár anyatelepeinket az utóbbi években fokozott mértékben támadta meg 
a tarka égerormányos (Cryptorrhynchus lapathi L.). Veszélyes károsító, mert míg 
álcája a vesszők tövében fejlődve a tőke pusztulását okozhatja, addig nemzője — a 
főkárosító — a vesszők összerágásával azokat dugványozásra alkalmatlanná teszi. 

Eddig nálunk főleg mint fűztelep károsító volt ismeretes. Nemesnyár anyatelepe
ken történt felléptére 1959. év őszén terelődött a figyelem — bár szórványos fertőzést 
már eddig is észleltünk —, amikor több csemetekertből megállapítható volt a rágás 
nyoma, s ez oly mértékű volt, hogy a dugványok nagy részét használhatatlanná 
tette. 1960-ban már kora tavasztól kezdve figyelni kezdtük területünkön 
a nagyobb nemesnyár anyatelepek fertőződését a bogár életmódja és a védekezés 
lehetőségének szempontjából. Eddigi megfigyeléseim egy részéről számolok be. Fő 
célom, hogy a bogár és álca kártételét, ennek alapján való felismerését és a véde
kezés jelenlegi lehetőségeit világítsam meg. 

Egész Európában elterjedt károsító, és egyes szomszédos országokban (Cseh
szlovákia, Lengyelország), mint számottevő állományrontó károsító szerepel. A z 
általa megtámadott nemesnyár-fiatalosok több esetben teljesen tönkrementek és az 
erős fertőzés miatt a fiatal fákat ki kellett vágni. De idős fákon is érzékeny károkat 
okozott. 

Hazánkban, egyelőre, főleg nyáranyatelepeken károsít. Állományokban történt 
felléptéről dr. Pagony Hubert (1957) számol be elsőnek. A Zala és Duna árterében, 
továbbá a Hanságban végzett vizsgálatai során találkozott a károsításával. 

A bogár leírása, fejlődésmenete és életmódja. A kifejlett bogár 6—10 mm hosszú 
sötétbarna, nyakpajzsának felső részét és szárnyfedőinek elejét feketésbarna pik
kelyek fedik. A nyakpajzs oldalsó része, a lábak részben és a szárnyfedő utolsó har
mada fehéres színeződésű míg az utóbbi a frissen kibújt bogarak esetében rózsa
színű. Ormányát a melle alatt levő ormánybarázdába rejti. A legkisebb veszély je
lére vagy érintésre holtnak teteti magát és leveti magát a földre, ahol kis rögdarab
kához való óriási hasonlatossága folytán szinte lehetetlen megtalálni. Fejlődése 
kétéves. 

A z áttelelt bogarak tavasszal, májusban bújnak elő és fokozatosan megkezdik 
rágásukat. Ez a károsítás még nem mondható nagynak. Fő károsítás július végén, 
augusztus elején kezdődik az új bogarak kibújása idején. A kibújt új bogarak 
augusztustól kezdve párosodnak, de még októberben is észleltem copuláló bogarakat. 
Az áttelelt és májusban előjött bogarak viszont fokozatosan elpusztulnak. Szeptember 
végén, október elején sok elhullottat találtam. 

Párosodás után a nőstény petéjét a kéregbe rágott kis nyílásba rakja. Petéje 
1 mm nagyságú gyöngyház színű, gömbölyű. Peterakásra különösen szereti a hajtá
sok közvetlen tönk feletti részét de a vastagabb hajtásokat is felhasználja. 

Álcája sárgásfehér, ívelten hajlott, gyér szőrzettel borított testű, lábatlan, vilá
gosbarna fejű jól fejlett ragokkal. A petékből kikelő álcák eleinte a kéreg alatt rág
nak, később a szijácsba hatolva rágják különböző alakú és nagyságú fő járataikat, 
míg a bélrészt el nem érik, majd itt haladnak tovább. A járat hossza 5—10 cm, 
szélessége 3—5 mm. Iránya a törzs tengelyével párhuzamos átlós vagy kampósan 
görbült lehet. Az álcamenet jól felismerhető a behatolási nyílásból kihulló, eleinte 



finomabb, később durvább fűrészporszerű rágcsálókról. A rágcsálók színe függ a 
rágás helyétől. Amíg a kéregben rág barna, a szijácsban rágva pedig fehéres színű 
lesz. Mivel az álca menetét állandóan tisztán tartja, ezért az anyatelepeken a tőkék 
és hajtás elágazásoknál rendszeresen felfedezhető friss, finom fűrészporszerű rág
csálók biztos jele az álca jelenlétének. A vastagabb hajtásokban levő álcamenet fel
ismerését megkönnyíti a kihulló rágcsálókon kívül a hajtásnak a kis nyárfacincér 
károsításához hasonló megvastagodása is. Sok álcamenet található az előző évből a tüs
kön hagyott ágcsonkokban. 

A kifejlett álca a járat végén összetömörített rágcsálókból bábkamrát készít 
és itt bebábozódik Bábja sárgásfehér színű, később megbarnul. Alakja hasonlít a 

Tarka égerormányos nyárvesszőn, rágás közben 

bogárra, feje lefelé hajlik, ormányát az előtorhoz szorítja. Bábozási ideje július. 
A kifejlett bogár a rágcsálékot átrágva a takarítónyíláson bújik ki július végén, 
augusztus elején. 

A bogár rágása és kártétele. A z álcák károsítása csökkenti ugyan a tőkék élet
tartamát és egyes vastagabb vesszők vagy azok egy részének pusztulását is okozhatja, 
de nyáranyatelepeinken sokkal károsabb a nemzők rágása, mert az erősen megrágott 
vesszők dugványozásra nem használhatók. 

Rágása úgy történik, hogy a bogár ormányát az ágba, vesszőbe fúrva kis 0,5 mm-
től 1 mm nagyságú lyukacskát váj ki. A befúrás általában lenticellán keresztül 
történik. A rágás vagy szívás mellett a szövetrészek kissé megdagadnak és mint 
gombostűfej nagyságú világosabb peremmel ellátott barna foltocskák mutatkoznak. 
Ezek a kis peremes sebecskék a legbiztosabb jelei a tarka égerormányos rágásának. 
A bogár ugyanazt a rágást szereti többször is felkeresni. Erősebb vagy többszöri 
rágás, illetve szívás esetén az ágakon, vesszőkön kisebb-nagyobb daganatok kelet
keznek a rágás mértékétől függően. Ezek a daganatok sebinger következtében történő 
szövetburjánzások. Végül még erősebb rágás esetén több cm hosszú nyílt rákosodó 
sebek keletkeznek. Jellemzője ezeknek a sebeknek, hogy a kéreg vékony, húrszerű 
szálakban borítja, és belső részükön erősebb nagyítással barnás színű rágcsálók 
fedezhető fel. Az ilyen rákszerű sebhelyeken vagy az előbb leírt dudoros helyeken 
a vesszők könnyen elpattannak. Legbiztosabb jele azonban a bogár rágásának az, 
hogy mindkét esetben (dudorok és nyílt seb) közelükben a kis gomöostűfejnyi rágás 
nyoma is megtalálható. 



A behegedettnek látszó, nagyobb sebhelyeket, vagy a kisebb 3—5 mm-es dudo-
rokat levágva, alatta pár mm-re kis, sötétbarna folt található, tovább szeletelve be
felé ez a folt növekszik, majd narancssárga színű lesz, míg a bél közelében azzal pár
huzamosan több cm hosszú világosabb sárga foltban végződik. Nem egyszer a külső 
sebhely alig pár mm-es, míg a bél melletti sárga folt több cm-t kitesz. Ezt az el
színeződést valószínűleg a sebhelyen behatoló gombafertőzés okozza. Mindenesetre 
az ilyen hajtásrászek dugványozásra való felhasználása igen kétes kilátásokat ígér. 

Mindezeket figyelembe véve, amelyik dugványon több nagy rákos seb vagy du-
dorodás található, azt felhasználni nem szabad, amelyiken azonban csak a kezdeti 
gombostűfejnyi rágáslyuk, vagy kis dudor található, az felhasználható, de álgesztes-
ségre valószínűleg érzékenyebb lesz. 

A tarka égerormányos fő kártétele tehát a vesszők rágása következtében fellépő 
rákos sebek, daganatok, a gombafertőzésnek kapunyitás, álgesztesedés fellépte és ezek 
következtében a vesszők dugványozásra való alkalmatlanná tétele. 

Kezdeti rágás, jellemző peremes Ismételi rágás, kisebb nyilt sebhely, 
sebecskékkel körülötte a jellemző rágásnyomok 

Végül egyes külföldi szerzők (Miroslav Srot) a tarka égerormányost, mint a Dothi-
chiza popülea terjesztőjét emlegetik. Erre vonatkozólag még hazai adataim nin
csenek. 

Elterjedésével és felléptével kapcsolatos észrevételek. A bogár károsításának fő 
ideje az új bogarak kikelésekor július végén, augusztus elején van, de még októ
berben is tart. 

Általában megfigyeltem, hogy olyan csemetekertekben, ahol előző évben fűz
anyatelepeken megtaláltam kártételét, de a nyáranyatelepeken még nem, a követ
kező évben már a nyáron is fellépett és nem egy esetben nagyobb intenzitással, 
mint a fűzőn. Ezek a fűzanyatelepek tehát mint fertőzési gócok szerepelnek a bogár 
elterjedésében, szemben Szalay-Marzsó (1959) megfigyeléseivel. Így a máriapócsi 
csemetekertben egy kiöregedett füzanyatelepen 1958-ban nagy tömegben lépett fel. 
A mellette levő olasznyáron (P. x. euramericana cv. ,1 214') még nem található, 
1959-ben már az olasznyár is erősen fertőzött. Ugyanabban a kertben és ugyanolyan 
nyárfa esetében az idősebb anyatelepek erősebben károsítottak, mint a fiatalabbak, 
míg az új telepítésűn nem találtam rágást. Például a bánkúti csemetekert 6-éves 
késeinyáranyatelepe erősen fertőzött volt, míg az innen nem messze álló . 4-éves 
késeinyáron már sokkal kevesebb rágást találtam, az idei telepítésen pedig egyál
talán nem észleltem felléptét. 



Különböző nyárfajtákat vizsgálva, károsítását és felléptét majdnem mindegyiken 
megtaláltam kisebb-nagyobb mértékben. Eddigi megfigyeléseim szerint azonban leg
jobban a késeinyár (P. x. serotina) anyatelepeket károsította, a francia- (P. Rege-
nerata) és az olasznyárat (P. x. euramericana ,1 214') valamivel kevésbé, az óriás-
nyárat (P. robusta) és korainyárt (P. marilandica) csak szórványosan, míg a tiszaháti 
(P. thevestina) és feketenyárt (P. nigra) egyáltalán nem. 

Jól látható ez Tiszadobon, ahol 3—3 ha-os anyatelepeket létesítettek a fajtatisz
taság megőrzése végett, egymástól több km-es távolságra. Legerősebben a késeinyár 
volt megtámadva, majd a francianyár, míg az óriásnyáron és a korainyáron csak 
szórványosan, a feketenyár anyatelepen pedig egyáltalán nem volt rágás. De olyan 
esetben is, ha ezek a különböző fajtájú nyáranyatelepek közvetlen egymás közelében 
álltak, a csemetekertben ugyanezt a sorrendet találtam. 

A hajtások és vesszők vastagsága szempontjából eddig nem vettem észre különb
séget. Ahol fellépett, ott mind a vastag, mind az egész vékony részeken megtalálható 
volt a rágása. A kezdeti befúrás pedig általában a lenticellákon történt. 

Rágás következtében keletkezett daga- Nagy nyílt seb húrszerű kéregréteggel 
natok (jól láthatók a kis rágásnyomok is) fedve, körülötte sűrűn peremes 

sebecskék 

Védekezési lehetőségek. 1. Csemetekertekben történt fellépte és nyáranyatele
peken való károsítása feltétlen szükségessé teszi a vegyszeres védekezést. Ennek 
sikeres keresztülvitelét viszont erősen akadályozza rejtett fejlődése. A bogár élet
módját figyelembe véve hatásosan akkor védekezhetünk, amikor az új bogarak ki
bújnak és az átteleltek is kint vannak, azaz július végén, augusztus elején. A bizton
ságos védekezés érdekében azonban szükséges tavasszal (májusban) az áttelelt elő-
bújásakor is vegyszeres védekezést végrehajtani. Javasalható ez már azért is, mert 
az alacsony vesszőket és lombtalan állapotot figyelembe véve, ilyenkor lehet leg
tökéletesebben elvégezni. 

A vegyszer kiszórás ideje tehát máiusban legalább kétszer, és július végétől 
augusztus közepéig vagy végéig hetente ismételve. Végrehajtása után közvetlenül 
lehulló nagyobb eső esetén azonnal jó megismételni. . 

Mivel a bogarak a tőke közelében a hajtások alsó részén bújnak ki, az ágakon, 
hajtásokon fel-lemászva ide mindig visszatérnek, ez a kedvenc petézési helyük (tőke 
és hajtás elágazódás), ezért fontos, hogy vegyi védekezéskor a vegyszer főleg ide, 
tehát a vesszők alsó részére és a tuskóra jusson, de semmi esetre sem a lombra, főleg 
ne a felső levelekre. 



A vegyszer kiszórására, a vegyi védekezés végrehajtására ezért csak a kézi 
porozó vagy permetezőgépek alkalmasak, mivel ezekkel lehet legjobban hozzáférni 
a tuskóhoz, a hajtások alsó részéhez és vegyszer felhasználásuk is alacsony. Főleg 
július-augusztusi védekezéskor nagy gépek esetén az erős lombosodás miatt a vegy
szerek igen nagy része a levelekre, főleg a felső levelekre jut, és így kárbavész. Most 
a külföldön a károsítok leküzdésére jól bevált legkisebb vegyszerfogyasztású, tehát 
leggazdaságosabb kézi ködfejlesztő géppel folytatunk kísérletet. 

Vegyszerek közül jelenleg a Wofatox vált be legjobban, amivel a fűztelepeken 
komoly sikereket' ériek el (Szalay-Marzsó, 1959), míg a HCH-tartalmú szerek hatás
talannak bizonyultak. 

2. Mechanikai védekezésként ajánlatos letermeléskor a vesszőket közvetlenül 
a tönk felett levágni, így az álcák egy részét el lehet pusztítani, mivel ezek kedvenc 
tartózkodási helyei a visszamaradt ágcsonkok. Ugyancsak azokat a vastagabb vessző-
részeket, amelyekben a külső jelek alapján (rágcsálók, erősen megdagadva) az álca 
jelenléte megállapítható, le kell vágni és elégetni. 

3. Csemetekertekben levő kiöregedett fűztelepeket, mint a fertőzés gócpontját 
fel kell számolni. Fűztelepeken való fellépés esetén számítani lehet rá, hogy a kö
zelben álló nyáranyatelepekre is átmegy. Ezért ilyenkor ajánlatos mindkét telepen 
vegyi védekezést végrehajtani tavasszal. 

4. Fontos a nyáranyatelepek állandó és rendszeres egészségügyi ellenőrzése, és 
már kezdeti rágás megjelenése esetén is védekezési intézkedések végrehajtása. 

5. Végül javasolható a nyáranyatelepek pulykával való járatása főleg július
augusztus folyamán. 

A magvak életképességétiek meghatározása 
festési eljárással 

M A R J A I Z O L T Á N 

A magvizsgálati bizonylatokon gyakran olvasható a következő megjegyzés: „Az 
életképességet festési eljárással határoztuk meg." E megjegyzés számos kérdést 
ébreszt az erdőművelőben: Mi is a festési eljárás? Miként értékelhető az ezzel kapott 
eredmény a gyakorlatban? Mennyire megbízható? A z eljárás milyen helyet foglal el 
az egyéb életképességi vizsgálati módszerek között? 

A kérdések felvetődése annál valószínűbb, mert hazai irodalmunk e tekintetben 
hézagos. A festés gyakorlati jelentősége pedig nem lekicsinylendő, amint ezt az alábbi 
példa is mutatja. 

Évekkel ezelőtt egyik külkereskedelmi vállalatunk több tonna vadrózsa (Rosa 
canina) magra kötött export-szerződést. A készletből vett magminta a Magvizsgáló 
Kísérleti Állomásra került vizsgálatra. A z életképességet — az akkori előírásoknak 
megfelelően — metszés útján állapítottuk meg. Eredményünk szerint a mag közepes 
minőségű, de exportképes volt és erre a magot ki is szállították. A z átvevő ország a 
magszállítmányt saját intézetével ugyancsak megvizsgáltatta. Meglepetésünkre a 
készletet alig néhány százalékos életképességűnek találta és ezért teljesen használha
tatlannak minősítette. 

Mi volt e merőben ellentétes eredmények oka? Az, hogy a mag színe nem tük
rözte híven az életképességet — és felmetszóskor mi hiába láttuk sárgás-fehérnek, 
egészségesnek — a külföldi intézet által használt festék kimutatta, hogy túlnyomó
részt elhalt magokkal állunk szemben. A társintézet abban a szerencsés helyzetben 
volt, hogy alkalmazhatta az éppen kidolgozás alatt álló módszert és így az ő ered
ménye bizonyult megbízhatóbbnak. A z eredmény az lett, hogy az egész ügylet meg
hiúsult, a magot visszaszállították és külkereskedelmünk komoly összeget vesztett 
rajta. 

Később, amikor már mi is alkalmaztuk a kérdéses festést, számtalan hasonló 
példára bukkantunk. Előfordult pl., hogy metszéskor teljesen épnek látszó vöröstölgy 
makk festés alapján rossznak bizonyult, az utóbbi eredményt az ellenőrző csíráztatás 
is alátámasztotta. Másik esetben a kislevelűhárs magot metszés útján elhaltnak ítél
tük, a festés pedig bebizonyította, hogy élő maggal van dolgunk. 

Mindebből látható, hogy a festési eljárásoknak milyen jelentőségük van a mag
vizsgálatban. Érthető tehát, ha foglalkozunk velük, hogy mindinkább elterjednek és 



úgyszólván egyeduralkodóvá válnak az életképességet meghatározó módszerek között. 
A módszer elterjedése abból is kitűnik, hogy a külföldi irodalom nagyon sokat fog
lalkozik vele és a Magvizsgálók Nemzetközi Szövetségének (ISTA) három évenként 
megrendezett kongresszusán is mind több és több előadásban számolnak be az újabb 
eredményekről. A z 1959. évi oslói kongresszuson pl. az ISTA erdészeti albizottságá
nak úgyszólván kizárólagos témája a festési vizsgálat volt. 

Mielőtt a módszer ismertetésébe kezdenénk, röviden tekintsük át azokat az ese
teket, amikor életképességi vizsgálatra van szükség. Igen gyakran előfordul, hogy 
egyes fajok fizikai, biológiai, vagy fiziológiai okok miatt csak bizonyos időszakok
ban, vagy csak nagyon lassan csíráznak. Ezért csíráztatási tulajdonságaikat nem le
het megállapítani, viszont meghatározhatjuk életképességüket. Életképességi vizs
gálatot végzünk továbbá a könnyen és gyorsan csírázó fajok olyan magvain is, ame
lyek a fajra megállapított csíráztatási időtartam lejártáig nem csíráznak ki. Végül 
gyorsan csírázó fajok esetén is e módszerhez folyamodunk, ha a csírázási időtartam
nál hamarabb kell eredményt szolgáltatni. A z életképességi eljárásoknak ugyanis 
megvan az az óriási előnyük, hogy néhány óra. vagy 1—2 nap alatt elvégezhetők. 
Ez a lehetőség nagyban emeli jelentőségüket. 

A festési eljárások jelentőségének megvilágítása céljából először általánosság
ban kell ismertetnünk és értékelnünk az életképességet meghatározó módszereket, 
ezek elvi alapjait és feltételeit. A vetőmagvizsgálat legfőbb feladata annak meg
állapítása, hogy a magból mennyi és milyen minőségű csemete lenne megtermelhető. 
E képességet — a magvak fizikai tulajdonságait (tisztaság, ezermagsúly stb.) nem 
számítva — a csírázással kapcsolatos tulajdonságok (csírázási erély, csírázóképesség, 
nyárfánál állóképesség) tükrözik leghívebben. Azonban, ha a fentebbi esetek fordul
nak elő, ezek meghatározására nincs módunk. Ilyenkor életképességi vizsgálatot 
végzünk. 

Amikor a megtermelhető növények mennyiségére és minőségére az életképesség 
útján következtetünk, akkor messzebbről indulunk el, mint amikor csíráztatunk. 
A csírázás fázisát — mely a csemetéhez közelebb van, mint a nyugvó állapotú mag 
— átugorjuk, kiejtjük a megfigyelésből. A megfigyelés kiejtése azonban nem jelenti 
a csírázási tulajdonságok teljes mellőzését, mert az életképesség közvetlenül ezekre 
utal. Így tehát az életképesség meghatározása nem más, mint közvetett következtetés 
a megtermelhető növényekre. 

Ennek az indirekt következtetésnek legfőbb feltétele, hogy alaposan ismerjük 
az életképesség és a csírázási tulajdonságok közötti összefüggéseket. A módszerek
től pedig azt kívánjuk meg, hogy ezeket az összefüggéseket fel tudják tárni és érzé
keltetni. 

Részletesebben elemezve a módszerek kritériumait, a következőket jegyezzük 
meg. A z életképességet meghatározó módszereknek igen fontos feltétele, hogy a mag 
egyes részeinek, szerveinek vitalitását elkülönítve érzékeltessék és a magot ne 
mint homogén egységet tekintsék. A szerveknek, a szervek egyes részeinek ugyanis 
különböző jelentősége van a csírázásban. Például a legtöbb faj esetében a gyököcs
kének úgyszólván legcsekélyebb károsodása is hátrányosan jelentkezik a csírázás
ban és a sérült gyököcskéjű embrióból a legritkábban fejlődik csemete. Ugyanakkor 
pl. a sziklevél sok esetben fele részben is megsemmisülhet, elhalhat a csírázóképes
ség legkisebb károsodása nélkül. A jó vizsgálati módszertől még azt is megkíván
juk, hogy a fajon belül a magrészek életenergiájának különböző fokát is megkü
lönböztesse, érzékeltesse. 

Lényeges gyakorlati követelmény a gyorsaság, könnyű, tömeges kivitelezhetőség, 
olcsóság. A könnyű végrehajtást döntően befolyásolja, hogy a módszer operálást 
alkalmaz-e, vagy sem. A költségek a műszaki és technikai előfeltételektől függnek. 

A felsoroltak közül kizáró feltétel a magrészek életképességének érzékeltetése. 
A feltételt nem teljesítik és így vetőmagvizsgálatra alkalmatlanok az. alábbi mód
szerek: az elektromos fészültségkülönbség mérésén, a radioaktív izotópok sugárzá
sának számláló csővel való mérésén, az élő sejtek plazmolizálódásának ozmotikus 
nyomás útján való mérésén, az anyagcsere C 0 2 mennyiségének megfigyelésén, az 
enzimaktivitás közvetett mérésén alapuló eljárások. A kapott értékek ugyanis csak 
viszonylagosak — az egyik magtétel nagyobb vitalitása, mint a másik —, vagy 
csupán mennyiségiek — pl. az egész magnak 70%-a élő —, és nem érzékeltetik azt, 
hogy a 70% a magnak melyik részére vonatkozik, vagyis nem minőségiek. Előfor
dulhat pl., hogy az egész 70% élő részt az endospermium teszi ki és az embrió 
ugyanakkor életképtelen. Természetesen az ilyen eredmény használhatatlan. 

A magot inhomogén anyagnak tekintik és így részleteikről minőségi képet is 
nyújtanak az átvilágításon és fényképezésen alapuló módszerek (izotóp- és röntgen 



fotografikus módszerek). A z átbocsátott sugarakat ugyanis a különböző szövetek (élő 
és holt, merisztém és parenchj'matiikus szövetek) különböző mértékben nyelik el. A z 
elnyelés változása a fényérzékeny lemezen kirajzolódik. 

A z eljárás még további részletezésre is alkalmas, ha a magot előzőleg nehéz
fémsók oldatába áztatjuk. A különböző életképességű sejtek tudniillik ezeket külön
böző mértékben abszorbeálják, aminek következtében megváltozik a sugárnyelés is. 
Az áztatásos röntgenmetódussal lényegében a festéshez hasonló eredményt érhetünk 
el, ezenkívül a képet még rögzítjük is. 

A z izotóp- és röntgenfényképező módszerek nagy előnye, hogy a magot nem kell 
kioperálni és ha gyenge dózist alkalmazunk, gyorsan csírázó fajok esetében utó
lagos ellenőrző csíráztatásra is van lehetőségünk. Viszont e módszerek hátránya 
költségességük és az, hogy meglehetős műszaki beruházást igényelnek. 

Ugyancsak megvitatásra érdemes életképességvizsgálati eljárás a magvak fel
metszése és metszetének megítélése is, mert a mag életképességéről részleteiben 
nyújt felvilágosítást, tehát a kizáró feltételnek eleget tesz. Megjegyezzük azonban, 
hogy ennek a követelménynek a teljesítése még nem jelenti azt, hogy a módszer 
most már általánosan alkalmazható. 

Ez a legrégibb és legegyszerűbb eljárás azon alapul, hogy szoros összefüggést 
tételez fel a metszet színe és a szövetek életképessége között. A valóságban azonban 
nincs ilyen szoros kapcsolat a színváltozás és életképesség között. Például a szövetek 
elhalása gyakran nem jár gyors színváltozással, különösen, ha a pusztulást kiszá
radás okozta. Ezenkívül a metszési vizsgálat szempontjából kritikus állapot a csí
rázás megindulása, amikor a vízben oldhatatlan tápanyagok átalakulnak vízben 
oldhatókká. Ilyenkor egyes fajok teljesen romlottnak tűnnek. A szín és állapot ér
zékszervi közvetlen megfigyelésekor tehát egyaránt elkövethetjük azt a hibát, hogy 
a rossz magot jónak, s azt is, hogy a jót rossznak minősítjük. E fogyatékosságok kö
vetkeztében a metszést a hivatalos vetőmagvizsgálatban csak bizonyos fajok esetében 
alkalmazzuk, ha az eredmény kétséget kizáróan megbízható. A metszésnek — korláto
zott alkalmazási körén belül is — fontos feltétele a kellő gyakorlat. 

Amint láttuk, a metszés bizonyos szempontból alkalmas életképesség megha
tározó módszer, azonban mivel a feltárt szövetek színváltozása nem az a jelenség, 
amelyik az életképességgel feltétlen kapcsolatban van, olyan megoldásokhoz kell 
folyamodnunk, amelynél előzetesen feltárunk egy jellemző életképességi sajátságot 
és ennek a sajátságnak a változásait tükröztetjük színváltozásokkal. 

A z életképesség egyik sajátos kifejezője az a körülmény, hogy az elhalt sejtfalak 
bizonyos anyagokat átengednek magukon, illetve az élő sejtekben bizonyos bioké
miai folyamatök mennek végbe. Ezeket az életképességi sajátságokat száneződé-
sekkel, színváltozásokkal érzékeltetni tudjuk. E célokra különböző festékanyagok 
alkalmasak és utánuk nevezzük a módszereket festési eljárásoknak. 

A magvak életképességének festékanyaggal való meghatározására vonatkozó kuta
tások 20—30 éves múltra tekinthetnek vissza. E munkákból Neljubov (indigocarmin), 
Eidmann stb. (szelén és tellursók), Gurevics (dinitrobenzol), Elekes (metilénkék), 
Gadd (malachit zöld), Kuznyecova (jód-jódkáli), Lakon (tetrazoliumchlorid), Szkura-
tova (cékláié) és mások neve ismeretes. A gyakorlati, alkalmazó kísérleteket később 
elméleti kutatások követték, különösen a tetrazoliummal kapcsolatban. E munkákban 
jelentős szerep fűződik a magyar Jámbor Béla nevéhez. 

A festési módszerek a legelterjedtebb és legkorszerűbb életképesség meghatározó 
módszerek. A festékanyagokat két csoportra osztjuk attól függően, hogy festésük 
a sejtfalak változó áteresztőképességén, vagy az élő sejtek biokémiai reakcióján 
alapul-e. 

A z egyik csoportot összefoglaló névvel biológiai festékanyagoknak nevezzük. 
Ezek az elhalt sejtek falán áthatolnak — az élőkön nem — és ezekben felgyűlve a 
holt szöveteket megfestik. E csoport legelterjedtebb képviselője az indigocarmin, 
s a vele való festést első alkalmazójáról Neljubov módszerének nevezzük. 

A másik csoportba azok a festékanyagok tartoznak, amelyeknek színe az élő 
sejtekben lejátszódó biokémiai folyamatok hatására megváltozik és ezzel a szín
változásukkal fejezik ki a sejtek életképességét. A festési folyamatnak megfelelően 
e csoport tagjait biokémiai festékanyagoknak nevezzük. E csoportnak is megvan 
a legfőbb képviselője, a triphenyltetrazoliumchlorid, röviden TTC. A TTC-t a vető
magvizsgálatba Lakon vezette* be, ezért a vele végzett festést Lakon-féle eljárás
nak nevezzük. 

Mindkét csoportnak megvan a maga kedvező és kedvezőtlen tulajdonsága. A 
biológiai festékek olcsók, a velük való művelet nem kíván különleges technikai és 
műszaki felszerelést. Hátrányuk azonban, hogy csak az elhalt sejtekbe képesek be-



hatolni és ha ezeket ép részek veszik körül, akkor azok feltáratlanul maradnak. 
Másrészt mindig kifejezőbb, ha az élő rész színes és a holt festetlen. Azonkívül a 
vitalitás átmeneti fokozatait sem érzékeltetik kellően — megfelelő árnyalatválto
zással —, hanem csak inkább a szélsőséges (élő és holt) állapotot rögzítik. 

A biokémiai festékek általában drágák. A velük végzett művelet fokozott mű
szaki igénnyel jár és alaposobb elméleti felkészültséget kíván. A z eredmény viszont 
megbízhatóbb és részletesebb. 

Minthogy tulajdonságainál fogva mindkét módszernek megvan a maga létalapja, 
mindkettővel foglalkozunk röviden, mégpedig legjellegzetesebb — nálunk is alkal
mazott — képviselőiken, az indigocarminon és tetrazoliumon keresztül. 

A z indigocarmin tintakék, por alakú vegyület, melyből 0,02%-os oldatot készí
tünk. A z oldat áthatolva az elhalt sejtfalakon, saját színére megfesti azokat, az élők 
pedig festetlenek maradnak. A z indigocarmin a fehérbelű, főleg Prunus-félék fes
tésére alkalmas. 

1. ábra. Kioperált gleditsia embriók, látszólag teljesen épek és egész
ségesek. 

A TTC csontszínű, por alakú vegyület; 1%-os vizes oldatban használatos. A z 
úgynevezett redox indikátorok csoportjába tartozik, mégpedig ezek közül is a reak
ciótermék útján színesítőkhöz. A TTC-t, mivel széles körben alkalmazzák a biológiá
ban, kémiailag és enzimológiailag is behatóan elemezték. E vegyületnek jellemző 
sajátsága — s ez teszi éppen festésre alkalmassá —, hogy redukció következtében 
piros színű formazánná redukálódik. A redukciót a dehidrogenáz nevű enzim idézi 
elő, s minthogy az enzimaktivitás a vitalitással van összefüggésben, a színeződés az 
életképességre jellemző. A festődés röviden a következőképpen zajlik le. A színte
len TTC-oldat bizonyos idő alatt behatol a sejtekbe, s ha azok élők, a képződött 
formazán pirosra festi azokat. Minthogy a magon belül az egyes részekben, szer
vekben az enzimaktivitás változó, ennek megfelelően a redukció, illetve a színező
dés is változó és ezek alapján a magban különböző, ún. redukciós tereket külön
böztetünk meg. így például a merisztematikus sejtekből álló gyököcske és rügyecske 
festődik legintenzívebben, míg a parenchimatikus sej tű sziklevelek halványabb szí-
neződésű redukciót váltanak ki. A redukciós tereket ismerve ugyanazon fajon, illetve 
magszemen belül a változó színeződésből az életképesség különböző fokozataira kö
vetkeztethetünk, vagyis nemcsak a szélsőséges állapotot (élő és holt), érzékelhetjük, 
hanem az átmenetieket is. 



Lakon módszerének alkalmazása fokozott műszaki feltételeket támaszt. Ilyen 
kikötés például az, hogy a festés csak sötétben és 30 C° hőmérsékleten végezhető. 
Azonkívül ügyelni kell arra, hogy a mag baktériumoktól mentes legyen, ugyanis 
ezek is élő anyagok lévén, redukciót fejthetnek ki. (Megjegyezzük azonban, hogy 
a baktériumos festődés rendesen az egész oldat megszíneződésével jár, tehát köny-
nyen észrevehető és megkülönböztethető.) 

A festési eljárások nagy hátránya, hogy operálást igényelnek. Ez nemcsak abból 
a szempontból kedvezőtlen hogy nagyon munkaigényes, hanem azért is, mert — kü
lönösen puha és apró magvak esetében — gyakran előfordul sérülés is. Megjegyezzük 
azonban, hogy az ilyen sérülés némi gyakorlat után jól megkülönböztethető az egyéb 
okokból előálló pusztulásoktól. 

?. ábra. TTC-vel megfestődött — a képen sötét — szövetek élők, az emb
riónak csak ez a része életképes. 

A festési eljárások gyakorlati kivitelezése röviden a következő. A magot kiope
ráljuk a maghéjból. Ez adott esetben a csontár feltörésével, a külső és belső maghéj 
áztatás utáni lefejtésével jár. A csupasszá tett embriót, a baktériumok eltávolítása 
céljából alaposan lemossuk, majd a festéknek és fajnak megfelelő időtartamra az 
előre elkészített festékoldatba helyezzük. Festődés után a magot leszűrjük, újra öb
lítjük, végül sorban üveglapra helyezzük és egyenként minősítjük. A minősítés ta
pasztalati úton felállított szabályok szerint történik. Ma már annyi összehasonlító 
csíráztatási és festési vizsgálati anyagunk van, hogy az értékelések megbízhatóságá
hoz alig fér kétség. Bizonytalan esetben ellenőrző festést alkalmazunk, amikor is 
ugyanazt a tételt mindkét festékkel — az indigocarmiinnal és TTC-vel is — festjük. 
Minthogy az egyik festékanyag az elhalt, a másik viszont az élő szöveteket festi meg, 
a két eredmény összehasonlítása a tévedést kizárja. 

Az életképességnek festési eljárással történő meghatározását a fajok széles ská
láján alkalmazzuk. A fajok száma részben saját, részben külföldi kísérletek ered
ményeként egyre szaporodik. Megindultak a kísérletek már abban az irányban is, 
hogy az operáció okozta sérülés elkerülhetővé váljék. 

Metszés-próbát csak friss magon és teljesen biztos eredmény esetén végzünk. 
Ha a metszés eredménye kétséges, ellenőrző festésre bízzuk a döntést. 

Röntgenkészülékkel sajnos nem rendelkezünk. E téren csak irodalmi anyaggal 
és néhány kérésünkre készített svéd felvétel áll rendelkezésünkre. 



I IKíÖlNYWIISIÍflIElRTIETIE S • 

Bermendzsin József: Mezőgazdasági üzemeink faigénje e's fásításaik szervezése. 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1961. 

A mezőgazdaság szocializálása befejezés felé közeledik. De még nagy munkát 
kell végeznünk addig, amíg elmondhatjuk, hogy mindent jól elrendeztünk. Az elren
dezésben nem utolsó fontosságú a mezőgazdasági üzemek fásításának helyes megter
vezése. Ehhez a munkához ad hathatós segítséget a most megjelent mű. A szerző 
kitűnő meglátással mutat rá arra, hogy a mezőgazdasági üzemeknek fában történő 
önellátása nemcsak az üzemek saját szempontjából, hanem általános népgazdasági 
szempontból is döntő fontosságú. A mezőgazdasági üzemek többsége a szállító háló
zattól távol fekszik, maga a megtakarítható fuvarköltség ás jelentős tétel. 

A könyv elöljáróban a mezőgazdasági fásítás jelentőségével foglalkozik, s a 
továbbiakban sikeresen igyekszik segítséget adni a fásítások helyes megtervezéséhez. 
A szerző több évre visszamenően kigyűjtötte öt nagyüzem faanyagszükségletének 
választékonként! adatait, s e tényszámokból kiindulva állapítja meg az 1000 kh-ra 
vonatkoztatott évi szükségletet, valamint az évente kitermelendő összes famennyi
séget. Ezután gyakorlati egyenlettel számítja ki, hogy mekkora területen kell fásítást 
tervezni a kívánt fatömeg nyerése céljából. A tervezésben figyelembe veszi a termő
hely minőségét is. 

A könyv 146 oldalán és számos táblázatában a tervező mindent megtalál, amire 
munkájához szüksége van. Az erdőnkívüli fásításban játszott kimagasló szerepének 
és elsőrangú értéktermelésének megfelelően a fősúlyt a gazdasági nyárfajtákra fek
teti és azok rövid ismertetését is adja. Az akác jelentőségét avval érzékelteti, hogy 
a nyarak után a legnagyobb arányban javasolja telepítését. A szerző útmutatást ad 
a gazdasági fásítások vágásfordulójának megállapítására, térbeli elrendezésére, tele
pítésének agrotechnikájára, ápolására és a véghasználatok megtervezésére, valamint 
minden szükségszerű munka megszervezésére is. 

Figyelmet érdemelnek azok az adatok, amelyeket a szerző befejezésként a mező
gazdasági ágazatban kevésbé hasznosítható területek jövedelmezőségéről mutat ki, 
az erdő- és a mezőgazdasági hasznosítás összehasonlításaként. Jól használható az a 
függelékként adott táblázatos összeállítás, amelyben a szerző a legfontosabb 78 fa-
és cserjefaj, illetve fajta tulajdonságainak, alkalmazhatóságának és talajigényeinek 
rdatait foglalta egybe. 

Akinek a mezőgazdasági üzemek tervezésében, vagy kezelésében szerep jut, 
annak az asztaláról nem hiányozhat ez a könyvecske, mert adataira naponta szük
sége van. Dr. Koltay György 

A mátrai csoport a szálában történő 
kiközelítés és a komplex termelés tárgy
körében bemutatóval egybekötött tapasz
talatcserét rendezett. A bemutatót Kar
dos Jenő vezette és az ismertetés nyomán 
Fila József igazgató a helyszínen pályá
zatot tűzött ki a leggazdaságosabb faki
termelési technológia kidolgozására. A 
legjobb tervezetet 10 000 forinttal jutal
mazzák. 

# 

A kecskeméti helyi csoport gyérítési és 
tisztítási bemutatót rendezett a kerület
vezető erdészek részére. A kelebiai er
dészetben Tóth Béla „Tanulmányúton a 
Német Demokratikus Köztársaságban" 
című beszámolóját, a kiskunhalasi erdé
szetben pedig Benedek Attila „ A fakül-
kereskedelem egyes kérdései" című ta
nulmányát ismertették. 

# 



A nyíregyházi csoport elsőfélévi mun
katervének megfelelően elkészítette a me
gye két legnagyobb termelőszövetkezeté
nek fásítási tervét, 19 termelőszövetke
zetben pedig szakmai előadást tartott a 
fásítás agrotechnikájáról. A z erdőgazda
ság központjában Arvai István „ A társa
dalmi tulajdon védelmében előforduló 
hiányosságok és ezzel kapcsolatos továb
bi feladataink" címmel tartott előadást 
az erdészetvezetők, az erdészeti műszaki 
vezetők, valamint a központi műszaki 
dolgozók részére. A csoport hét erdészet 
területén szervezett erdőnevelési tapasz
talatcserét. 

# 

A z egyesület helyi csoportjai a szak
mai továbbképzés keretében a következő 
előadásokat tartották: Kaposvárott Dér
földi Antal „A fakitermelési apadékvizs-
gálati eredmények és azok csökkentési 
lehetőségei" Járó Zoltán és Szodfridt Ist
ván „ A baranya-tolna-somogyi hegyhát 
termőhely és erdőtípus vonatkozásai"; 
Balassagyarmaton Horváth István „A 
Cserháti Állami Erdőgazdaság gazdálko
dásának üzemtervi vonatkozásai"; Tamá
siban Lámfalussy Sándor „ A faanyaggal 
való takarékoskodás népgazdasági jelen
tősége"; Nagyatádon dr. Sébor János „Az 
erdészeti szakképzéssel kapcsolatos prob
lémák", Taílós Pál „A Délsomogy erdő
tipológiai jellemzése"; Pécsett dr. Koll-
wentz Ödön „ A z erdőművelés új elszámo
lási rendszere"; Papp László „A csemete
termelés terén végzett legújabb kutatá
sok eredményei; Miskolcon dr. Gál János 
„Mezővédő erdősávok telepítése és a nyár
telepítés szerepe a fásításokban"; Zamár-
diban Horváth István „ A z Északsomogyi 
Állami Erdőgazdaság erdőgazdálkodásá^ 
nak üzemtervi vonatkozásai"; Tatabá
nyán Horváth István „ A z üzemtervi elő
írások végrehajtása"; Béldy Ákos „ A z 
üzemterv szerinti gazdálkodás egyensú
lyának biztosítása a Vértesi Áll. Erdőgaz
daságban"; Keszthelyen dr. Sébor János 
„ A z erózió okozta károsítások és az azok 
elleni védekezés"; Gödöllőn Szász Tibor 
„ A komplex fakitermelés munkaszerve
zése"; Huszár Endre „A komplex fakiter
melés gépei és eszközei"; Egerben Huszár 
Endre „Korszerű fakitermelési munkák 

szervezése és a közelítési technológiák"; 
Veszprémben Palócz József ,.A faanyag
mozgatás megszervezése"; Esztergomban 
dr. Haracsi Lajos „ A z erdőtípusok kiala
kítása"; Horváth István „A Pilisi Áll . 
Erdőgazdaság gazdálkodásának üzemter
vi vonatkozásai" címmel. 

Székesfehérváron Böröczky Kornél az 
afrikai utazásáról tartott élménybeszá
molót, Zalaegerszegen pedig ismertették 
Tóth Béla „Tanulmányúton a Német De
mokratikus Köztársaságban" című beszá
molóját. 

A Csongrád megyei csoport megvaló
sította az I. negyedévre vállalt feladatait. 
Az iskolai szakosztállyal együtt megvita
tott és összeállított munkatervnek meg
felelően tervet dolgoztak ki fásítási mun
kabizottság összeállítására. Hajós János 
vezetésével háromtagú tervező brigád a 
hódmezővásárhelyi Dózsa és a ferenc-
szállási Űj Élet termelőszövetkezet fásí
tási tervének összeállítását kezdte meg. 

A z ásotthalmi erdészet területén ta
pasztalatcserével egybekötött bemutatót 
rendeztek s ott Hallósy Miklós és Kom-
lósy Antal az alföldi fenyőállományok 
gyérítésének gépesítéséről tartott elő
adást. A csoport központjában dr Babos 
Imre a nemzetközi erdőnevelési konfe
rencia érdekesebb fejezeteit ismertette. 

A csoport tagjai a Fásítás Hónapja ke
retében 18 községben és városban tartot
tak előadást. 

* 
A győri csoport vezetőségi ülésen tár

gyalta meg és egyeztette a MEDOSZ, 
valamint a Magyar-Szovjet Baráti Társa
ság vezetőségével az 1961-es munkater
vét. A vezetőség a vita eredményeként az 
év folyamán a következő társadalmi fel
adatok megvalósítására mozgósítja a 
csoport tagjait: szakmai továbbképzés; a 
megyei nyárfabizottság elemző tevé
kenysége az Országos Nyárfabizottság 
Nyárfa című könyvének összeállításához 
szükséges adatokra vonatkozóan; fiatal 
erdésztechnikusok és erdőmérnökök szak
mai patronálása; propaganda tevékeny
ség a Fásítás Hónapja sikeres lebonyolí
tása érdekében s közreműködés a terme
lőszövetkezetek területén létesítendő 
fásítások megtervezésében. 
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