
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 


