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A bükk egységes magassági görbéinek 
gyakorlati használhatósága 

F E K E T E Z O L T Á N 

A hazai bükk-íatermési vizsgálatokra vonatkozó munkámnak [6] az egysé
ges magassági görbékkel foglalkozó részét a következő szavakkal fejeztem be : 
„Természetesen az új egységes görbékre is vonatkozik az, hogy megbízhatósá
guk csak gyakorlati ellenőrzésükkel bizonyítható. Ezt is tervbe vettem s annak 
idején be fogok számolni tapasztalataimról. Amint említettem, az akácra és a 
tölgyre vonatkozó eredmények igen kedvezőek voltak s azért remélhető, hogy a 
bükkéi is kielégítők lesznek." 

A z alábbiakban kívánom ismertetni az említett tárggyal kapcsolatosan im
már lezárt vizsgálataim tanulságait. 

Az egységes görbékkel, történetükkel, használatuk lényegével, előnyeivel, 
alkalmazásuk célszerű módjával s az erre vonatkozó irodalommal már több 
helyen foglalkoztam, azért itt egyszerűen utalok az illető forrásokra [2], [3], [4], 
[5], [6], [81, [91. Az alábbiakban főleg a bükkel foglalkozom s az alkalmazás 
módjával csak annyiban, amennyiben az általánosságban is valamelyes m ó d o 
sulást rejt magában. 

A bükk fatermési táblák készítéséhez annak idején 161. próbateret tűztünk 
ki. Az egységes magassági görbék szerkesztéséhez azonban csak 146 probaállo-
mány adatait használtam fel, mert azok, amelyeknek méretei a fatömegtáblák-
ban megadott legkisebb értékek (átmérő, magasság) alatt állottak, az összeha
sonlításra nem voltak alkalmasak. De különben kisméretű, egészen fiatal faál
lományok fatömegének meghatározása a gyakorlat szempontjából rendszerint 
úgy sem fontos. 

A 146 faállomány fatömegét annakidején kísérleti pontossággal határoz
tuk meg. A mellmagassági átmérőt milliméter pontosságig mértük, a magassági 
görbe szerkesztéséhez pedig próbaterenként 30—40 törzs magasságát mértük 
meg deciméter pontossággal. A fatömegét magát a Grundner—Schwappach-
féle fatömegtáblákból olvastuk ki. Ezzel biztosítottuk az összehasonlítások szi
lárd alapját. A fatömegbeli eltéréseket mindig a leghelyesebbnek elfogadott 
helyszíni becslés eredményeihez viszonyítottuk és százalékban fejeztük ki. A z 
erre vonatkozó 1. kimutatás alább látható. Ebben mind a 146 próbaterületre 
fel van tüntetve a pontos helyszíni becslés eredménye (3. rovat) és az egységes 
magassági görbével kapott eredmény (4. rov.) , valamint az utóbbinak -f- és — 
eltérése százalékokban. A helyszínén kapott próbatér-számokat a 2. rovat mu
tatja. Ezek a számok találhatók a próbaterület négy sarkán elhelyezett oszlo
pokon. A kimutatásban azonban a próbaterületeket a sorszám szerint foglaltam 
csoportokba, hogy a pontosság és a kor közötti összefüggést is vizsgálat tár
gyává tehessem. A sorszámok emelkedő sorrendje ugyanis a kor emelkedését 



1. A z egységes Magassági görbékkel kiszámított fatümegek 

1. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ts Fatömeg ra(*) Eltérés Fatömeg (m 8) Kitérés 

-33 
N külön egységes ! 1 

N 
-A 

lf - külön egységes 4- — 
0 0J * 

£ i. magassági görbével % 
o 

CO K '- magassági görbével 0/ 
/ o 

9. 
13. 
14. 
15. 
16. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

73 
00 
24 
23 

139 
108 
92 

140 
37 

14.1 

19 
14 
47 
54 
13 
10 
21 
13 
70 
17 

18 
14 
49 
55 
13 
10 
21 
14 
71 
17 

1.8 
4.0 
2,5 

2.3 

2,6 
0.8 
1.5 

2,9 

3,6 

0,7 

55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
00. 
61. 
02. 
63. 
65. 

97 
74 

103 
79 

134 
154 
30 
41 

111 
53 

104 
185 

70 
228 

99 
72 

287 
155 

92 
28 7 

103 
186 

74 
230 

99 
71 

280 
160 

91 
280 

0,3 

0,7 
0,0 

3,0 

1.8 

2,6 

0,8 
0,4 

0,7 
0.2 

2 2 - 7 év 278 282 1,4 — 53—5 7. év 1585 1586 — 
24. 
25. 
20. 
27. 
28. 
29. 
30. 
81. 
32. 
33. 

118 
38 

131 
137 
123 
158 
105 
127 
129 

Gl 

54 
1 1 1 
29 
17 
27 
12 
44 
51 
56 
74 

56 
109 
29 
17 
20 
13 
44 
51 
57 
72 

3,8 

1,9 

0,8 
1,6 

0,7 

1,9 1 
0,7 
3,8 

0,7 

3.2 

00. 
07. 
08. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 

• : 4 -
w. 

124 
155 
20 
57 
95 
50 
83 

9 
17 
42 

86 
95 

219 
162 
60 

124 
232 
138 
140 
110 

90 
93 

220 
167 

00 
124 
231 
138 
142 
115 

3,6 

0,0 
3.4 

1,7 
4.5 

2,7 

1,0 

0.0 
0,3 

3 8 - 44 év 475 474 — 0,2 57—60. év 1366 1380 1,0 

34. 
35. 
30. 
37. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

1 10 
125 
128 
120 

40 
162 

63 
160 

13 
153 

29 
54 
28 
89 

'Ü 
93 
16 
85 
28 

28 
54 
30 
90 
50 
24 
92 
17 
85 
28 

0,4 
0,7 

4,4 

1,3 

1,5 
0.2 

4,3 
0.0 
0,5 

Oj 2 

76. 
77. 
78. 
79. 

- 80. 
81. 
82. 
83. 
84 . 
85. 

47 
133 
150 

82 
90 
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41 

135 
40 
54 

227 
80 
87 

258 
108 
88 

260 
71 

249 
324 

225 
82 
87 
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108 
87 

202 
71 

244 
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2.3 

0,8 

0,4 

0,8 

0,3 
1,8 

0,2 

1.0 
2,1 

44— 48. év 500 498 0.4 00—00. év 1752 1744 0,2 

45. 
40. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

02 
10 
33 
45 

1 19 
58 
80 

104 
122 

27 

117 
71 
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52 
64 

1 55 
180 
90 
56 

153 

1 15 
70 
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53 
02 

1 54 
179 
88 
55 

149 

\',s 
2,2 
1,4 1 

2.0 
0,8 
0.8 
2,8 
1,3 | 
2,1 

86. 
87. 

' 88. 
! 89. 

90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 

88 
100 
130 
140 

72 
89 

120 
121 

38 
48 

200 
152 

78 
73 

178 
252 

88 
54 

489 
196 

199 
152 

78 
74 

184 
255 

89 
53 

501 
303 

0,3 
3.4 
1.1 
1,9 

2,5 
2.2 

0,9 
0.1 
0,1 

2,5 

49— 5 3. év 1106 1095 1.0 I 67—71. év 1860 | 1888 
1 

1,5 — 

* Az5 .es 0. rovatban kimutatott adatok az eredetileg három tizedes pontossággal kiszámított f'atömegek 
százalékaira vonatkoznak. 

mutatja. A legfiatalabb állomány kapja a legkisebb sorszámot, a legidősebb a 
legnagyobbat. A korbeli határértékek minden korcsoport alatt fel vannak 
tüntetve. 

Ilyen összefüggés a kor és a pontosság közt legalább is a mi vizsgálataink 
alapján, nem állapítható meg. A ± eltérések a tizes korcsoportokban szeszélye
sen változnak, de egy csoportot kivéve, egyikben sem haladják meg az 1,5%-ot. 
A 2. kimutatásként található összesítés pedig azt mutatja, hogy a 146 próba
állomány kétféle módon meghatározott fatömegének összege csaknem teljesen 
egybevág. Az eltérés mindössze egy tizedszázalék. S hogy ez nem egyedülálló 
vagy a szerencsés véletlenből folyó jelenség, azt — a külföldi tapasztalatokon 
kívül — más hazai vizsgálatok eredményei is bizonyítják. Az akácra 
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eltérései a külön görbékkel kiszámított fatömegektöl* 

1. 2. 3. 4. 5. » 6. 1. 2. 3. *• 5. 6. 

Fatömeg (m 3) Eltérés ._ Fatömeg (m 3) Eltérés 

R 2 -«S 
H külön egységes + — -ói 

N külön egységes + — » • 
E 
•Q W" magasság i görbével W " magasság görbével % 

06. 69 305 306 0,3 126. 99 110 110 0,2 
U7. 77 429 424 — 1.3 127. 14 612 605 — 1,1 
98. 76 454 461 1,5 — 128. 29 298 291 — 2,3 
99. 109 131 131 — 0,3 129 . 15 179 179 — 0,1 

100 . 50 327 327 — 0,9 130. 143 123 120 — 2,6 
101. 107 69 69 — 0.7 131. 93 232 234 1,2 — 
102. 280 275 — 1,6 132. 4 172 173 0,6 — 
103. 6 326 327 0,3 — 133. 44 243 244 1,7 — 
104. 66 432 430 — 0,3 134. 98 127 128 1,4 — 
10B. 78 819 826 0,9 135. 19 305 305 0,1 — 
72—7 6. év 3572 3576 0,1 < rrr1 . 86—94. év 24.01 2389 — 0,5 

106. 81 434 425 2,1 136. 21 721 720 0,1 
107. 28 298 297 0.3 137. 26 322 328 1,9 — 
108. 84 261 258 1,0 138. 1 336 343 2,0 — 
109. 35 341 341 0,2 139. 52 391 394 0,7 — 
110. 68 212 213 0,4 — 140. 43 240 242 0,8 — 
111. 85 263 261 — 1,0 141. 64 297 295 — 0,7 
112. 114 47 46 — • 0.7 142. 7 535 535 — 0,1 
113. 1 1 319 313 — 1.7 • 143. 102 177 175 — 1,4 
114. 16 179 181 1,0 — 144. 112 198 200 1,0 

1,4 

115. 22 658 655 — 0,4 145. 65 485 490 1,2 — 

76—80. év 3012 2990 — 0,7 94—103. év 3702 3722 0,5 — 

116. 49 194 198 1,8 _ ' 146. 161 132 136 3,2 
117. 70 206 207 0,5 147. 59 440 437 — 0,8 
118. 75 471 473 0,4 — 148. 113 155 154 — 0,5 
119. 12 175 169 — 3,2 149. 141 152 152 0,6 — 
120. 51 304 301 — 1,2 150. 117 161 163 1,3 — 
121. 32 259 25i 3,0 151. 132 213 212 

1,3 
0.4 

122. 144 177 176 — 0,7 152. 3 238 241 1,3 — 
123. 55 277 277 — 0,1 153. 116 244 246 0,6 — 
124. 67 331 331 0,1 — 154. 150 233 232 — 0,3 
125. 94 144 144 0,2 — 155. 2 254 253 — 0,5 

156. 25 457 458 0,2 — 
80—8 3. év 2538 2527 0,4 157. 86 577 582 1,0 — 80—8 3. év 2538 2527 0,4 

158. 87 630 645 2,4 — 159. 151 127 126 — 0,8 
160. 159 359 351 — 2,2 
161. 148 198 203 2,4 — 

105— 40. év 1 4570 4591 0,4 

* Az 5. és 6. rovatban kimutatott adatok ;tz eredetileg három tizedes pontossággal kiszámított fatöme-
gek százalékaira vonatkoznak. 

hasonló természetű ellenőrző vizsgálatok 154 próbaállomány eredményei alap
ján szintén csak — 0,1% eltérést adtak [4], a tölgyre vonatkozólag pedig 126 
próbaállomány fatömeeében is csak mindössze -}-0,26% eltérés mutatkozott ([2] 
és [3]). 

Más kérdés aztán az, hogy milyenek a hibakilengések (a szórás) és milyen 
megbízhatósággal alkalmazhatjuk az egységes magassági görbéket egyes (adott) 
faállományok fatömegének a meghatározására. A külföldi megfigyelések ebben 
a tekintetben is megnyugtatók voltak, hasonlóképpen a hazai vizsgálatok ered
ményei is. Ezen a helyen a bükkre vonatkozó tapasztalataimmal a következők
ben számolok bé. 

Az 1. kimutatás 5. és 6. rovata minden egyes próbaállományra nézve ki
mutatja az egységes magassági görbével becsült összes fatömeg százalékos elté
rését a pontos helyszíni becslés eredményétől. Ennek alapján könnyű volt ki
mutatni, hogy a 146 próbaállomány fatömegeltérései közül hány esett a 0—0,5, 
a 0 ,6—1,0 , . . . , a 4—4.5%-os határok közé. Az eredményeket a 3. kimutatás 



2. Összesítés 

Korcsoport (év) 

Fatömeg (m 8) Eltérés 

Korcsoport (év) külön egységes + Korcsoport (év) 

magassági görbével % 

22—37 278 282 1,4 _ 
38—44 475 474 — 0,2 
44—48 500 498 — 0,4 
49—53 1 106 1 095 •— 1,0 
53—57 1 585 1 586 0,0 0,0 
57—60 1 366 1 380 1,0 .— 
60—66 1 752 1 744 — 0,2 
67—71 1 860 1 888 1,5 — 
72—76 3 572 3 576 0,1 — 
76—80 3 012 2 990 — 0,7 
80—86 2 538 2 527 — 0,4 
86—94 2 401 2 389 — 0,5 
94—103 3 702 3 722 0,5 — 

105—140 4 570 4 591 0,5 — 
Összesen 28 717 28 742 0,09 | — 

„nyers" jelzésű sora mutatja. A 100-ra átszámított százalékok a második sorból 
olvashatók ki. Fekvésük az 2. ábrán látható (köröcskék). 

Ezek közt húztuk meg a kiegyenlítő görbét (3. kim. 3. sor). Ennek a görbé
nek az alakja egy valószínűségi haranggörbe lemenő ágának felel meg. 

Mi a ± eltéréseket közösen vettük számba. De minthogy az átlagos hiba
százalék (0,1%), mint azt fentebb kimutattuk, gyakorlatilag nullával egyenlő, 
nyilvánvaló, hogy a — előjelű és a + előjelű eltérések megoszlási görbéje azo
nos természetű s egymáshoz a nullás rendszálon kapcsolódva részarányos ha
ranggörbét kell hogy adjon. Az összegező számsor görbéje a 2. ábrán látható. 
A szórás: 1,01%. 

Megnyugtató, hogy az egységes görbékkel kapott eltérések 50%-a az 1%-on 
s csaknem 80%-a a 2%-on belül esik (3. kim. 4. sor) s a szélsőséges eltérések 
sem lépik át a 4,5%-ot. Egészen hasonló eredményről számol be Wiedemann is 
munkájában [10]. 

N 

1. ábra. A százalékos eltérések görbéjének kisimítása 



N 
% 

ao 

60 

40 

20 

A* 05 JÓ 7í JÓ 2,5 3.0 15 tó *5% 
2. ábra. A százalékos hibaelőfordulások összegező görbéje 

Valószínű, hogy az eltérések keskeny szórásmezeje is inkább a helyszíni 
görbék szerkesztésének egyéni hibáiból származik, mintsem a sok adat átlagát 
képviselő egységes magassági görbék tökéletlenségéből. 

A bükkre vonatkozó eredeti magassági görbéim számadatait a [6] alatti 
munkám 89. lapján közöltem, magukat a görbéket azonban nem mutattam be. 
Az 1. és a 4. görbe alakját a 3. ábra szemlélteti. Ezen a rajzon a fekvctengelyen 
a d/dm viszonyszámban d a vastagsági fokokat, dm a faállomány átlagos átmé
rőjét jelenti. A h/hm pedig az egyes vastagsági fokokba, tartozó törzsek magas
ságának a faállomány átlagos magasságához való arányát mutatja. Ezekből a 
görbékből számíthatók ki aztán a konkrét magasságok bármely vastagsági fok
ra. Ilyen táblázat azonban igen terjedelmes lenne. Azért a [6j alatti munkában 
a magasságok csak az átmérőviszonyszámokhoz vannak megadva, ezeknek a 
viszonyszámoknak a gyors meghatározására pedig külön, könnyen kezelhető 
kimutatás szolgál. 

A magasságok táblázatán csak annyit változtattam, hogy az egész méter 
különbségekkel megadott átlagos magasságokat a hm rovatban félméteres kü-

3. A z egységes magassági görbével kapóit fa tömegek eltérései a helyi görbékkel meghatározott fatömegektől 

A ± eltérések határértékei (%) 

0—0,5 0,6—1,0 Í,l-*-l,6 | 1,6—2,0 2,1—2,5 2,6—3,0 3,1—3,5 3,6—4,0 4,1—4,5 

Hány állomány eltérése esett a fenti %-ok közé ? 

Nyersszám . . 36 38 20 16 14 8 6 5 3 
%-ban 25 26 14 11 10 5 4 3 2 

Simítva 28 22 16 12 8 6 4 3 1 
összesen . . . . 28 50 66 78 86 92 96 99 100 



;. A magasságok 

Átmérőviszonyszám (d /d m ) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

famagasság méterben 

4,0 1,2 1,6 2,1 2,4 2,9 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4 
4,5 1,4 1,9 2,4 2,8 3,3 3,6 3,9 4,3 4,5 4.7 5,0 
5,0 1,0 2,2 2,7 3,2 3,7 4,0 4.4 4,8 5,0 5,2 5,5 
5,5 1,7 2,4 3,0 3,6 4,1 4,4 4.9 5,2 5,5 5,8 6,1 
8,0 1,9 2,6 3,3 4,0 4,5 4,9 5,3 5,7 6,0 6,4 6,6 
6,5 2,1 2,8 • 3,6 4,3 4,9 5,3 5,8 6,1 6,5 6.9 7,1 
7,0 2,2 3,0 3,9 4,6 5,3 5,7 6,2 6,6 7,0 7,3 7,6 
7,5 2,3 3,2 4,2 4,9 5,6 6,1 6,7 7,1 7,5 7,8 8,2 
8,0 2,5 3,4 4,5 5,2 5,9 6,6 7,2 7,6 8,0 8,3 8,7 
8,5 2,7 3,7 4,8 5,6 6,4 7,0 7,6 8,1 8,5 8,8 9,2 
9,0 2,8 4,0 5,1 6,1 6,9 7,5 8,1 8,5 9,0 0,4 9,7 
9,5 3,0 4,2 5,4 6,5 7,3 8,0 8,6 9,0 9,5 9,9 10,2 

10,0 3,2 4,5 5,8 6,8 7,7 8,4 9,0 9,5 10,0 10,4 10,8 

10,5 3,4 4,8 6,1 7,1 8,1 8,8 9,4 9,9 10.5 10,9 11,3 
11,0 3,6 5,0 6,4 7,5 8,5 9,2 9,9 10,4 11,0 11,4 11,8 
11,5 3,8 5,2 6,7 7,9 8,9 9,6 10,3 10,9 11,5 12,0 12,3 
12,0 4,0 5,5 7,0 8,2 9,3 10,0 10,8 11,4 12,0 12,5 12,8 
12,5 4,1 5,8 7,4 8,6 9,7 10,5 11,3 11,9 12,5 12,9 13,4 
13,0 4,3 6,0 7,7 9,1 10,2 11,0 11,8 12,4 13,0 13,4 13,9 
13.5 4,5 6,2 8,0 9,4 10,6 11,4 12,2 12,9 13,5 14,0 14,4 
14.0 4,7 6,5 8,3 9,7 11,0 11,8 12,7 13,4 14,0 14,5 14,9 
14,5 4,9 6,8 8,6 10,1 11,4 12,3 13,2 13,9 14,5 15,0 15,4 
15,0 5,1 7,1 9,0 10,5 11,8 12,7 13,7 14,3 15,0 15,5 15,9 

15,5 5,3 7,3 9,3 10,9 12,2 13,2 14.1 14,8 15,5 16,0 16,5 
16,0 5,5 7,6 9,6 11,2 12,7 13,6 1 4.6 15,3 16,0 16,5 17,0 
16,5 5,7 7,8 10,0 11,5 13,1 14,0 15,1 15,8 16,5 17,0 17,5 
17,0 5,9 8,0 10,3 11,9 13,5 14,5 15,5 16,3 17,0 17,5 18,0 
17,5 6,1 8,3 10,6 12,3 13,9 15,0 16,0 16,8 17,5 18,0 18,5 
18,0 6,3 8,6 10,9 12,7 14,3 15,4 16,5 17,3 18,0 18,5 19,0 
18,5 6,5 8,8 11,2 13,1 14,7 15,9 17,0 17,8 18,5 19,0 19,5 
19,0 6,7 9,1 11,6 13,5 15,1 16,4 17,4 18,3 19,0 19,5 20,0 
19,5 ' 6,9 9,4 11,9 13,9 15,6 16,8 17,9 18,7 19,5 20,0 20,5 
20,0 7,1 9,7 12,2 14,2 16,0 17,2 18,4 19,2 20,0 20,5 21,0 

lönbségekkel mutattam ki (4. kimutatás). Ez pontosabb munkát enged meg s 
biztosabbá teszi a magasságok kiolvasására szolgáló vízszintes sor megválasz
tását. 

Gyakorlatilag tulajdonképpen elég lett volna a „famagasság" rovataiban is 
csak az egész-számra kikerekített métereket megadni, de minthogy a rajz pon
tosabb leolvasást enged meg, az átmenet részletesebb szemléltetése céljából 
mégis 1 tizedes pontosságig tüntettem fel az adatokat. 

A z egységes magassági görbékről mind a külföldi, mind a hazai vizsgáia-
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3. ábra. A bükk I. és IV. egységes magassági görbéje 



táblázata 
Átmérő viszony szám (d, <lm) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1 0,7 0,8 0,9 J 1,0 1.1 1,2 

fa magasság méterben 

20,5 7.4 10,0 12,0 14,0 10,4 17,7 18,9 19,5 20,5 21,1 21,5 
21,0 7.0 10,3 12,0 15,0 16,8 18,2 19,4 20.3 21,0 21,6 22,1 
21,5 7,8 10,5 13,2 15,3 17,2 18,6 19,8 20,7 21,5 22,1 22,6 
22.0 8.0 10,7 13,5 15,7 17,0 19,1 20,3 21.2 22,0 22,6 23,1 
22.5 8,2 11,0 13,8 10,0 18,0 19,5 20,8 21,7 22,5 23,1 23,6 
23,0 8,4 11,3 14,2 16,3 18,4 19,9 21,2 22,2 23,0 23,0 24,1 
23,5 8.0 1 1,0 14,6 16,8 18,8 20,4 21 \l 22,7 23,5 24,1 24,6 
24,0 8.0 1 1 .1) 14.0 

15,2 
1 7.2 1 0,3 20,9 22,2 23,1 24,0 24,5 25,1 

24,5 0.1 
0,3 

12.1 
14.0 
15,2 17,6 19,7 21,3 22,7 23,6 24.5 25,0 25,6 

25,0 
0.1 
0,3 12,4 15,5 18,0 20,1 21,7 23,1 24,1 25,0 25,5 26,1 

25,5 0,5 12,0 15,8 18,3 20,5 22,2 23,6 24,6 25.5 26,0 26,6 
20,0 0,7 12,0 16,2 18,6 20,0 22,7 24,1 25,1 25,0 26,6 27,1 
26,5 0.0 13.2 1 6,5 19,0 21,3 23,1 24,5 25,0 20,5 27,1 27,6 
27,0 10,1 13,5 1 6,0 19,4 21,7 23,5 25,0 26,1 27.0 27,0 28,2 
27,5 10,3 13,8 17,2 19,7 22,1 23,0 25,5 26,5 27,5 28,1 28,7 
28,0 10,5 14,0 17,5 20,1 22,5 24,3 25,9 27,0 28,0 28,6 29,2 
28,5 10,7 14,3 17,0 20,5 22,9 24,7 25,3 27,5 28,5 29,1 20,7 
29,0 10,0 14,0 18,2 20,8 23,4 25,2 20,8 28,0 20,0 20,0 30,2 
20,5 1 1.1 14,8 18,5 21,2 23,8 25,6 27,3 28,5 29,5 30,1 30,7 
30,0 1 1.3 15,1 18,8 21,7 24,2 26,0 27,8 20,0 30,0 30,6 31,2 

30,5 1 1,5 15,4 10,2 
10.5 

22,2 
22,5 

24,0 26,5 28,3 29,5 30,5 31,1 31,7 
31,0 11,8 15,6 

10,2 
10.5 

22,2 
22,5 25,0 27,1 28,7 30,0 31,0 31,6 32,2 

31,5 12,0 15,8 10,8 22,0 25,4 27,0 28,1 30,5 31,5 32,1 32,7 
32,0 12,2 16,1 20,1 23,2 25,8 28,0 29,6 30,9 32,0 32,6 33,3 
32,5 12,4 10,4 20,5 23.6 20.2 28,4 30,1 31,4 32,5 33,1 33,8 
33,0 12,5 10,7 20,8 24,0 20.0 28,8 30,0 31,8 33,0 33,6 34,3 
33,5 12,7 16.0 21,1 24,3 27,0 29,3 31,0 32,3 33,5 34,1 34,8 
34.0 12.0 1 7,2 21,4 24,7 

25,1 
27,5 29,7 31,5 32,8- 34,0 34,0 35,3 

34,5 13.1 
13,3 

1 7,5 21,7 
24,7 
25,1 27,9 30,1 32,0 33,3 34,5 35,1 35,8 

35,0 
13.1 
13,3 17.7 22,1 25.4 28,3 30.6 32,4 33,8 35,0 35,6 36,3 

tok bebizonyították, hogy használatuk gyakorlatilag megokolt . Mind a külső, 
mind a belső becslési munkának egy részét megtakaríthatjuk velük, anélkül, 
hogy a becslés pontosságát veszélyeztetnők Sőt alkalmazásukkal kikerülhetjük 
azokat a hibákat, amelyek a magassági görbe erdőrészletenkénti külön-külön 
megszerkesztésével járhatnak. Ha j ó görbét akarunk szerkeszteni, ehhez fafajon
ként kb. 30 törzs magasságának a megmérésére van szükségünk. Ha időkímélés 
kedvéért jóval kevesebbet mérünk, fokozzuk a szerkesztés bizonytalanságát s 
ezzel növeljük az elkövethető hibákat. Az egységes görbékkel ezt kikerülhetjük. 
Az időnyerésen kívül tehát a nagyobb megbízhatóság előnyeit is biztosíthatjuk. 

Felvetődhetik itt a kérdés: ha ezek így vannak, miért nem alkalmazza hát 
a gyakorlat nálunk egyáltalán az egységes magassági görbéket? 

Ugyanezt a kérdést vethettük fel 1916 előtt a fa tömegtáblákra vonatkozó
lag. A válasz akkor ez lehetett: 1. Korszerű fatömegtáblák eddig magyar nyel
ven nem is jelentek meg. 2. Kérdés, hogy a német fatömegtáblák a mi viszo
nyaink közt egyáltalában adhatnak e megbízható eredményeket? 3. Felülről 
sem jött semmi biztatás. 

A 2. kérdésre egy nagyobb szabású kutatómunkám eredményeinek feldol
gozásával feleltem meg [Íj . Sikerült bebizonyítanom a Grundner—Schwappach-
féle fatömegtáblák megbízhatóságát hazai viszonyaink között is. Az 1. pontban 
kifogásolt hiányt megszüntette Bund Károly, illetőleg az Országos Erdészeti 
Egyesület a Grundner—ScíuwippacTi-féle fatömegtáblák magyar kiadásával [7], 
végre a 3. pontban foglalt gátlások is elestek az 1920 évi erdőrendezési utasítás
sal. Azóta széltében használjuk a fatömeg becslésre a fatömegtáblákat. K é p 
zelhető, milyen nagy megtakarítást jelentett ennek az eljárásnak az alkalma
zása azóta idő-, munka- és költségcsökkentés tekintetében! 

Bár kisebb jelentőségű, de elvben éppen olyan megokolt lenne az egységes 



4. A magasságok 

Átmérőviszonyszám ((X/dm) 

Hm 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 Hm 

famagasság méterben 

4,0 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 
4,f> 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 
5,0 5,7 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 
5,5 6,3 6,5 6,6 6,7 6,9 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 
6,0 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 
6,5 7,3 7,6 7,9 7,9 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 8,5 
7,0 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 8,9 8,9 9,0 9,0 9,1 
7,5 8,5 8,6 8,9 9,1 9,3 9,3 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6 
8,0 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 
8,5 9,5 9,6 9,9 10,1 10,3 10,5 10,6 10,6 10,6 10,7 10,7 
0,0 10,0 10,3 10,5 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3 11,3 
9,5 10,5 10,9 11,0 11,3 11,4 11,6 11,7 11,8 11,8 11,8 11,9 

10,0 11,1 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,3 12,4 12,4 12,4 12,5 

10,5 11,C 11,9 12,1 12,3 12,6 12,8 12,8 12,9 13,0 13,0 13,1 
11,0 12,1 12,5 12,6 12,9 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,6 13,7 
11,6 12,7 13,0 13,2 13,4 13,7 13,9 13,9 14,1 14,1 14,2 14,3 
12,0 13,2 13,5 13,8 14,0 14,2 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 
12,5 13,7 14,0 14,3 14,5 14,7 14,9 15,0 15,2 15,3 15,4 15,0 
13,0 14,2 14,6 14,8 15,0 14,2 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 15,0 
13,5 14,7 15,1 15,3 15,5 15,7 16,0 16,1 16,3 16,3 . 16,4 16,5 
14,0 15,2 15,6 15,9 16,1 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 17,0 17,1 
14,5 15,7 16,2 16,4 16,7 16,9 17,1 17,2 17,3 17,5 •17,6 17,7 
15,0 16,3 16,7 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 17,9 18,0 18,2 18,2 

15,5 16,9 17,2 17,5 17,7 18,0 18,1 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 
16,0 17,4 17,7 18,0 18,2 18,5 18,7 18,8 19,0 19,0 19,1 19,2 
16,5 17,9 18,2 18,5 18,8 19,0 19,2 1 9,3 19,5 19,5 19,6 19,7 
17,0 18,4 18,8 19,0 19,3 19,5 19,7 19,8 20,0 20,0 20,1 20,2 
17,5 19,8 19,3 19,5 19,8 20,0 20,3 20,3 20,6 20,6 20,7 20,8 
18,0 19,4 19,8 20,1 20,3 20,6 20,8 20,9 21,1 21,2 21,3 21,4 
18,5 19,9 20,3 20,5 20,8 21,1 21,3 21,4 21,6 21,7 21,8 21,9 
19,0 20,4 20,8 21,1 21,3 21,6 21,8 21,9 22,1 22,2 22,4 22,5 
19,5 20,9 21,6 21,6 21,8 22,1 22,3 22,4 22,6 22,7 22,9 23,0 
20,0 21,4 21,9 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,3 23,4 23,4 

magassági görbékkel való becslés meghonosítása is a mi erdészeti gyakorlatunk
ban. Három fontos fafajunk (tölgy, bükk, akác) tekintetében ennek a lehetősége 
máris meg van adva. A többire nézve olyan berendezésű táblázatok lennének 
készítendők, amilyenek a fenti három fafajra már készen vannak. Nézetem 
szerint ezeknek használata gyakorlatiasabb, mint a németekéi. Nincs különö
sebb akadálya annak sem, hogy a többi fafajra a német eredmények felhaszná
lásával a mieinkhez hasonló táblázatokat adjunk át a hazai gyakorlatnak. Erre, 
számításom szerint, egy évi előkészítő munka elegendő lenne. S ha minden ké
szen fog állani, akkor remélhetőleg ez az eljárás is meg fog nálunk honosodni, 
amint meghonosodott annak idején a fatömegtáblák használata. 

Addig is meggyőződhetik az érdekelt szakközönség az egységes görbék 
használatának előnyös voltáról saját összehasonlító kísérletei alapján. A tölgy
re, bükkre és akácra vonatkozó eredményeket egybevetve azokkal, amelyeket 
az egységes magassági görbével számítanak ki, tapasztalni fogják, hogy az el
térések legfeljebb véletlenül lépik át a [2], [3], [4] és [6] alatti munkákban meg
adott százalékos határértékeket. A megbízhatóság követelménye ezzel ki lehet 
elégítve. Tiszta haszonképpen megmarad tehát az idő- és munkamegtakarítás. 
Kár lenne ezt a kedvező lehetőséget nem hasznosítani! 
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10. Wiedemann: Über die Vereinfachung der Höhenermittelung bei den Vorrats-
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Új kandidátusok 
A Tudományos Minősítő Bizottság. 
Herpay Imrét „Földutak, stabilizált és könnyűburkolatú utak erdőgazdasági alkal

mazása" című disszertációja alapján - - opponensek: Sali Emil a mezőgazdasági tudo
mányok kandidátusa, Nemesdi Ervin a műszaki tudományok kandidátusa — a mező
gazdasági tudományok (erdészet) kandidátusává; 

Járó Zoltánt „Erdei lomb- és alomvizsgálatok" című disszertációja alapján —• 
opponensek: Pántos György, a biológiai tudomán3'ok kandidátusa, Stefanovics Pál, a 
mezőgazdasági tudományok kandidátusa — a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
kandidátusává; 

Kulcsár Viktort „ A z erdőállomány értéke a szocialista erdőgazdálkodásban" című 
disszertációja alapján — opponensek: Nagy Gyula OT osztályvezető, Somkuti Elemér, 
a mezőgazdasági tudományok kandidátusa — a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
kandidátusává; 

Madas Andrást „ A faimport viszonylagos csökkentésót biztosító feladatok és azok 
megoldása a népgazdaság legfontosabb ágazataiban a távlati fejlesztési terv időszaká
ban (1960—1975)" című disszertációja alapján — opponensek: Erdei Ferenc akadé
mikus, Somkuti Elemér, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa — a mezőgazdasági 
tudományok (erdészet) kandidátusává nyilvánította 



Dugványozással történt nyártelepítés tapasztalatai 
a középsomogyi homokon 

M A R T O N T I B O R 

Somogyban a lehetőségekhez képest igen kis mértékben foglalkoztak régebben a 
nemesnyárakkal. Még az idevalósi szakemberek többsége is úgy vélekedett, hogy ke
vés itt a nemesnyárnak való alkalmas terület. A z országos nyártelepítési program
ból Somogy megyére eső feladatok sikeres megvalósítása érdekében ezt a nemesnyá
rak iránti idegenkedést kellett mindenekelőtt megszüntetni. Jó szolgálatot tett ilyen 
vonatkozásban az 1958-ban alakult Megyei Nyárfabizottság, amely széles fronton 
igyekezett felkelteni az érdeklődést a nyárfásítás ügye iránt. De sokkal hatékonyabb 
propagandát csinálnak a nyárfásításnak — évről évre egyre több hívet szerezve nem
csak az erdészek, de a szakmán kívül állók körében is — a kedvező termőhelyekre 
ültetett, szépen fejlődő korábbi és újabb telepítésű nemesnyárasok. A megváltozott 
szemléletnek nagy része van abban, hogy az utóbbi években mind több nemesnyá-
rat telepítenek a megyében az erdőgazdaságokon kívül az állami gazdaságok és a 
termelőszövetkezetek is. A z utóbbi évek pozitív és negatív vonatkozású tapasztalatai 
meggyőzték a nyarakkal behatóbban foglalkozókat, hogy a nyarak telepítésére és 
nevelésére vonatkozó „aranyszabályok" betartására Somogy megyében is szükség van 
a siker érdekében. Viszont a termőhely körültekintő megválasztásával, a gondos ta
lajelőkészítéssel, a jó minőségű ültetési anyaggal, a gyakori talaj ápolással, valamint 
a szakszerű állományneveléssel Somogy megye területén is sok értékes nyárfasort, 
komoly fatömeget adó nyárállományokat lehet majd létesíteni. 

A további sikeres nyártelepítések előmozdítása érdekében kívánok e dolgozat 
keretében néhány helyi tapasztalatot közreadni. 

A z 1959. évi nagyobb arányú nyártelepítéseinket, melyeket nagyrészt korai, kései 
és óriásnyár-csemetével végeztünk, a kis nyárfacincér (Saperda populnea) 50—60%-
ban tönkretette. A kísérleti parcellán folytatott megfigyelések azt mutatták, hogy a 
károsítást követő tavaszon tőrevágott egyedek új hajtásaiban, valamint a csemete
kertekben, ahol a nyárcsemetét dugványról nevelték, lényegesen kisebb volt a cincér-
károsítás. Ez a tény nyilvánvalóan az erőteljesebb nedvkeringéssel, a gyorsabb nö
vekedéssel van összefüggésben. A helyi megfigyelések szerint is a nemesnyár-csemete 
eléggé megsínyli az átültetést, visszaesik a növekedésben és sokkal inkább reagál a 
kevésbé szakszerű munkára, mint más fafajú csemete Ezzel a tulajdonságával ma
gyarázható a kisebb ellenállóképesség az ültetés évében a gomba- és a rovarkárosí-
tókkal szemben. Éppen ezért az első években minden előfeltételét meg kell terem
teni a nyarak minél erőteljesebb növekedésének, hogy ezen keresztül ellenállóképes
ségük elérje a maximumot. A dugvánnyal végzett telepítések a fenti cél elérését 
nagymértékben elősegítik. 

A z említett megfigyelések ösztönözték erdőgazdaságunkat arra, hogy a nagy ki
terjedésű véghasználati nyárasok esetében — ahol az adott körülmények megenge
dik — jövőben csemete helyett dugvánnyal hajtsák végre a telepítést. 

A fenti megfontolások alapján 1960 tavaszán a nagybajomi erdészet kutasi kerü
letében a populétum és a csemetekert szomszédságában 5 ha nyártelepítést végzett 
az erdészet dugvánnyal. Herczegh József erdészkerületvezető szakszerű irányításával. 
Herczegh József azóta is nagy szeretettel viseli gondját a telepítésnek és nem kis 

1. táblázat 

A talajszelvény mélysége 
P 

B , 0 

II 

KII 
CaCO3 

li umusz 
0/ 

liv 
% 

Kötöttség 
K.1 

5 órás kapill. 
vizem, cm 

I. gödör 
0—30 cm 6,8 6,2 — 0.71 1.20 25,0 

30—50 cm 7.0 6,4 - 0,71 1,81 23,0 
50—100 cm 6,8 6,4 — — 0.86 37,5 

100—140 cm 6,4 6.2 — — 1.25 — 36,0 
140—200 cm 7,0 6,4 — — 0.01 - - 37,0 

//. gödör 
0—25 cm 6,2 5,6 — 0.30 1,1 ;l — 28,0 

25—80 cm 7.0 6.4 — 0.61 0.82 — 43,5 
80—140 cm 6,8 6,2 — — 0,67 38,0 

140—200 cm 6.4 6,0 — 0,53 32 38,0 

Kovárvántf 6.0 6,0 — — 1.77 33 38,0 



része van abban, hogy a telepítés szépen fejlődik. A szóbanforgó terület talaja jobb 
minőségű homok. A homok értékét fokozzák a benne fellelhető kovárvány csíkok, 
amelyek 80 cm mélységtől lefelé több (4—5) vékonyabb, vastagabb rétegben megta
lálhatók a talajszelvényben. A telepítést megelőzően mezőgazdasági művelés alatt 
állott a terület. Kukoricából kat. holdanként 15—20 q-t, zabból 6—8 q-t adott. A ta
lajvízszint 2—3 m között ingadozik. A területen ásott két talajgödör adatait az 1: táb
lázat mutatja. 

A telepítést 1960. április 15—20-a között végezték 30 cm mély traktorszántásban, 
25 cm hosszú simadugványokkal, 2 X 1 méteres hálózatban, zsinór mellett, ásó után 
hasítékba. Dugványozásról lévén szó, a tőtávolságot a biztonság okáért vették egy 
méterre, mert egyébként az első év végén a 2X2 méteres hálózatnál sűrűbb nem 
szükséges. A felhasznált dugványok fajta szerinti megoszlása az alábbi volt: 

^ Olasznyár 2000 db 
Sárvárról származó \ Hollandnyár 3000 db 

' Francianyár 5000 db 

Az erdészet lencseni 
csemetekertjében termelt: 

Késeinyár 1000 db 
Francianyár 8400 db 
Feketenyár 5600 db 

összesen: 25 000 db 

A telepítés tehát fajtagyűjtemény, amelyben az új nemesnyárak állományonbe
lüli növekedése is tanulmányozható. A telepítés 1960-ban ötszöri talajápolást kapott. 
A sorközöket lókapával, a sorokat pedig kézikapával ápolták. A z 5 ha egyszeri ápo
lási költsége 1374,— forintot tett ki. A z első év végén a telepítés 90%-os megmara
dást mutatott, átlagmagassága elérte a két métert. 1961 tavaszán a szükséges pótlást 
a telepítés sorainak ritkításából kikerült csemetével végezték, majd a sorokban egy-
egy nyárfa közé 2—3 db kétéves, magágyi lucfenyő-csemetét raktak be azzal a cél
lal, hogy a majd onnan kikerülő karácsonyfácskák értékesítéséből megtérül a tele
pítés és ápolás költsége. 

A telepítést 1961-ben az első évhez hasonló módon ugyancsak ötször ápolták. A 
nyári szárazság ellenére a gondos talajápolásra erőteljes vastagsági és magassági 
növekedéssel válaszoltak a nyarak. A z egyes nyárfajták növekedését a 2. táblázat tün
teti fel. 

2. láblázat 

Nyárfajta megnevezése Adatfelvétel időpontja 
Törzsátmérő 

1 in. magasságban 
mm-ben mérve. 

Famagasság 
m-ben 

1061. VI. 20. 
1961. I X . 18. 

27 
46 

2,45 
4,56 

1961. VI. 20. 
1961. I X . 13. 

45 
40 

2,50 
4,20 

1961. VI. 20. 
1961. I X . 13. IS 2,35 

3,90 

Késeinyár 1 1961. VI. 20. 
1 10151. I X . 13, 

16 
34 

1,20 
3,65 

1961. VI. 20. 
1061. I X . 13. 

15 
30 

2,30 
4,00 

A táblázatból látható, hogy az új nemesnyárak (az olasz, a francia és a holland
nyár) növekedésben megelőzték a kései- és feketenyárat. A z 5 hektáros nyártelepí
tésben a legegyenletesebb fejlődést a második év végén a lencseni kertből származó 
francianyár-dugványok mutatták. Ez főként annak tulajdonítható, hogy az erdészet 
lencseni csemetekertjében termelt simadugványok azonos méretűek és I. osztályúak 
voltak. Ugyanakkor a Sárvárról származó dugványoknál pedig mind a három minő
ségi osztály képviselve volt és ez a három osztálybeli méret a dugványozás alkal
mával még össze is keveredett. A telepítés egyenletes fejlődésének biztosítása céljá
ból kívánatos tehát, hogy azonos minőségű és vastagságú dugványok kerüljenek egy
más mellé. Megjegyzem, hogy a pótlásként 1961 tavaszán elültetett, válogatott mére-



A gondos talajápolásra erőteljes növekedéssel válaszoltak a nyarak 

tet elért nyárcsemeték az átültetés évében annak ellenére, hogy a telepítés helyén 
nevelődtek és a kiemelés után azonnal elültették őket, lényegesen kisebb növeke
dést mutattak, jóval elmaradtak a dugványról nőtt egyedek mögött. Ez is bizonyí
téka annak, hogy a nyarak még a gondos átültetést is megsínylik. 

A nyárfácskák erőteljes fejlődése a többszöri talaj ápolás mellett még annak tu
lajdonítható, hogy a fácskákat, a régebbi szokástól eltérően, a második év végéig 
nem nyesték. A nyárfácskáknak ugyanis teljes egészében szükségük van a természet 
adta asszimiláló felületre az első két-három esztendőben. A természetes lombozat 
többféle szempontból előnyös a kis fácska számára. Éspedig az erőteljesebb páro
logtatás fokozottabb nedvkeringésre, szerteágazóbb és mélyrehatolóbb gyökérrendszer 
kialakítására készteti az egyedet. A dús gyökérzet ugyanakkor nagyobb táplálék-fel
vételt, gyorsabb vastagsági növekedést biztosít. A nyesetlen nyárfácska sokkal ellen
állóbb a gomba- és rovarkárosításokkal szemben. Ezt igazolják a helyi megfigyelé
sek is. Pl. a kis nyárfacincér károsítása csupán 5—6%-os volt ebben a dugványról 
telepített nyárasban. Ugyanakkor a szomszédos populétumban sokkal számottevőbb 
(kb. 50%-os) károsítás mutatkozott. A kis nyárfacincér károsítását a törzsek egy ré
sze kiheveri, más részük az álca okozta, gubacsszerű daganat helyén egy-egy erősebb 
szélvihar következtében eltörik. Egyes nyártelepítósekben a cincérálcák által okozott 
daganatokat felfedezi a fakopáncs és az álca után kutatva egészen feltépdesi azt, 
amint a lukácspusztai kísérleti telepítésben is észleltük. Ez utóbbi két esetben a nyár 
további sorsát illetően már csak a tőrevágás segít. 

A rozsdagomba (Melampsora populi) a kérdéses telepítés valamennyi nyárfajtá
ján, még az olasz, francia és hollandnyárakon is fellépett. A fekete és kései nyár
egyedeken erősebben, míg az új nemesnyárakon kisebb mértékben mutatkozott. Ügy-
látszik tehát, hogy az új nemesnyárakra is átragad a fertőzés, ha feketenyár, va
lamint korai- és késeinyár van a közelükben, méginkább, ha közéjük keveredik, mint 
az adott esetben. Amennyiben az utóbbiakra figyelemmel körültekintőbben végezzük 
az új nemesnyárak telepítését, akkor a rozsdagomba fellépése valószínűleg elkerül
hető lesz, miként erre a nagybajomi erdészet területén példa is akad. 

A dugványról történt telepítésnek további nagy előnye, hogy sokkal kisebb mér
tékben jelentkezik bennük a rákfertőzés. Ebben nem kis része van annak, hogy a 
dugványról nőtt egyedekben elmaradnak a gombaspórák bejutását megkönnyítő ké
regsérülések, amelyek csemetekertjeinkben részben a sorközi ápolások kapcsán, rész
ben a csemeték kiszedése, valamint a szállító eszközökre történő fel- és leterhelés 
során a legnagyobb vigyázat ellenére is bekövetkeznek. Nagyrészt ennek tulajdonít
ható tehát az, hogy a szóbanforgó telepítésben a rákot egyáltalán nem észleltük. 



A dugvánnyal való telepítés nemcsak erőteljesebb fejlődést biztosít, hanem a 
csemetével történő telepítésnél még jóval kevesebbe is kerül (3. táblázat). 

3. táblázat 

1 ha 
anyag-

szüks. db. 

Egys. ár 
ezer db-
ban Ft. 

1 hektár 

Ültetési anyag megnevezése Hálózat 
1 ha 

anyag-
szüks. db. 

Egys. ár 
ezer db-
ban Ft. 

anyag-
szüks. 

ültetési 
m. bér 

Összesen 

Forintban 

Simadugvány 2 x 1 5000 75 375 64 439 

Gyökeresdugv 2 X 1 5000 460 2300 390 2690 

Válogatott cseni 2 X 2 2500 1400 3500 1200 4700 

A táblázatból látható, hogy a gyökeres nyárdugvánnyal hatszor, míg a váloga
tott nyárcsemetével tizenegyszer kerül többe a telepítés. A táblázatban szereplő mun
kabérek megművelt homoktalajra vonatkoznak. 

A telepítés jövőjéről annyit, hogy 1962 tavaszán a fácskákat kb. 1—1,2 m magas
ságig felnyesik. A nyesést indokolja egyrészt az, hogy a sorokba bevitt lucfenyők ré-

A második év végén az olasznyár vezet A fácskákat az első két évben 
a magassági és vastagsági növekedésben nem nyesték 

szere több fényt kell biztosítani, másrészt a sorközi talajápolás elvégzéséhez is szaba
dabb mozgási lehetőség szükséges. 1962-ben a telepítést már csak háromszor tervezik 
megkapálni, tekintve, hogy a nyár közepére már záródik. 1963-ban megkezdik a sorok 
szükségszerinti ritkítását a további fejlődés elősegítése érdekében. 1965-ig évente két
szeri, majd azután 1970-ig évente egyszeri kapálást kap a telepítés. Nyeséssel fokoza
tosan felmennek a törzshossz egyharmadáig, de az 5 cm-nél vastagabb ágakat a törzs 
magasabb részeiről is eltávolítják. 

összefoglalva, a kutasi nyártelepítés alábbi tapasztalatai hasznosíthatók a 
jövőben. 

1. Biztosítsunk elsőbbséget — ahol az adott körülmények lehetővé teszik — a dug
vánnyal történő nyártelepítésnek, mert eredményesebb és olcsóbb is. 



2. A telepítés egyenletes fejlődése érdekében csak gondosan kezelt I. osztályú és 
lehetőleg azonos vastagságú simadugványt használjunk fel. 

3. A nemesnyár a gondos kapálást gyors növekedéssel viszonozza, ezért az első 
két évben 4—5-ször megkapálandó; a következő három évben már kevesebb kapálás 
szükséges, ö t és tíz év között évente legalább egyszer megkapálandó. 

4. Az első két évben mellőzzük a nyáregyedek felnyesését, mert ezzel elősegítjük 
a fácskák gyorsabb ütemű fejlődését és fokozzuk ellenállóképességüket a gomba és 
rovarkárosítókkal szemben. 

5. A rozsdagomba fertőzés megelőzésére az új nemesnyárak közé, sem pedig köze
lükbe ne rakjunk rozsdagomba fertőzésre hajlamos nyárfajtákat. 

A fent leírtak figyelembevételével végrehajtott nyártelepítések bizonyára kedve
zőbb eredményt fognak adni, s ezen keresztül gyorsabb mértékben növekszik majd 
országszerte a jól sikerült neme&nyártelepítés<% száma. 

Védjük meg erdeink öreg faortásait 2 
C S Ő T Ö N Y I J Ó Z S E F 

A táj-kialakításban a történelem folyamán a természeti tényezők mellett 
az embernek volt a legnagyobb szerepe. A népesség szaporodásával, a kultúra 
terjeszkedésével egyre több legelő és szántóterületre volt szükség. Így az erdők 

Balatoncsicsói 400 éves bükk 



egyre kisebb területre zsugorodtak össze sík vidéken és hegyvidéken egyaránt. 
A z ősrengetegek, az áthatolhatatlan erdőségek ma már szinte nyomtalanul el
tűntek. Emléküket esetleg csak a szemtanúk, a kortársak leírásai őrzik az utó
kor számára. Ezek a leírások igen értékesek számunkra, mert képet alkotha
tunk magunknak az egykori erdőkről, állományalkotó fafajokról, méreteikről. 
Vajon végképp eltűntek a múlt erdőségeinek beszédes tanúi erdeinkből? Még 
nem! Itt-ott áll még egy-egy Matuzsálem, öreg faóriás, hírmondója az elmúlt 

Salgótarjáni öreg tölgy 

idők ősrengetegeinek. Tisztelettel, levett kalappal áilunk meg előttük minden
kor. Milyen csodálatosak ezeknek a faóriásoknak lenyűgöző méretei. A törzs, 
mint hatalmas oszlop tartja a büszkeséget hirdető koronát. Vannak közöttük 
nagyszerűek, méltóságteljesek, bájosak és sejtelmesek, költőiek és tragikusak. 
Mindegyik egy-egy esztétikai remekmű a tájban, a környezetében. A többszáz
éves fák nemcsak díszei erdeinknek, hanem tudományos jelentőségűek is. Fon
tos útmutatást adnak a kutató, vizsgálódó erdész számára a helyes fafajmegvá-
iasztásban. Sok esetben némelyikhez valamiféle esemény fűződik. Ne hagyjuk 
ezeket az egyre ritkuló faóriásokat nyomtalanul eltűnni erdeinkből! Töreked
jünk minél többet megóvni, fenntartani, mint természeti emléket elhalásukig. 

Az öreg fák megbecsülése és védelme egyike a legszebb gyakorlati termé-



szetvédelmi tevékenységeknek. A z Országos Természetvédelmi Tanács nem 
nyilvánít minden famatuzsálemet védetté. Ez nem is lehet célja. Ahol viszont 
nyomós indokai vannak a védetté nyilvánításra, ott a megfelelő javaslatok alap
ján a szükséges intézkedést amúgy is megteszi. 

A gyakorlati erdőgazdálkodásnak több figyelemmel kellene fordulnia az 
erdeinkben található öreg fák, mint természeti ritkaságok felé. Ezzel kapcsola
tos néhány elgondolásomat kívánom megemlíteni. Már az erdőrendezés során 

Tápéi nagy nyárfa: 250 éves fehérnyár 

fel kellene hívni a figyelmet a különleges méretű, ritkaságszámba menő fákra. 
A z üzemtervben lehetne rögzíteni, esetleg a térképen is, pontos helyét, faját, 
becsült korát, törzs- és koronaméreteit, magasságát, továbbá a védelmük érdeké
ben szükséges egyéb intézkedéseket. Az erdőművelési és fahasználati ténykedés 
során különös elbánásban kell részesíteni őket. Lehetőleg tartsuk fenn termé
szetes környezetüket, sőt ha lehet, tegyük kiemelkedővé környezetükből. Ha 
szükséges, kis költséggel fordítsunk gondot állagmegóvásukra is. Némelyek 
öregkori gyengeségüknél fogva már összeomlással fenyegetnek. Siessünk mi
előbb segítségükre és tartsuk fenn ezeket a tiszteletre méltó, nagyméretű magá
nos faóriásokat. Ha kissé utánanézünk, a korhadó tuskók beszédes tanúi lehet
nének annak, hogy mennyi érdekes, természeti ritkaság tűnt el a közömbösség 



folytán erdeinkből. Nem azt akarom mondani, hogy minden öreg fát védelmez
zünk és tartsunk fenn, hanem csak a különlegeseket, a legértékesebbeket. Ilye
nek még ma is találhatók, és félő, hogy a gondjainkra bízott erdőkből holnapra 
már eltűnnek, és csak sajnálkozhatunk felettük. Azt hiszem, egy kis természet
szeretettel meg lehet találni annak módját, hogy a gyakorlati erdőgazdálkodás 
megfelelő megbecsülésben és védelemben részesítse erdeink díszét jelentő öreg 
fapéldányait. Fontosnak tartanám sürgős számbavételüket fafaj, kor, méret 
szerint. Az így számbavett fákat erdőgazdasági intézkedéssel védett jellegűvé 
kell nyilvánítani és fenntartásuk, védelmük érdekében a szükséges intézkedést 
meg kell tenni. Javasolnám továbbá, hogy az ilyen védett fákat ismertető táb
lákkal lássuk el. Ez ismertetné a fa esetleg ismert történetét, a hozzáfűződő ese
ményt, a fa faját, korát és méreteit. A z öreg, ritka faóriások számbavételét 
erdőgazdaságonként kellene megkezdeni és ennek megtörténte után összesíteni 
lehetne, katalógusba foglalni a természeti emlékű és védelemre jogosult fákat, 
például a Bakony, a Bükk, a Mátra stb. öreg fái címmel. Meg lehetne keresni 
annak módját is, hogy a természetkedvelő nagyközönség kezébe kerüljenek 
ezek az ismertetések, kisebb kiadványok. Ezeken keresztül a közvéleményt ter
mészeti értékeink fokozottabb megbecsülésére nevelhetnénk. Igen szép lenne az 
is, ha öreg fáink néhányát neves erdészeink iránti tiszteletből, róluk nevez
nénk el. 

Ne legyünk közömbösek az erdőn kívüli területen még megtalálható idős, 
ritkaméretű fák iránt sem. Hívjuk fel az illetékesek, elsősorban a tanácsok fi
gyelmét védelmük és megóvásuk fontosságára, tájszépészeti és tudományos ér
tékükre. 

Ki legyen ennek a kulturális érdekeket is szolgáló természetvédelmi mun
kának a kezdeményezője, irányítója és szervezője? Ügy gondolom, hogy erdő
gazdaságonként az Országos Erdészeti Egyesület Helyi Csoportjai lehetnének 
a gazdái ennek a szép munkának. Éves munkatervükben a fentebb vázolt p rob
lémák gyakorlati megvalósításának mindenképpen helyet kellene biztosítani. 
A z egyesület tenne javaslatot esetenként az egyes ritka fapéldányok védett je l 
legűvé nyilvánítására, védelmük érdekében szükséges intézkedésekre az erdő
gazdaság illetékes vezetői felé. 

Neves erdésztudósunk, Kaán Károly, a hazai természetvédelem úttörője és 
megteremtője is nagy jelentőséget tulajdonít az erdészek tevékenységének a 
természetvédelemben. A természetvédelemről ma már világviszonylatban is 
egyre több szó esik. Itt az ideje, hogy az erdeinkben ma még meglevő, de egyre 
ritkuló öreg fákat, mint természeti emlékeket fokozottabban óvjuk és védjük 
meg. Keressük meg a módját annak, hogy a múlt erdőinek kiveszőfélben levő 
faóriásai közül minél többet hathatós védelemben részesítsünk. Lelkesítsen a 
gyakorlati természetvédelem minél több erdészt munkára, mert tőlük függ, 
hogy a még ma meglevő öreg faóriások, holnap is díszei legyenek erdeinknek. 
Ma már szükségszerű, hogy az erdőgazdálkodás egyúttal természetvédelem is 
legyen. 

A közölt képek Jéröme René felvételei. 



Az iparifatermelés és a iagyártmánykihozatal 
fokozásának lehetőségei 

K O V Á C S I L L É S 

A z erdőgazdálkodás legfontosabb feladata a népgazdaság faanyag-szükségletének 
hazai forrásból történő maximális biztosítása és ezzel egyidejűleg a fabehozatalnak 
mind mennyiségben, mind pedig értékben való csökkentése. É követelmény biztosí
tásához szükséges a fakitermelés mennyiségi növelése, az iparifa-százalék emelése és 
nem utolsó sorban a meglevő alapanyag maximális kihasználása, vagyis a kihozatal 
fokozása. Ezeket a feladatokat a most befejezett hároméves terv keretében részben 
már sikerrel oldottuk meg és hasonló célkitűzések vezetnek bennünket a most in
duló második ötéves terv sikeres végrehajtásában is. 

1. A fakitermelés mennyiségének fokozása 
A fakitermelés mennyiségi növelését úgy oldottuk meg, hogy a véghasználatok 

arányát erősen csökkentettük és fokozottabb mértékben vettük igénybe az előhaszná-
latok és tisztítások fatömegét. Ezzel egyidőben megtakarítást értünk el az értékesebb 
fafajok, mint a tölgy, bükk és fenyőfélék kitermelésében a kevésbé értékes cser, akác 
és gyertyán rovására. Szem előtt tartva a bővített újratermelés feltételeinek megte
remtését, növeltük az alacsonyabb iparifa-százalékot biztosító sarj és rontott erdők 
véghasználatát, ami pedig meglehetősen súlyos tehertétel, mert ezek az erdők terü
letarányban a fatömegnek csak alig több mint felét adják, kevesebb ipari fát szolgál
tatnak és jelentős részét ennek sem tudjuk fűrészrönkként értékesíteni, így ezek a 
fagyártmányfa alapanyagát növelik. 

Mindezek ellenére az 1. ábrából azt láthatjuk, hogy az előző, hároméves terv 
folyamán a főbb választékok aránya a tűzifa rovására változott meg kedvező irányba. 
Ugyanezek az elvek érvényesülnek a második ötéves terv folyamán is anélkül, hogy 
a rönkhányad jelentős mértékben csökkenne. Tehát világosan kitűnik, hogy a fa-
gyártmány-termelés fejlesztése és növelése nem csökkenti a fűrészipar rönkanyaggal 
való ellátását. Ugyanakkor viszont látható az is, hogy ebben az időszakban elsősor
ban a fagyártmány-feldolgozási fa és bányafa részaránya növekedett jelentősen a 
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1. ábra. A főbb választékok aránya a 2. ábra. Az iparifaszázalék alakulása a 
vastagfa százalékában vastagja százalékában 



vastag tűzifa rovására és ezzel egyidőben ezek a választékok jelentős tényezőként 
szerepeltek az iparifa-százalék ugrásszerű emelkedésében is. 

2. Az iparija-százalék emelése 
A z iparifa-százalék alakulására elsősorban a felhasználási lehetőségek bővülése 

gyakorol hatást és az csak másodsorban függ a kitermelésnél alkalmazott jobb tech
nológiától. Bár kétségtelenül ez is komoly szerepet játszott az eredmények elérésé
ben, mert a véghasználati vágásterületek jelentős része sarj- és rontotterdő volt és 
így csak a választékolási és hossztolási munkának a javulásával lehetett ilyen ki
magasló eredményt biztosítani, ezzel is pótolva a rontott erdőkből kikerülő válasz
tékok alacsonyabb iparifa-százalékát. 

3. ábra. A fagyártmánytermelés választékonkénti összetétele 

A közölt grafikon alapján (2. ábra) az egyes évek eredményeit értékelve megfi
gyelhető az, hogy az iparifa-százalék 1951—1956. között fokozatosan csökkent, míg 
1955-től hirtelen nagymértékű emelkedést mutat. A jelzett időszakot közelebbről meg
vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy ez az emelkedés elsősorban a szabványok mó
dosításával van összefüggésben, mert a rönk méreteiben és minőségében is komoly 
engedmények léptek érvénybe. Nagymértékben befolyásolta ezt a kimagasló ered
ményt az új választékok bevezetése is, amelyek sorában különösen figyelemre méltó 
— a gépi fagyártmány-termelés nagyarányú fejlődésével kapcsolatban — a fagyárt-
mány-feldolgozási fa részarányának a növekedése. Ez az eddig legnagyobb részben 
csak tüzelésre alkalmas faanyag ipari célokra való felhasználását eredményezte. 



Mindez szintén megerősíti azt a tapasztalatot, hogy a fagyártmány-feldolgozás kiszé
lesítése lényegében változtatta meg a kitermeléseknél és a hossztolásnál is az eddigi 
szemléletet az iparifa-százalék emelésének irányába, s ez általában fokozta még a 
kitermelt többi választékok minőségi javulását is. 

A grafikonon feltüntetett utolsó 3 év eredményeit külön vizsgálva, úgy tűnik, 
hogy különösen az 1959—60. gazdasági évben az iparifa-százalék emelése lényegesen 
meglassul. Ennek okát kutatva nem gondolhatunk arra, hogy az iparifa-százalék fo
kozásának lehetőségeit már kimerítettük volna és elértük a felső határt, mert van
nak hazai gazdaságaink, amelyek egyes fafajokban ennél jóval nagyobb eredménye
ket mutatnak fel és hasonló a helyzet a szomszédos népi demokráciákban is, ahol az 
iparifa-százalék eléri, sőt túlhaladja a 80%-ot. Ha a fakitermelés választékösszeté
tel szerinti megoszlását vizsgáljuk az 1. ábrán, szembetűnő, hogy a fagyártmány-
feldolgozási fa aránya változott meg legnagyobb mértékben, mivel a növekedés első
sorban fagyártmány-fában jelentkezett. Ennek mennyiségi növeléséhez jelentős mér
tékben járult hozzá az értékesebb fafajokban elért megtakarítás és valószínű, ugyan
akkor ez okozta a rönkhányad átmeneti, kisebb visszaesését. 

A 3. ábrából kitűnik, hogy az egyes fagyártmány-választékok százalékos aránya 
csak igen kis mértékben változott és ez a százalékos arányban bekövetkezett válto
zás a megnövekedett alapanyaghoz viszonyítva legtöbbször csak kismértékű ingado
zást jelent, vagyis az egyes választékok termelésének nagysága ugyanolyan szinten 
maradt, vagy kismértékben növekedett. Kivétel a szőlőkaró, amely a mezőgazdaság 
átszervezése folytán átmenetileg lényegesen csökkent, viszont figyelemre méltó a 
rövid bükk-fűrészáruban bekövetkezett kisebb emelkedés, valamint a tsz szerfás épít
kezés jelentős emelkedése. A grafikon azt mutatja, hogy a fagyártmány-választékok 
ebben az összetételben fedezik a népgazdaság jelenlegi szükségletét és így ezekből a 
választékokból a termelés tovább nem fokozható; kivétel a mezőgazdasági szerfás 
építkezés, illetőleg az igények rövid időn belül várható újabb emelkedése szőlőkarók 
tekintetében. 

* Ahhoz tehát, hogy a fagyártmány-feldolgozási fa várható mennyiségi növekedé
sének megfelelően a megnövekedett alapanyagot a szükségletek kielégítésére fordít
hassuk, meg kell keresnünk az új felhasználási lehetőségeket, s ez az eddigi tapasz
talatok alapján arra utal, hogy a jövőben az apróbb választékok irányában (pl. friz, 
háztartási faáruk stb.) fog eltolódni, amelyeket esetleg exportálni is tudunk. 

A z alapanyag mennyiségi növekedésénél a jövőben nemcsak a nagyobb fagyárt
mány-feldolgozási fa hányaddal kell számolni, hanem ezen belül még jelentős tarta
lékaink vannak a jobb anyagkíhasználás, tehát a kihozatali százalék emelésében, 
valamint a feldolgozás technológiájának kifejlesztésében és javításában. 

3. A kihozatal fokozásának lehetőségei 
Egyre növekvő faanyag-szükségletünk mindinkább megköveteli tartalékaink fel

tárását és a legkövetkezetesebb takarékosságot anyaggal és munkaerővel egyaránt. 
Célszerű ilyen szempontból megvizsgálni a gépi fagyártmány-termelés kérdését. Mi 
vel ez a termelési ág csak a legutóbbi években fejlődött rohamos mértékben, ezért 
— különösen a feldolgozás technológiájában — még nem tudtak egységes irányelvek 
kialakulni. Ennek egyik oka kétségtelenül a gyors fejlődés, a másik pedig az, hogy 
a gépi fafeldolgozás technológiája jelentős mértékben különbözik a kézi feldolgozás 
technológiájától. Ez a tény már magábanvéve is meghatározza, hogy a fagyártmány-
termelésben a legsürgősebb feladat az egységes technológia kialakítása. 

A korszerű feldolgozás alapja a minél nagyobb kihozatal biztosítása és a minél 
jobbminőségű áru termelése. Az anyagkihasználás szempontjából jelentős szerepe 
van a feldolgozandó fa átmérőjének és a termelendő választék méreteinek. Ezek 
összefüggéseinek ismerete alapján lehet kialakítani a korszerű fűrészelési tech
nológiát. 

Fagyártmány-termelési célokra általában olyan faanyagot használunk fel, amely 
méreteinél vagy minőségénél fogva már nem alkalmas fűrészüzemi feldolgozásra 
vagy egyéb ipari választékra. Mivel a feldolgozandó faanyag átmérője és a kihoza
tal között igen lényeges összefüggés van. célszerű volt a feldolgozásra kerülő faanyag 
átmérő szerinti megoszlását is vizsgálni. 

A több ezer adat alapján készült 4. ábra azt mutatja, hogy a 18 cm átmérőnél van 
a maximum, az ennél vastagabb méretekből a darabszám fokozatosan csökken és 
30 cm-en felüli átmérő már csak lényegtelen mennyiségben kerül feldolgozásra. Ez 
a megoszlás fontos számunkra azért is, mert a nálunk általánosan szokásos fűrésze
lési technológia alkalmazásánál a tapasztalat az, hogy a 30 cm átmérő alatt a kiho
zatal rohamosan csökken, ezen felül pedig mérsékelten emelkedik. Ebből az követke
zik, hogy a fagyártmány termelésénél olyan fűrészelési technológia alkalmazásával 
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4. ábra. A fagyártmány-feldolgozási fa átmérő szerinti megoszlása 

lehet a megfelelő kihozatalt elérni, amely a vékony átmérő esetében is biztosítja a 
maximális kihozatalt. 

A maximális kihozatalok kérdésével először Feldmann és Sapiro foglalkoztak, 
akik a matematikai maximum elvét alkalmazva — abból az ismert tételből indultak 
ki, hogy a körbe rajzolható legnagyobb területű idom a négyzet — a négyzet oldalát 
az átmérő függvényében fejezték ki, amelynek értéke 0,71 d. 

A körbe rajzolható négyzet négy oldalán fennmaradó körszeletekbe rajzolható 
legnagyobb területű négyszögek magassága szintén az átmérő függvényében 0,1 d, a 
szélessége pedig 0,43 d. 

Feldmann a 0,71 d mezőnyt túl szélesnek találta, ezért a körszeletbe írható négy
szög szélességi méretének megfelelően megosztotta és ezzel a keresztmetszetet az 
5b. ábrának megfelelő mezőnyökre osztotta. A maximális kihozatal elérése céljából 
a szelvényeket ezekbe a mezőnyökbe úgy kell elhelyezni, hogy a szelvények vastag
sága a szélek felé csökkenjen. Célszerű a fűrészpor csökkentése érdekében a vágás
rést a szélső mezőnyökbe helyezni. Lehetőség van — ha a szelvények mérete azt 
szükségessé teszi — a két szélső mező összevonására vagy a középső szelvény meg
osztására. 

o--j 1,474 = 0,707 0 

o-0,71 a 

5. ábra. A Feldmann—Sapiro mezőnyök beosztása 



A kísérleti adatok azt igazolták, hogy a feldolgozásra kerülő faanyagnak csak 
mintegy 20%-a haladja meg az 1,2 m hosszúságot és a feldolgozásra kerülő fa két 
végén mért átmérő különbsége 1 cm körül ingadozik. Ennek alapján a kihozatal szá
zalék (K) meghatározásánál pontos eredményt érhetünk el akkor is, ha a kifűrészelt 
szelvények területét (t) a csúcson mért keresztmetszet területéhez (T) viszonyítjuk. 
Ezek szerint a kihozatali százalék 

K = í ; . 1 0 0 . . . » / 0 

A képlet alapján a Feldmann—Sapiro mezőkre felírva az elérhető kihozatali szá
zalékokat, az alábbi összefüggést kapjuk: 

• t (0,43.0,91d)-f 2(0,14d • 0,71d)-f 2(0,1. 0 : 43d) 
iv ~ ~ • 100 = • 100 — 

T d*rc 

4 

= 49,85 -f 25,32 + 10.95 = 86,12% 

Bár ez az eredmény tisztán elméleti jelentőségű — mivel nem számol a résbő-
séggel, a szelvények vastagságánál alkalmazott túlmérettel stb. — mégis azt bizo
nyítja, hogy a Feldmann—Sapiro-elv alkalmazása esetén a vékony átmérőjű anyag, 
feldolgozásánál is van lehetőség a maximális kihozatal elérésére, mert a szelvények 
területaránya független az átmérőtől. 

A jó anyagkihasználás érdekében mindig a szelvények méretének megfelelő vas
tagságú átmérőket kell feldolgozni. Ha a faanyag keresztmetszetéből egyforma vas
tagságú szelvényeket termelünk (pl. tsz. deszkaanyagot vagy bányadeszkát), akkor a 
kihozatal egy felső és alsó határ között fog ingadozni aszerint, hogy a szélső szelvé-
»yek elérik-e a szabványméreteket vagy sem. 
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6. ábra. A kihozatal alakulása 25 mm vastag tsz anyag termelésekor 



A felső és alsó határ közötti különbség az átmérő növekedésével fokozatosan 
csökken. A 6. ábra szerint a jelzett választékot jó kihozatallal csak a kihozatal felső 
csúcspontjaihoz tartozó átmérőkből lehet termelni. Ez az ingadozás, ami a kihozatal-
nál a különböző átmérők esetében jelentkezik, egyben nyomatékosan hívja fel a fi
gyelmet a feldolgozandó anyag átmérő szerinti osztályozásának a fontosságára. K ü 
lönösen kívánatos ez a fagyártmány-termelés esetében, ahol főleg vékony anyagot 
dolgozunk fel. A z állandó magas kihozatal eléréséhez tehát feltétlenül szükséges az 
anyag osztályozása, ami a kis méreteket tekintve 1 cm-es vastagságonként is elvé
gezhető, fafaj és hosszúság szerint, míg a minőség szerinti osztályozástól ennél az 
anyagnál eltekinthetünk, legfeljebb csak az igen jó minőségű anyagot válasszuk külön 
a minőség-igényes választékok termeléséhez. 

Az elérhető kihozatali százalék nagysága függ a fűrészelésnél alkalmazott vágás
módtól is. A szabvány előírásoknak megfelelő méretű és minőségű választék termelé
sét a helyes vágásmód alkalmazása biztosítja. A z egyes választékok termelésénél 
igen fontos a szabványelőírások, valamint az alkalmazandó túlméretek nagyságának 
ismerete. 

BJ C.J 

7. ábra. Fürészelési módok, a) élesvágás, — b) prizmavágás, — c} jelező vágás, — 
d) negyedelő vágás 

Bármilyen fürészelési módot alkalmazzunk is, ha azt akarjuk, hogy a maximáUs 
kihozatalt elérjük, a kör-szelvénybe előre meg kell tervezni a vágás-sablont. A vá
gás-sablon tervezésénél a cél az, hogy a rendelkezésre álló körterületet minél jobban 
Kihasználjuk és így a veszteségeket a legkisebbre csökkentsük. A jó vágás-sablonok 
készítéséhez az szükséges, hogy többféle választék termelését kapcsoljuk össze, mert 
csak így biztosítható a Feldmann—Sapiro-mezőnyök jó kihasználása. A tervezés asze
rint módosul, hogy az adott szelvényméretekhez számítjuk ki a legmegfelelőbb és a 
maximális kihozatalt biztosító átmérőt, vagy megfordítva, ismert átmérőhöz keressük 
azokat a legkedvezőbb szelvényméreteket, amelyek leginkább biztosítják a maximális 
kihozatalt. A vágás-sablonok tervezésénél a legfontosabb szempont az, hogy betartsuk 
a maximális kihozatal rendszerénél ismertetett elveket és a termelendő szelvényeket 
lehetőleg a megfelelő mezőnyökbe illesszük be. 

Ennek a termelési technológiának a továbbfejlesztése a mérettársítások alkal
mazása. A megfelelő mérettársítások alkalmasak arra, hogy a feldolgozandó anyagban 
levő minőségi eltéréseket azáltal egyenlítsük ki, hogy egy minőségigényes választék 
termelését kapcsoljuk az ugyanolyan méretekben termelhető, de kevésbé minőség
igényes választék termelésével (pl. bútorléc és bányabéléspalló). Ezzel a technológiá
val a faanyag minőségében jelentkező eltéréseket anyagveszteség nélkül küszöböl
hetjük ki, míg ha nem használjuk ki a mérettársítás nyújtotta lehetőségeket, a nem 
megfelelő szelvényeket csak újabb átdolgozás után tudjuk értékesíteni. A z átdolgozás 
költséges és ugyanakkor újabb anyagveszteséggel is jár, ami mind az önköltséget, 
mind a kihozatalt rontja. 

A kihozatal alakulására döntő befolyással van;- hogy a termelt választék széle-
zett vagy szélezetlen állapotban kerül értékesítésre. Mivel a szélezett szelvények ese
tében számolni kell a szélezésnél keletkezett veszteségekkel is, a kihozatal alacso
nyabb lesz, mint a szélezetlen szelvények termelésénél. A kihozatal szempontjából 
fontos még a szelvények mérete is, mert a vékonyabb szelvények termelése esetén 
több fűrészpor keletkezik és így nagyobb az anyagveszteség. 

A z ismertetett fürészelési technológia gyakorlati ellenőrzésére üzemi kísérlete
ket folytattunk. A kísérletek során az előre elkészített vágás-sablonok alapján végez
tünk vágásokat. Minthogy a Feldmann—Sapiro maximális kihozatali számítások széle-
zett szelvények termelésére vonatkoznak, a tervezésnél főleg a szélezett választékok 



termelését szorgalmaztuk é s így is a Feldmann—Sapiro-alapgörbénél nagyobb kihoza-
talok elérése v á l t l e h e t ő v é azá l ta l , h o g y többféle választék termelését kombináltuk. 
A tervezésnél a szé l ső m e z ő k b e lehető leg vékonyabb szé leze t t anyagot helyeztünk és 
ez a kihozatali s z á z a l é k e m e l k e d é s é t eredményezte. 

Amint az ábrából is jól látható, ez a tervezési mód csak a vékony átmérők 
(11—18 cm) esetében ad j ó eredményt, míg a vastagabb átmérőknél a kihozatal gör
béje rohamosan csökken. Ezeket a kísérleti eredményeket felhasználva arra a meg
állapításra jutottunk, h o g y különösen a vastagabb átmérők esetén a szélső mezőkbe 
szélezetlen szelvényeket helyezve a kihozatal magasan a Feldmann—Sapiro alapgörbe 
fölött tartható. 

8. ábra. Főleg szélezett választékok ter- 9. ábra. A szélezett és szélezetlen vá-
melésénél elért kihozatalok összefüggése lasztékok termelésénél elért kihozatalok 

összefüggése 

A tervezett kihozatalt a szabályos henger alakú fák feldolgozásánál a tervezett 
értékben hiánytalanul megkaptuk, így a tényleges kihozatal nagyságát főként a fa
anyag alaki hibái befolyásolták. A z előre megtervezett vágás-sablonok szerinti fűré
szelés üzemi keretek között is könnyen megvalósítható, ha a faanyag osztályozását 
elvégezzük. 

A fagyártmány-termelésnél — a végzett kísérletek alapján — az anyagkihasz
nálás fokozására van lehetőség a Felmann—Sapiro maximális kihozatali elv alkal
mazása révén, amelynél a kihozatal független az átmérőtől és így ennek a kihoza
talt csökkentő hatása csak kismértékben érvényesül. Ugyanakkor a kihozatal fokozá
sához szükséges a faanyag osztályozása, megfelelő vágásmódok alkalmazása, vágás
sablonok tervezése és a mérettársítási lehetőségek fokozottabb kihasználása. 

Ennek az új fűrészelési technológiának a bevezetésével a kihozatali százalék 
jelentős mértékben emelhető és ezáltal ugyanazt a késztermék-mennyiséget kevesebb 
munkaidő és anyag felhasználásával állíthatjuk elő, s ez komoly megtakarítást jelent 
anyagban és munkaerőben egyaránt. 

Felhasznált irodalom 
1. AutorenkcllelMv: Einführung in die Holztechnik. Leipzig 1959. 
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A douglasfenyő jelentősége Magyarországon 
P A P P L Á S Z L Ó 

1795-ben Mensies az észak-amerikai Sziklás-hegység vidékén egy rend
kívül magas növekedésű, nagy fatömegét produkáló fafajt fedezett feL Magját 
Európába először Douglas Dávid hozta be 1827-ben s Anglia egyes parkjaiban 
honosította meg. A douglasfenyő hamarosan elterjedt Nyugat-Európában, s ma 
már számottevő állományokat alkot. Hazánkban is voltak lelkes dendrológusok, 
akik felfigyeltek rá, ezt legjobban mutatja az a tény. hogy a háromhutai állo
mány a Sátor-hegységben ma 70 éves. 

A douglasfenyő, Pseudotsuga taxi fólia Észak-Amerika nyugati részén ős
honos az 52. és 43. szélességi fok között. Vancouver szigettől és a Kolumbia folyó 
partjától a Siera Nevadáig hatalmas erdőségeket alkot (1. ábra). A z egész parti 
szegélyen végig és a Siera Nevadan 2000—2600 m magasságig megtalálható. 
Legnagyobb méreteit Oregon államban éri el. 

100 m magasságot elérő fa, közel 4 m-es átmérővel. Kérge finoman sima, 
gyantatömlőkkel. Idős korában mélyen megrepedezik. Fiatal hajtása kopasz, 

A zöld douglas természetes 
elterjedése. 

120° tiO° 

120° 

50° 

\W°\ 
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narancssárga, majd vörös és szürkésbarna. Tűi 2—3 cm hosszúak, tompák vagy 
hegyesek. A tobozok hossza 5—10 cm. 

A megjelölt területen igen nagy klimatikus eltérések vannak. Természe
tesen ennek következtében számos változata jött létre. Legfontosabb gazda
sági jelentősége a már dr. Mayr által is elkülönített alábbi három termőhelyi 
változatnak van: 

Ps. taxifolia v. viridis. Zölddouglas. Tűi világoszöldek. A z agak csaknem 
vízszintesen állnak. A három változat közül ennek leghosszabb a toboza. Part
vidéki változat (1. ábra), erősen télálló. 

Ps. taxifolia v. glauca. Kókdouglas. Ágai inkább felfelé állnak, tűi rövi
debbek, kékes színűek és főleg körkörösen állnak. Tobozai egészen rövidek. 
Lassan növő hegyvidéki változat. 

Ps. taxifolia v. caesia. Szürkedouglas. A két előbbi változat között átmene
tet jelent. 

A két utóbbi igen jól bírja az európai kontinentálisabb klímát. Nagy hátrá
nyuk lassú növekedésük és a károsítokkal szembeni csekély ellenállóságuk. 
Eredeti termőhelyükön a károsítok nem tudnak elhatalmasodni. Az európai 
telepítések nagy részét viszont teljesen kipusztította a tűhullámos gombabeteg
ség (Rhobdoclinae pneudotsugae és az Adelo-pus Gaumannii). A zölddouglas 
erőteljes növekedését Európában is megőrizte. Bár a kései és korai fagyok 
iránt érzékeny, különösen első tíz évében, viszont a károsítófekal szemben 
immúnis. í gy gazdasági jelentősége Európában a zölddouglasnak van, s a to
vábbiakban kizárólag azzal foglalkozom. 

A zölddouglas természetes elterjedését az 1. ábrán láthatjuk. Európában 
Douglas Dávid kísérletei alapján létesültek az első állományok Angliában 
(Skócia, Wales és az angol déli part), Dániában 1860-ban telepítettek először, 
amit nemsokára nyomon követtek a norvégiai, svédországi és észak-németor
szági, olaszországi telepítések. Tkacsenko adatai szerint Ukrajnában, a Krímben 
és a Kaukázusban telepítettek sikerrel zölddouglast. A lengyelországi Poznan
ban igen szép 70 éven felüli állomány található, Csehszlovákia legidősebb állo
mányai a múlt század nyolcvanas éveiből származnak. Bulgária középhegyeiben 
levő legidősebb állományok 50 év körül vannak. Romániában a bakaui tarto
mányból van tudomásunk előfordulásáról. Számos helyen végeztek telepítést 
Ausztriában, Svájcban 1874-ben telepítették először. Igen eredményesen kísér
leteztek vele Franciaország különböző részein. Ttt sok helyen természetes úju-
latot találni. Belgium egészen kimagasló eredményt ért el telepítésével. 

Hazánk sem maradt el az úttörők mögött. Bedő A. javasolta először ma
gyarországi telepítését 1878-ban, főleg az angliai kísérletek eredményeinek; 
alapján. Hogy felhívása nem talált süket fülekre, mutatja az a 36 ha-t meg
haladó összes terület, amivel a douglasfenyő üzemterveinkben szerepel. Előfor
dulását községenként és erdőrészletenként a mellékelt táblázat tünteti fel az 
erdőrendezőségek adatai alapján. A községek nevei mellett az évszám szerepel, 
amelyben az üzemterv készült. A kort viszont 1960-ra számítottuk át. A táb
lázat tanúsága szerint egészen eltérő termőhelyi adottságok között találjuk eze
ket az apró állományokat nemcsak talaj tekintetében, hanem tengerszint feletti 
magasság és kitettség tekintetében is. Kívánatos volna aprólékos felvételük és 
kiértékelésük, hogy hazai termőhelyi igényére és várható gazdasági jelentősé
gére adatokat kaphassunk. E tekintetben egyelőre külföldi tapasztalatokra v a 
gyunk utalva. 

Eredeti termőhelyén a legkülönbözőbb talajokon mutat fel kiváló növe
kedést. Amerikai kutatók megállapítása szerint nem annyira a talaj kémiai. 



Megye Közftág 
Erdő
rész 

Elfoglalt 
ter. ha Kor. 

Termő
helyi oszt. Fekvés 

"• 
:s. 4. 5. 6. 7. 

Aggtelek (1951) 23/b 
23/c 
25/a 
2 6/a 
36/a 
37/a 

2,12 
0,72 
0,08 
2,00 
1,94 
1,73 

18 
20 
18 
12 
24 
23 

IV. 
IV. 
III. 
III. 

V. 
V. 

É—ÉK, 5—10% 
É—ÉK, 5—10% 
É—DK, 5—10% 
D 5—10% 
D—Ny. 0—10% 
D—Ny—É 0—10% 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Arló (1951) 75/b 0,72 20 II. É—ÉK, 25—30% Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Háromhuta I. (1957) . . . 80/a 
115/j 
115/k 
118/b 
81/d 
81/e 
81/h 
81/j 

116/e 
121/b 

1,32 
0,26 
0,07 
0,51 
0,60 
1,54 
0,81 
2,32 
0,27 
2,45 

24 
8 

19 
59 
24 
24 
24 
24 
59 
69 

I. 
II. 

I. 
II. 
I. 
I. 
I. 
I. 

III. 
II. 

1)—DNY, 5—10% 
K, 5—10% 
K, 5—10% 
É, 5—10% 
Ny—DNy, 5—10% 
Ny, 5—10% 
D—DK, 5—8% 
D—DK, 5—15% 
D—Ny, 5—20% 
& 5—18% 

Jósvafő (1951) 10/a 0,03 30 V. DNy, 0—5% 

Komlóska (1951) 
Komlóska (1952) 

29/a 
78/e 

0,46 
0.13 

20 
29 

IV. 
i. 

ÉK, 5—20% 
Ny, 5—8% 

Kovácsvágás (1954) . . . 28/a 
37/a 
37/b 
37/c 

0,26 
1,05 
0,85 
0.14 

17 
9 

10 
10 

n i . 
i. 

n . 
n i . 

K — D K , 20—35% 
Ny—ÉNy, 20% 
É, 15—20% 
É, 15—20% 

Szin (1951) 3/c 
7/C . 

0,28 
0,45 

30 
30 

VI. 
III. 

ÉNy, 0—5% 
DNy, 0—5% 

«yőr Mosonszentjános (1951). 15/b 0,62 10 II. Sík 

Komarom 3/b 
3/c 
8/7 

0,29 
0,20 
1.47 

26 
26 
23 

IV. 
IV. 

III. 

Sík 
Sík 
Sík 

Istenmezeje (1951) . . . . 13/c 
13/f 

0,24 
0,24 

22 
22 

I. 
I. 

É—ÉNy, 0—18% 
É—ÉNy, 0—18% 

Heves Sirok (1951) 20/i 0,05 25 I. É, 5—10% 

Parádsasvár (1956) 4/c 
22/a 

0,18 
1,25 

25 
20 

II. 
I. 

É. ÉK, DK, 5—30% 
K. KK. DK, 5—30% 

Nógrád Tar (1952) 23/b 0,16 27 1. DNy—ÉK, 50—20% 

Somogy (1948) 9/1 7,20 27 ,1 . DNy—ÉK, 5—20% 

Tas Velem (1957) 33/a 0,20 ~ 7 " DK, 10% 

Veszprém Gyulaflrátót (1951) . . . . 85/a 0,23 14 III. ÉK, 5—15% 

Fejér Vál (1954) 19/a 0,18 27 IV. ÉK, 5—10% 

Pomáz (1956) 77/g 0,08 27 IV. ÉK, 5—10% 

Pest Páty (1952) 26/f 
20/g 

0,08 
0,35 

23 
37 

IV. 
VI. 

É, 0—5% 
É, 0—5% 

Tök (1949) 5/c 0,31 23 IV. Ny, ft—15% 

Acsa (1949) 13/j 0,1 2 21 IV. DNy, 0—2% 

Csővár (1950) 14/e 0,27 15 V. É—ÉK, 3% 

36,74 



mint inkább fizikai állapota a fontosabb. Általában nem talajigényes. Mind
amellett a legnagyobb növekedést mély, üde, humuszos, agyagos, homoktalajon 
adja. Erősen kötött talajokat éppen úgy nem szereti, mint a száraz, sovány, 
durvaszemcséjű meszes homokot. Utóbbi talajokon az erdeifenyő III. termő
helyi osztályánál gyengébb termőhelyen telepíteni már nem ajánlatos. Igen fon
tos a talaj j ó vízháztartása. A túl sok nedvességet azonban elkerüli. Nem szereti 
az időszakos elöntéseket vagy magas talajvizet sem. 

Sokkal lényegesebb a klímával szembeni igénye. Igaz, hogy mind eredeti 
termőhelyén, mind Európában a téli hideget igen jó l bírja, fagy iránti érzé
kenysége kora őszön és késő tavasszal lép előtérbe. Tavasszal a fakadás meg
indulás után az új hajtások egy-egy kései fagytól gyorsan lefagynak. A kora
őszi fagy akkor veszélyes, ha csapadékos időjárás következtében jánosnapi haj
tások nőnek és azok nem tudnak beérni. 

Optimális csapadékigénye kb. évi 1000 mm. A legmelegebb és leghidegebb 
hónapok középhőmérsékleti különbsége 14 C ° , a leghidegebb hónap átlagos hő
mérséklete pedig + 3 C ° körül legyen. Dr. Mayr szerint Montana sziklás he
gyein, Idahoban és Kolorádóban nem fejleszt jánosnapi hajtásokat. E helyeken 
a —25—30 C ° - o s hideget is elviseli. A tenyészet időszaka alatt párás éghajlatot 
kíván. Eziránt azonban nem olyan igényes, mint a lucfenyő. 

Ha európai elterjedését vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy leg
inkább az atlanti, kevésbé szélsőséges klímában várhatunk telepítésétől jó ered
ményt. Vagyis a bükkösök j o b b termőhelyein biztatnak eredménnyel. 

Külföldről hozott növényfaj honosítása mindig kockázatos. Erdőgazdálko
dásunk során nemegyszer végződött ez balsikerrel. A sorozatos balsiker szak
embereinket óvatosságra intette, s az az általános és igen helyes vélemény 
alakult ki,, hogy erdőgazdálkodásunk színvonalának emelését, a faellátás hely
zetének javítását elsősorban őshonos fafajaink helyesebb művelésével kell meg 
oldani. Ez azonban semmi esetre sem jelentheti azt. hogy a honosítás elől el
zárkózunk. Egy-egy fafaj optimális tenyészetét igen sok tényező kedvező talál
kozása szabja meg. Ezek a feltételek sokszor adott helyen hosszú időn keresztül 
igen j ó összhangban lehetnek. Esetleg hosszú évtizedek múlva jelentkezik a baj, 
amikor a helyi klíma szélsőségei esetleg sorozatosan lépnek fel. Gondoljunk 
csak a szemünk előtt lefolyó feketefenyő-pusztulásra. 

Honosító munkánkban durva hibák elkövetésétől megvéd bennünket, ha 
részletes tanulmányozás alá vesszük a kérdéses faj eredeti termőhelyének klí
máját. Csak akkor számíthatunk sikerre, ha az eredeti termőhely klímája nem 
mutat lényeges eltérést a honosításra tervbevett terület kiírnájátóL A Csendes
óceán mentén Vancouver szigetétől a 43. szélességi fokig húzódik az a part
szegély, ahol a zölddouglas a legnagyobb fatömeget adja. E vidék éghajlatára 
a nagy évi csapadék, a párás levegő, enyhe tél és hűvös nyár jellemző. A ve
getációs időszak alatt az átlagos hőmérséklet 12,8—16,0 C ° felett van. A z ab
szolút minimum átlagos értéke nem száll —20 C ° alá. A fagymentes napok száma 
170—200 nap között ingadozik. A csapadék nagy része a téli hónapokban hull. 
A tenyészidőszakban mindössze 200—540 m m esik. A tengerről jövő légáramlás 
azonban mindig biztosítja a levegő kedvező páratartalmát. 

A németországi származási kísérletek azt mutatták, hogy ha az eredeti ter
mőhely minél közelebb van a tengerhez, minél kisebb a tengerszint feletti ma
gasság, az egyedek annál kevésbé ellenállóak a kontinentálisabb klímában. A ten
gerszint feletti magasság növekedésével a klíma szélsőségesebbé válik, a téli csa
padék emelkedik, a nyári viszont csökken. Csökken a tömegnövedék is, de nő 
az egyedek ellenállóképessége. A kb. 1000 m magasságból származó egyedek 



fagyállóak, hasonlóan jól bírják a hideget a Brit-Columbiából származóak is, 
ahol az éghajlat már kontinentális. 

Hasonlítsuk össze néhány meteorológiai állomás évi hőmérsékletének mene
tét hazai adatokkal. Válasszunk egy-egy állomást Brit-Columbiából és az 
Egyesült Államokból, a douglas eredeti termőhelyéről. Az állomások különböző 
tengerszint feletti magasságban vannak. Magyarországról ugyancsak két egy
mástól meglehetősen távoleső állomást vet tem: Szombathelyet és Alsófügödöt. 
A hőmérséklet sokévi átlagának évi menetét a 2. ábra tünteti fel. 

Darrington a tengerszint felett 171 m magasságban fekszik, Kamloops pe
dig 380 m magasságban. Mint látjuk Darrington éghajlatában még erősen érvé
nyesül az óceáni hatás, ugyanakkor Kamloops éghajlata már kontinentális. 
Méghozzá hazánk két ismertetett helyének éghajlatánál is szélsőségesebb. A 
görbék futása igen biztató és a jövőre nézve hasznos útmutatást ad. A darring-
toni vagy még alacsonyabb és a tengerhez közelebb eső területről magot hozni 
kockázatos. Azok utódai hőmérsékleti szélsőségeinket megsínylik. Ugyanakkor 
a nagy tengerszint feletti magasságból vagy északabbról származó egyedek k ö 
zel azonos hőmérsékleti viszonyok közé kerülnek, s így honosításuk biztatóbb. 
A hőmérsékleti viszonyok összehasonlításából levont következtetést a németor
szági származási kísérletek igen szépen igazolták. A kb. 1000 m-es tengerszint 



feletti magasságból vagy a Brit-Columbiából származó egyedek teljesen fagy
állónak bizonyultak. 

A honosítás másik fontos tényezője a csapadék. Mint már előbb láttuk, a 
zölddouglas eredeti termőhelyén igen nagy az évi csapadék. A tenyészeti idő
szakban viszont a csapadékösszeg megegyezik hazánkéval. Sőt, minél jobban tá
volodunk a partoktól és minél magasabbra jutunk, a tenyészídőszak annál szá
razabb, mintegy 200 m m körüli összes időszaki csapadékkal. Ez Alföldünknél is 
jóva l szárazabb klímát jelez. Hogy a douglasfenyő itt mégis j ó növekedést mu
tat, azt a nagy téli csapadékból a talajban elraktározott vízkészlet teszi lehetővé 
A fentiek szemléltetésére bemutatom párhuzamosan a Washington állambeli 
Tacoma meteorológiai állomás és Zalaegerszeg havi csapadékösszegeit. 
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A z évi összeg Tacoma állomáson 1026, Zalaegerszegen 751 mm. A z előbbi helyen 
a téli csapadék 777 mm-t tesz ki, a tenyésziáőszak összes csapadéka pedig mind
össze 249 mm. Ha. meggondoljuk, hogy a téli csapadék nagy része a talaj számára 
elvész, nem is olyan bőséges a rendelkezésre álló nedvesség. Igaz, hogy a levegő 
nedvességtartalma nyáron is lényegesen nagyobb a tenger felől jövő légáramlat 
folytán. Zalaegerszegen a 751 m m csapadékból 466 m m a tenyészeti időszakban 
esik le. A z adatokat ilyenformán értékelve azt kell mondanunk, hogy hazánk 
mintegy 600—700 m m évi csapadékot elérő területei a zölddouglas tenyésztési
hez elegendő nedvességet szolgáltatnak, különösen, ha j ó a talaj víztartó képes
sége. Ez nagy általánosságban a bükk elterjedésének hazai feltétele is. 

Mindezek feljogosítanak bennünket arra, hogy hazánk csapadékosabb ter
mőhelyein a zölddouglas telepítésének nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk. A 
Kivitelezésnek azonban ma még erősen gátat szab a korlátoltan rendelkezésre 
álló csemetemennyiség. 

A zölddouglas magjának beszerzése nehéz és drága. Sokszor a mag csírázó-



képessége igen alacsony. Csemeteíiewelése nagy hozzáértést és gondosságot igé
nyel. Ebből kifolyólag a rendelkezésre álló kevés magból, nem kielégítő a kiho
zatal sem. Ezért az Országos Erdészeti Főigazgatóság 1959-ben utasította az 
ERTI-t, hogy a zölddouglas-fenyó csemetenevelését is vegye fel munkatervébe. 
A kísérleteket a következő évben el is kezdtük, s reméljük, hogy azok hamaro
san sikerre is vezetnek. E kísérletek eredményének elébe vágni nem lenne cél
szerű, eddigi ismereteink közreadását mégis szükségesnek tartjuk. 

A zölddouglás 15—20 éves korában már teremni kezd, de a mag rendszerint 
léha. Kb. 30 éves korában terem csíraképes magot. A tobozok augusztus végén, 
szeptember elején érnek. Érés után a magvak hamarosan kihullanak. Ennek 
megelőzésére o tobozokat akkor kell gyűjteni, amikor egy részük barnulni kezd. 
A leszedett tobozokat szellős helyen utóérlelni kell. 

A magvak korai érése útján a természet őszi vetésre utal. Ez azonban csak 
kedvező termőhelyi adottságok között érvényesül. Hazánkban az eszi vetés nem 
jó, mert a mag korán indul csírázásnak, s a gyakran fellépő hajnali fagyok ál
dozata lehet. 

A tavaszi vetés viszont a magvak előkezelése nélkül bizonytalan. A mag
vak lassan, egyenlőtlenül csíráznak. Egy részük gyakran át is fekszik. A z előke
zelésnek többféle módja lehet. Németországban a vetés előtt több héten át előcsí-
riztatják. Rohmeder 8—10 órás vízben való áztatást javasol. Zander módszere 
pedig abban áll, hogy üvegedényt félig megtölt magvakkal és langyos vizet önt 
rá. A z edényt lefedve 1/ í—•'//, órán át a napon kell tartani. A következő napon a 
magvakat leszűri, kissé megszikkasztja és elveti. 

Hazánkban főleg két módszert alkalmaznak: rétegelik, vagy hosszabb-rövi
debb ideig áztatják. Ezek figyelembevételével állítottuk be a múlt évi kísérlete
inket Máriabesnyőn. Pilisszentkereszten és a neszmelyi csemetekertben. 

2. táblázat 

Kezelés 

Csemete db/fm Nyári pusztulás 

Kezelés 
Vetési idő V. hó X. hó db % 

Kontroll, vetés kezeletlen maggal 111. 5. 14 17 55 
4 hetes vermelés, nedves homokban IV. .">. r>o 44 15 25 
4 hetes hűtés jégszekrényben IV. 5. 26 10 16 61 
Áztatás 48 órán át állott vízben III. 5. 55 2H 26 47 
Az előbbinek megismétlése IV. 5. 71 44 27 38 
Előcsíráztatott III. Ki. 06 25 41 62 
Vetés 48 órán át áztatott maggal, állandó 

III. ."). i t 56 21 28 
111. 5. :ll 13 18 58 

A mánabesnyői kísérletben többféle kezelési módot hasonlitottunk össze a 
táblázatban található leírás szerint. 

Az adatok értékelése előtt jeleznem kell, hogy a kísérleti hely fagyzugos ta
laja szárazságra hajló homok, évi csapadéka kereken 600 mm. Tehát egyáltalán 
nem douglasnak való termőhely. Fm-enkénti csemetemennyisége ezt j ó l szem
lélteti is. 

A táblázat adataiból elsősorban is a vetés idejére vonatkozólag lehet hasz
nos megállapítást tenni. A március első napjaiban végrehajtott vetések, kivéve 
az árnyalt variációt, a nyár folyamán erős pusztulásnak indultak. Legjobb ered
ményt az állandó árnyalás alatt értünk el. Nyilván az árnyaló a kisugárzást 
csökkentve fagyvédelmet is jelentett, de nem sokban maradt el tőle a vermelt 
és 48 órán át áztatott, április elején vetett variáció sem. A jégszekrényben hűtött 
magvak igen gyenge eredménnyel keltek. Nagyon jól keit az előcsíráztatott mag, 



de igen erős vol t a csemeték nyári pusztulása. A nyári pusztulás az időszaki ár
nyalásban is nagy volt. A z erősen változó fényviszonyokat úgy látszik a doug-
las nem szereti. 

A 3. táblázat a neszmélyi adatokat tünteti fel. Ennek termőhelyi viszonyai 
már kedvezőbbek. 

3. táblázat 

Kezelés Csemete Kezelés 
db/fm 

141 
Vetés 2 héten át jégszekrényben hűtött 

maggal 39 
122 

Vetés rétegelt maggal, állandóan árnyalt . . 147 
Vetés rétegelt maggal homokkal takarva . . 208 

I 

A vetés egyöntetűen április 25-én történt. A z adatokból először is az tű
nik szembe, hogy a hűtött mag itt is éppen olyan gyengén kelt, mint Máriabes-
nyőn. Továbbá az árnyalatlan és árnyalt variációk lényegesen nem különböz
nek egymástól. Vagyis kedvező környezetben a zölddouglas csemeték árnyalása 
nem szükséges. A magvak 48 óráig tartó áztatásával csaknem ugyanolyan j ó 
eredményt érünk el, mint a vermeléssel. Igen nagy mértékben emelkedett a cse
mete mennyisége, ha a magvakat nem a magágyi talajjal takartuk, hanem ho
mokkal. 

Mindezek alapján jelenleg a következő útmutatást adhatjuk a zölddouglas 
fenyő csemetenevelésével kapcsolatban: 

1. A zölddouglas magját április közepe táján kell elvetni. Korábbi vetés az 
időjárással szemben kevésbé ellenálló. 

2. A magvakat vetés előtt négy héten át nyirkos homokban rétegelni kell. 
Ehelyett azonban 43 órán át tartó állott vízben való áztatás is kielégítő. A mag
vak hűtése jégszekrényben bizonytalan eredményt ad, nem javasolható. 

3. A z árnyalást mostohább termőhelyen meghálálja, de nem feltétlenül 
szükséges. Kedvező termőhelyen árnyalásra nincs szükség. 

4. A z elvetett magvak homokkal való takarása j ó hatású, különösen kötöt
tebb talajon. 

5. A rétegeléskor ügyelni kell, hogy a magvak földbe kerüljenek, még mi
előtt az általános csírázás megindul, mert a csírázó magvak az esetleges későbbi 
kiszáradással szemben igen érzékenyek. 

Szólni kell még néhány szót a vetendő magmennyiségről és a csemetesűrű-
fiégről. A magvakkal rendkívül takarékosan bánjunk. Fm-enkémt 300 szemnél 
semmi esetre sem ajánlatos többet vetni. Sőt minél kedvezőbb a termőhely, an
nál jobban csökkenteni kell a magmennyiséget. A douglasfenyő már az első esz
tendőben igen erőteljesen nő. A második év végére pedig 50—60 cm magasságot 
ér el. Sűrű állás esetén a csemeték igen felnyurgulnak. Ritkítását nem taná
csoljuk, mert minden darab csemetét meg kell menteni. Éppen ezért kevesebbel 
vessünk, hogy kisebb legyen az öngyérülés során kieső egyedek száma. Ma még 
erre vonatkozólag számszerű adatot adni nem tudunk. További kísérleteink 
lesznek erre hivatottak. 

A douglasfenyő csemeték gyökerei az erdeifenyőnél sokkal érzékenyebbek. 
Átültetéskor a megeredésben való kiesés elsősorban a gyökerek kiszáradásának 
rovására írandó. Ezért rendkívül nagy gonddal kell végezni a kiemelést és még 
inkább a csomagolást. Ne sajnáljuk azt a néhány forint értékű műanyag zacs
kót, amibe 100—100 db csemetét szépen be lehet csomagolni. Csomagoláskor v i 
gyázzunk, hogy a csemeték csúcsa a zacskóból kiálljon. Ilyen módon a csemeté-



ket több napon át lehet szállítani, raktározni, anélkül, hogy a gyökerek kiszárad
nának. 

Rá kell mutatnom még arra is, hogy azért a douglasesemeték nevelésével 
kapcsolatban hazánkban nincsen különösebb baj, ha a szakértelem és a megfe
lelő csemetekert szerencsésen párosul. A szombathelyi gazdaság kertjeiben, a 
Bakonyban a somhegyi kertben, a pilisiek a neszmélyi kertben, Bélapátfalván 
a Bélkő alatti kertben és a Sátor-hegységben igen szép csemetét nevelnek. Az 
alacsony kihozatalt országos vonatkozásban talán a nevelés szétszórtsága okozta. 
S ennek során olyan kertekben is foglalkoztak vele, ahol sem a környezet nem 
alkalmas arra, sem a kellő tapasztalat nem állt rendelkezésre. E téren javulást 
azáltal érünk el, ha a douglas nevelését néhány, arra legalkalmasabb kertben 
összpontositjuk, ahol a kellő szakértelem is megvan. Ebben a néhány kertben 
az ország valamennyi szóbajöhető tájára meg tudjuk nevelni az évi csemete
szükségletet. , 

A németországi kísérletek azt mutatták, hogy a nedves és félnedves bükk-
erdő típusok adják a zölddouglas elsőosztályú termőhelyeit. A tervezés során te
hát elsősorban ezeket a területeket kell figyelembe venni. Mivel első éveiben, 
míg a megfelelő magasságot el nem éri, a fagyra különösen érzékeny, a telepí
tést ernyőző állomány alatt kell végezni. Erre a douglas igen alkalmas, mert fia
tal korában jó l tűri az árnyalást. 

Ha a fentiekhez hozzávesszük nagy fatermő képességét és igen szép, érté
kes fájának sokoldalú felhasználhatóságát, az arra alkalmas termőhelyeken na
gyobb arányú felkarolását feltétlenül javasolni kell. Hadd zárjam soraimat a 
Bedő Alberttől vett alábbi idézettel: „Akad-e , aki e fanem tenyésztésével, erős 
elhatározás mellett, nálunk nagyobb kiterjedésű kísérleteket tegyen? Ha igen, 
s fáradozását óhajtott siker követendi, akkor maga a viruló douglás-erdő képe-
zendi majdan a halhatatlan név legszebb élő emlékét' - . Ügy gondolom, eljött az 
ideje annak, hogy országos jellegű származási kísérletet kezdjünk a zölddouglas 
fenyővel, nem a név halhatatlansága miatt, hanem azért, hogy ezzel is szolgál
juk azt a célt. amely népünk szebb, j o b b életét van hivatva biztosítani. 

IRODALOM 
1. Bedö Albert: A douglasfenyő, Abies Douglasii (Lindley) (Erdészeti Lapok 1878. 543—565 o.) 

— 2. Nagy Imre: A Pseudotsuga Douglasii és meghonosítása (Magyar Erdész), 1908, 354—355 és 
372—474 p.) _ 3. pirknrr Ernő: A Pseudotsuga Douglasii honosítása (Erd.íszeti Lapok, 1930, 353— 

357. p.) — Pallay Nándor: Sátorhegységl douglasfenyő műszaki tulajdonságai (Erdőmérnöki 
Főiskola közleményei, 1956. II. évf. 53—72. p.) — 5. Neuwirth János: A douglasfenyő szerepe a 
Zala megyei fenyőtelepítésekben (Az Erdő 1956. 3. k.). — 6. Dr. Glsela John: Standörtliche 
Grundlagen für den Anbau der grünen Douglasie. Frankfurt am Main. 1952. — 7. K. Göhre: Die 
Douglasi und ihr Holz. Berlin 1958. — 8. Dr. R. Schober: Ergebmsse von Douglasien-Provenienz-
versuchen in Deutschalnd, Holland und Dánemark. (Alig. Forstzeitschrift, 1959. 8.) 

Pályázat erdész-technikumi tanári állásokra 
A soproni Erdészeti Technikum pályázatot hirdet két levelező tanári állásra. A 

kinevezendő tanár feladata a levelező hallgatók oktatása Sopronban és a vidéki 
konzultációs központokban; valamint a levelező oktatással összefüggő szervező és 
adminisztratív munka. 

A betöltendő állás után a 30/1957. (M. K. 6.) M M . sz. utasításban közölt illetmény 
iár. A Technikum szükség esetén szolgálati szobát biztosít. 

A levelező tanári állásra pályázhatnak olyan oki. erdőmérnökök — esetleg kö
zépiskolai tanárok is — akik legalább 3 éves erdőgazdasági ill. tanári gyakorlattal 
rendelkeznek. 

A pályázathoz csatolni kell: 
1. erdőmérnöki, ill. tanári oklevél-másolatot, 
2. részletes önéletrajzot, 
3. kitöltött C 0243—15. r. sz. törzslapot. 
A pályázatot 2962. január 10-ig kell megküldeni a soproni erdészeti technikum 

(Sopron, Szt. György u. 9.) címére. 



„PARVUS II." 
Faátmérő, famagasság, faállomány-körlapösszeg 

és távolság meghatározó zsebműszer 
K I S S R E Z S Ő 

Hosszas kísérletezés után sikerült előállítani egy olyan kisterjedelmű, egy
szerű, könnyen kezelhető zsebműszert, amelyet elsősorban az erdészeti kutatá
sok, valamint az ellenőrzések során jó eredménnyel használhatunk. 

Segítségével segédmunkás igénybevétele nélkül meghatározhatjuk; 
a) bármilyen nagyságú fa átmérőjét cm-es pontossággal a kerületből tör

ténő átszámítással; 
b) a fák magasságát akár deciméteres értékben; 
i) a faállományok hektáronkénti körlapösszegét m 2 -ben dr. Bitterlich-féle 

eljárás alapján; 
á) az erdei választékok méreteit (hossztolás). 
Segéderővel és segédmércével pedig; 
e) nagyobb távolságokat is mérhetünk térképezési, vagy területkitűzési 

munkák elvégzése céljából, 20 m-ig V2 m-es, azon felül 30 m-ig m-es 
pontossággal. 

A zsebmüszer posztó vagy műanyag tokban mindig a szakembernél lehet. 
Viszonylag olcsón előállítható, s kezelése rövid idő alatt elsajátítható. 

A mérőműszer két részből áll: egy megfelelően kiképzett lemezből és egy 
hozzá való zsinórból. 

A lemez egyik oldalára (A és B él közé) a magasságméréshez szükséges be
osztás, a másik oldalára pedig (A és C él közé) a kör kerületéből közvetlenül az 
átmérőt adó skála van bejelölve 

A műszer anyagának legjobban megfelel a 2 m m vastagságú, bevonattal el
látott réz- vagy rozsdamentes acéllemez, de kiválóan alkalmazhatjuk a kemény 
műanyagokat is. Hosszúsága olyan, hogy 5 cm átmérőértéknek megfelelő kerü
let (5 X 3,14 cm) férjen rá. Ez mutatkozik a legkedvezőbbnek, mivel 5-nek 
könnyű a többszörösét képezni és a lemezke egyúttal a gyakorlatias nagyság ha
tárán belül lehet. A lemez szélességét 20 mm-nek vesszük. A magassági mérce 
egy egysége 15 m m és ez 1 m-nek felel meg. Ilyen beosztás esetén még 30 m 
magas fának is aránylag könnyedén határozhatjuk meg a magasságát. Az A és 
C él úgy van kiképezve, hogy feltekeréskor kiküszöböli a zsinór lecsúszását. 
Az éleket ajánlatos legömbölyíteni, hogy a zsinór időelőtti elhasználódását meg
akadályozzuk. Az A élnél levő kiugrás be van hajlítva és hegyesre kiképzett, 
hogy vastag fa esetén ezt a két tüskét a fába beszúrhassuk és a lemezkét elen
gedve a fát a zsinórral körbejárhassuk. A 16 cm hosszúságú műszeren az A és 
B él között, valamint a C élnél különböző méretű beszögellések vannak. Ezek
nek a faállománykörlapösszeg kiszámításában van jelentőségük. Segítségükkel, 
és a zsinóron levő 50 cm-es távolsággal különböző „látószögeket" tudunk ké
pezni. A pontos méretük igen lényeges. A célszerű látószögek kialakítása érde
keben sok esetben, különösen ha tömegmunkát végzünk, műszerünket célszerű 
egy i m hosszúságú rudacskára merőlegesen felerősíteni. Ezt legkönnyebben 
úgy tudjuk elvégezni, hogy a C éltől 20 mm-re levő nyíláson keresztül szeget 
verünk a bot végébe. 

A zsinór tetszőleges hosszúságú, vékony, erős és nem nyúló. Legjobban a 
rádióskála zsinórja felel meg a célnak. Ezt az A élnél levő lyukon úgy kell át
húzni, hogy a végén levő csomó a magassági mérce oldalán legyen. 



Gyakorlatilag legalkalmasabb a kb. 1,26 m hosszúságú zsinór, mert ezt még 
könnyedén fel tudjuk csavarni és vele 41 cm átmérőig dolgozhatunk közvetle
nül. A zsinórra fekete és színes tussal beosztást készítünk, s ezt a famagasság 
mérésekor használjuk. Az A éltől kezdve a kifeszített zsinórra az A és B él 
közti magassági mérce folytatásaként 1,5 cm-es távolságokat hordunk fel. A z A 
él a 4 m-t jelzi, tehát utána a zsinóron az 5 m jön. Ezt és a többi ötös értéket 
legjobb 3 fekete tusvonallal, gyűrűvel jelezni. A 10 m-nek megfelelő pontot egy 
fekete és alatta, valamint felette egy zöld vonással; a 20 m-nek megfelelőt egy 
fekete és két piros vonással jelöljük. Így járunk el 30 m-nél is. Ezenfelül az A 
éltől mérve felhordunk 30, 60 cm-es távolságokat is, melyeket vastagabb zöld 
színű gyűrűvel jelöljük meg. Ezt a beosztást a távolságméréshez használjuk. 
Ugyancsak az A éltől 50 és 100 cm-t is felmérünk a zsinórra és e helyeket piros 
színnel jelöljük. E beosztásra a körlapösszeg meghatározásához és egyéb általá
nos mérési munkálatokhoz (hossztolás) van szükség. 

Ha jól megfigyeltük zsebműszerünket, rögtön szemünkbe tűnik, hogy rajta 
igen sok adott méret van szánt-szándékkal kiképezve, hogy azokat a minden
napi gyakorlati életben mérések elvégzésére hasznosíthassuk (1; 1,5; 2; 3; 5; 6; 
10: a zsinóron 30, 50, 60, 100 cm stb.). 

í. Faáímérő meghatározása: 
A z átmérőmeghatározás a kerületből történik. A zsinórral egyszerűen k ö 

rülfogjuk a fát a kérdéses helyen és az ujjainkkal megfogjuk ott, ahol az elejé-

1. ábra 



vei összeért. Ezt a távolságot (zsinórhosszt) feltekerjük a lemezke egész hosz-
szára (A és C él körül) és így megtudjuk közvetlenül, hogy a megmért kerü
letünk hányszor ad 5 cm átmérőt. A maradékot természetesen még a mércén
ken meghatározva, esetleg a tizedeket becsülve, a kapott értékhez hozzáadjuk. 

Vastag fa esetén a műszert a kiálló tüskék segítségével vízszintesen a fához 
rögzítjük és a zsinórral körbejárhatjuk a fát. A zsinór végét fehér krétával meg
jelöljük és addig folytatjuk e műveletet, amíg teljesen körül nem érjük a fát. 
A teljes hosszakat és a maradékot összegezve megkapjuk oly nagyméretű fáknak 
az átmérőjét, is, amelyeket átlalóval már meg sem tudunk mérni. 

A műszerrel történő méréseink természetszerűleg bizonyos mértékű hibák
kal terheltek. Ezek a lemez vastagságából, a zsinór megnyúlásából, a feltekeré
sek számából, a zsinór vastagságából stb. adódnak elő. Kiküszöbölésükre azon
ban lehetőség van, mivel rendszeresen fordulnak elő (kivéve a megnyúlást). 

Mindezek figyelembevételével az átmérő meghatározásakor úgy kapunk j ó 
eredményt, ha 

15,1 cm-től 25 cm-ig 0,25 cm-es 
25,1 cm-től 35 cm-ig 0,50 cm-es 
35,1 cm-től 45 cm-ig 1,0 cm-es 

javítást veszünk a mért értéktől felfelé; tudva azt, hogy a kerületből történő 
átmérőmeghatározás mindig kissé nagyobb adatot ad, mert a fa egyenetlensé
gei, kidudorodásai a kerületet növelik. Fekvő fa esetében a félkerület meghatá
rozásával mérjük meg az átmérő felét s így egészen jó eredményt kaphatunk. 

II. Famagasság meghatározása. 

A műszerrel való mérés a háromszögek hasonlóságának az elvén alapszik 
(2. ábra). A fától való távolság lemérésére nincs szükség, hanem csak egy, a fa 
mellé állított mércére vagy a törzsön megjelölt 2 m-es magasságra. 

A zsinórt mutató- és hüvetykujjunk közé fogva, a lemezkétől nem nagy 
távolságra, a műszert lelógatjuk és addig közelítjük vagy távolítjuk a szemünk-

H 

2. ábra 



tői, amíg a magasság mérésére szolgáló rész, a négy egység (A—B) nem vág 
egybe a fa mellé állított 4 m-es rúddal, vagy a 2 m-es osztásrész a fán 2 m ma
gasságban levő jellel (krétajel). Ezután a másik kezünkkel a lemezke alját meg
fogva az ujjainkat addig csúsztatjuk fel a zsinóron, ahol a fa csúcsát látjuk. 
Elengedve az alját a metszések helyességét ellenőrizzük és a kisebb kiigazításo
kat elvégezzük. Ezzel a fa magasságát már elő is állítottuk más mértékegység
ben és ez egyenlő a magassági rész aljától (B éltől) az ujjainkig terjedő távol
sággal, melyet közvetlenül, a tizedeket pedig becsülve le tudunk olvasni a zsi
nóron levő magassági értékek segítségével. 

Az eddigi kísérleti mérések beigazolták, hogy meglepően j ó eredményt 
lehet elérni — még nagy famagasságok esetében is —, ha csak a 2 métert je 
löljük meg a fán krétával. Ez jól begyakorolható s így a 4 m-es rúd teljesen 
elmaradhat (nagyon sokat számít, ha ezt nem kell egy segédmunkásnak hor
doznia). A 2-es fonalnál ajánlatos, éppen ezen gyakorlatias és egyszerű mérési 
lehetőség érdekében egy kicsiny mélyedést kialakítani. Ez egyúttal a legalkal
masabb „látószög" kitűzésére is szolgál ( w x ) . 

A szerfahosszúság a zsinórról mindenkor közvetlenül leolvasható. 
Alacsonyabb (2—15 m) magasságú fák esetében a szemünk és a lemez közti 

kicsiny, a leolvasást megnehezítő távolságot kiküszöbölhetjük oly módon, hogy 
a lemezkén levő 4 osztásrészt csak 2 osztásrésznek (2 m-nek) fogadjuk el. Ilyen
kor természetesen a zsinóron kapott magassági értéket kettővel osztani kell. 

711. Faállomány-körlapösszegének meghatározása: 

A „Parvus II" alkalmas arra, hogy vele könnyűszerrel meghatározzuk egy 
faállomány 1 ha-ra vonatkozó mellmagassági-körlapösszegét az immár híressé 
vált dr. Bitterlich Walter-féle eljárás alapján. Elegendő, ha: 

A z erdőrészletben — a köröspróba elvégzéséhez hasonlóan — egyenletes 
elosztásban, több helyen megállunk és ezeken a pontokon a rnűszerecskét úgy 

3. ábra 



emeljük szemünk elé, hogy az 50 cm-re legyen tőlünk. Ezt úgy érjük el, hogy 
a zsinórján a fémlaptól 50 cm-re megjelölt piros gyűrűt j o b b kezünk mutató
ujjával szemünk alá szorítjuk és a bal kezünkbe vett lapocskával, azt vízszin
tes helyzetben, a zsinórral merőlegesen tartva, a zsinórt kifeszítjük. 

A műszeren elkészített bevágáson (A és B él között: W i = 7,07 mm) át 
megirányozzuk a fákat mellmagasságban (3. ábra). 

Álláspontjainkon egy-egy teljes körülforgást csinálva megszámláljuk, hogy 
hány fának látjuk a mellmagassági vastagságát nagyobbnak a bevágásnál, és 
ezt a darabszámot fafajonként feljegyezzük. Amennyiben a fa vastagsága lát
szatra éppen megegyezik a bevágás szélességével, akkor azt egyszer beszámít
juk, egyszer meg kihagyjuk. Sűrű faállományokban a fák gyakran fedik egy
mást, s így egyes fák kimaradhatnak a számlálásból. Ilyenkor célszerű egy 
oldallépést tenni, amellyel a fától való távolságunk nem változott, viszont meg
állapíthatjuk, hogy az eddig takart fa vastagabb-e a használt w értéknél. Ez
után pontosan vissza kell lépni előbbi helyünkre. 

Az álláspontokon kapott darabszámokat összegezzük, majd az összeget az 
álláspontok számával elosztjuk. 

Átszámí tó tényezők (Kw) : (Kw = 
v 2 / y n ) 

1. táblázat 

Szám Zsinór, v. pálcahossz: 
h 

Használt W (bevágás) : Átsz. tényező: (Kw) 

1. 50 cm u>, ( 7,07 mm) 0,5 
2. 50 cm w, (10,00 mm) 1,00 
3.' 100 cm w, (20,00 mm) 1,00 
4. 100 cm wt (14,10 mm) 0,5 
5. 100 cm in, (10.00 mm) 0,2:> 

A z így kapott átlagot — amely az egész állományra jellemző — megszo
rozzuk a használt zsinórhossz vagy pálcahossz és w (bevágás) értékhez, azaz a 
,,nézőszöghöz" tartozó átszámító tényezővel, és máris megkaptuk, hogy hány 
m a a körlapösszeg 1 ha-on (1. táblázat). Ez az eljárásunk csak vízszinteshez 

2. táblázat 

A főbb fokok cosinusa és annak rcciproka 

Fok tp Cosinus <p 1 
cosinus rp 

5 1,00 1,00 
10 0,98 1,02 
15 0,97 1,03 
20 0,94 1,06 
25 0,91 1,09 
30 0,87 1,13 
35 0,82 1,18 

közelálló terepen helytálló. Ferde terep esetén a kapott eredményt még az át
lagos dőlésszög cosinus-értékével osztani vagy ennek reciprok értékével szo
rozni kell (2. táblázat). 
Képletesen : 

m, + n, + n 3 + . . . + nx G ms/ha = 

ahol ,, n , 
Á 

Kw 

G 

Á cos inus <p 
az egyes álláspontokon kapott darabszám, 
az álláspontok száma, 
a használt nézőszöghöz tartozó átsz. tényező 
mellmagassági körlap-terület, 
átlagos dőlésszög. 



Használhatjuk a többi bevágást is. melyek a műszerünk alján vannak: 
w 2 = 20 mm, w 3 = 14,1 mm, w 4 = 10,0 mm. 

Amennyiben tömeges munkát akarunk végezni, legjobb műszerünket egy 
1 m hosszúságú bot végére erősíteni és annak másik végét szorítjuk szemünk 
alá. Ebben az esetben a C élnél levő w 3 -a t és w 4 -e t célszerű használni. 

Országos viszonyaink között a 20—35 cm átmérőjű faállományokban leg
célszerűbb a táblázat 1. sz. és a 4. sz. értékeit használni. Ennél nagyobb átlagos 
átmérők esetén pedig a 2. sz. és a 3. sz. lehetőségeket indokolt alkalmazni. 
Ugyancsak ez utóbbiak válnak be nagykiterjedésű egyenletes, vastagabb állo
mányokban. 

A vizsgált állományunk átlagos átmérője (d) és a kiválasztott „nézőszög" 
(Wg) alapján kiszámíthatjuk az alábbi képlettel az egyes próbakörök körül
belüli, átlagos sugarának (r) a nagyságát. 

100 d 
r = 

W „ 
Például, ha nézőszögünk 1,41 és d = 30 cm, akkor r = 21,27 m; és ha d = 20 
cm. akkor r — 14, J 8 m. 

A z eljárás helyességét dr. ing. Bitterlich Walter elméleti levezetése alapján 
az alábbiakban kívánom bizonyítani: 

Minden nézőszög, mely alatt egy tárgyat nézünk, megfelel egy pontosan meghatá
rozott aránynak. Ha egy fát nézünk (3. ábra) akkor a rnellmagassági átmérő törve 
a fa tengelyének a szemünktől való távolsággal egyértelműen határozza meg látó
szögünket. Eljárásunkban az átmérőt mindig cm-ben, a szemtől való távolságot pedig 
m-ben mérjük. Eredményül egy „szögszámnak" nevezett („nézőszög") új mérték
egységet kapunk, melynek dimenziója cm/m, és egysége 1/100, vagyis 1 cm átmérő 
minden 1 m távolságra. 

Az aránylat meghatározásához tulaj donképen nem szabadna az átmérőt használni, 
mert a fához húzott iránysugarak tangenciálisan érintik a fát és így a mellmagassági 
átmérőt valamivel nagyobbnak látjuk. Ez a hiba azonban elhanyagolható, mivel a fa 
átmérőjéhez képest az irányzótávolság nagy. A hiba legtöbbször csak mm-ben fejez
hető ki. 

A fenti egységnyi nézőszög alatt vizsgálva egy fát, mely ,,a" távolságra áll, a követ
kező egyszerű összefüggéseket kapjuk : 

Ha W = l (vagyis olyan nézőszög, amely az 1/100 aránynak felel meg), 
d 1 

akkor 
ha W = 2, 
akkor 
és, ha W = n, 

a 100 

d 2 

100 

d Wn 10CW 
akkor — = : ebből a = 

a 100 Wn 

Láthatjuk, hogy meghatározott átmérő és meghatározott szög csak egy ,,a" 
értéket határoznak meg. Vagyis ha pl. az erdőben valamilyen módon rögzített látó
szög alatt nézem a fákat, akkor egy bizonyos átmórőjű fa csak egy távolságban felel
het meg pontosan látószögünknek. Számszerűen : W = 2 szögnél minden 30 cm átmé
rőjű fa csak 15 m távolságban fedheti pontosan látószügönket. Ha ránézünk a 3. ábrára 
ez világos is, mert ha a fa közelebb lenne, akkor nagyobbnak, ha távolabb lenne, akkor 
kisebbnek látszana a látószögnél. Mivel egy meghatározott látószög egy ilyen képzelet
ben meghúzott kört határol el, azért az előforduló „ 4 " fő szöget „határszögnek" nevez
zük. 

Ezekután a határkör szélén álló fára felírhatjuk : 
lOOd 

r s = ; , 
W 

mivel r —- a, ós Wn = Wg 



Most vizsgáljuk meg, hogy miként aránylik az elméleti határkörön álló fa mell
magassági körlapja az elméleti kör területéhez : Tudjuk, hogy a körök területei úgy 
aránylanak, mint sugaruk négyzetei, tehát : 

d-

T r°-
behelyettesítve r értékét 

í d y da 

T flOOdy lOOOOd2 

\Wg~j ~Wg^~ 

— g y e i egvszerűsítve 
4 

T 4 ( 2 \ « 
10 000 10 000 

Wg2 { Wg ) 

T 10 000 l 2 j 
Láthatjuk, hogy ebben az arányban se a fa távolsága, se az átmérője nem szerepel. 

A viszony pedig megfelel az 1 m 2 / h a aránynak, melyet a I—~—I tényezővel kell 

megszorozni. Ezt a következtetést azért lehet levonni, mert a fa körlapjának és az elmé
leti kör területének az arányából indulhatunk ki, tehát végeredményül is terület
arányt kapunk. 

Ezeknek megértése után elérkeztünk az eljárás alapelvéhez, mely szerint : ha 
minden fát, amely az arányban szereplő Wf irányszögnél vastagabbnak látszik, meg-

I Wg y' 
számlálunk és a I—-—I tényezővel megszorozunk, akkor m 2 /ha-ban megkapjuk 

az állomány körlapösszegót. 
A szögmérésben elkövetett %-os hiba a körlapösszeg %-os hibájára kétszeresen hat. 
Műszerünk használatbavétele előtt meg kell győződnünk arról, hogy irányszögeink 

pontosak. Ezt a használatos határszögeink esetében a következőképen érhetjük el : 
A megfigyelés irányára merőlegesen, a szemünktől 10 m távolságra jól megfigyel
hető 20, 14,1 és 10 cm hosszú éles jeleket helyezünk el. Ezeket a jeleket a műszer meg
felelő bevágásainak pontosan fedni kell. Ha nem fedi pontosan a jelet, akkor ez számí
tásainkban egyoldalúan ható, arányos hibát okozna, melynek kiküszöbölése legcél
szerűbben a zsinór- vagy bothosszúság megváltoztatásával történhetik. 

IV. Távolságmérés: 

A távolságmérés az arányos távolságok elvén alapszik (4. ábra) . Esze
rint a mérésnél úgy járunk el, hogy jobb kezünk mutatóujjával a zsinóron 30 
cm-re megjelölt zöld jelet szemünk alá szorítjuk és bal kezünk hüvelykujjával 
— e zsinórnál alátámasztva a műszerecskét úgy, hogy az függőlegesen álljon — 
kifeszítjük a fonalat. Most a műszer A — T B éle mellett elnézve (amely 3 cm) m e g 
állapítjuk, hogy ezzel a kérdéses távolság végén függőlegesen elhelyezett mér 
céből (acél-zsebmérőszalag) mekkora hosszúság vág egybe. A segédmunkásnak 
a szalagra fektetett tenyerét addig irányítjuk fel vagy le, amíg ez nem követ
kezik be. Ennek a hosszúságnak a cm értékét meghatározva és azt tízzel meg
szorozva kapjuk a keresett távolságot. 

Ha nagyobb távolságot kívánunk mérni, célszerű a 60 cm-re levő másik 
zöld jelet szemünk alá szorítani, de akkor a kapott cm értéket hússzal kell m e g 
szorozni. 
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«AMor ± ; CA= rVAB 

a mert tárolság m fQx mércahom. 

4. ábra 

A műszeren levő más oldalhosszakkal és a zsinórhossz megváltoztatásával 
számos más, kedvező arányt is előállíthatunk. 

A módszert jól használhatjuk adott távolságok kitűzésére is (kísérleti terü
letek, köröspróba). Ebben az esetben célszerű az adott hossznak megfelelő k ü 
lön mércét készíteni pl. fából. 

A „Parvus II"-vel ezideig végzett próbamérések hosszabb időn keresztül, 
különböző viszonyok között igen kedvező eredményt adtak. * 

Irodalom 
Dr. ing. Bitterlich Walter: Relaskoptechnik. Cbl. Ges. Eorstw. Wien, 1959. 76. 

évf. 1. sz. 

Beszámoló a pílisesabai kopárfásításról 
F E J É R I S T V Á N 

A Pilisi Állami Erdőgazdaság piliscsabai erdészetéhez tartozó mintegy 500 kh ki
terjedésű kopár területek erdősítésére az első ötéves tervfeladatot 1955 júniusában 
dolgoztuk ki. A z ütemezés szerint 1960. őszén befejeződtek Budapest felé haladva az 
1. számú műúttól balkézre elterülő kopár tömb munkálatai. Azt hisszük, hogy nem 
lesz érdektelen, ha az eddig szerzett tapasztalatokról, eredményekről beszámolunk. 

A z erdészethez tartozó kopárok dolomit alapkőzetű váztalajok. Tipikus jellemző
jük, hogy legfeljebb 10—15 cm-es humuszos termőréteg fedi az alapkőzetet. A talaj-
bemosódás viszonylag kevés. E talajok lúgos kémhatásúak. Mélyebb humuszréteget 
csak a hajlatokban, lejtők lábánál, találunk. Talajtani osztályozás szerint e területek 
talaja a sötét színű erdőtalajoknak rendzina fogalma alatt tárgyalt altípusai közé 
tartozik. A dolomit triászkori képződmény, alkotó elemei kalcium és magnézium, s 
e két sónak a tengervízből való kicsapódásából keletkezett. Gyakran van szennyezve 



vassal, ettől szokta kapni oly jellemző színeződését a világos sárgától a sötét barnáig. 
Rideg, nehezen málló ásvány. 

Kopárjaink másodlagosak. Valamikor hatalmas erdőségek borították a Piliseket 
is, az ember túlzott nyerészkedési vágya azonban sokszor szomorú „eredményekhez" 
vezetett. A z erdőirtás megváltoztatta a képet, a föld- és a legelő-szerzés mind na
gyobb területekről irtotta az erdőt. A kezdetben dús, füves vegetációval rendelkező 
területek hamar kimerültek, az állatok taposása következtében meglazított talajt az 
eső kikezdte, lemosta és rövid idő után létrejött a nyílt kopár. A magnézium- és kal
ciumkarbonátos talajok, a dolomit sajátságos viselkedése folytán egészen különleges 
növényszövetkezetet őriznek. A tavaszi és nyári aszpektusban gyűjtött domináns lágy
szárúak közül a következőket említem meg: Seseli leucospermum (magyar gurgolya), 
Festuca glauca (deres csenkesz), Paronychia cephalotes (ezüst aszott), Helianthemum 
canum (szürke napvirág). Fumana vulgáris (naprózsa). Globularía Willkommii (közön
séges gubóvirág), Anthylis poliyphilla (magyar szapuka). _ 

Talajelőkészítés 

E területek mielőbbi gyors felszámolása, újraerdősítése régen foglalkoztatja szak
embereinket. Az elmúlt időszakban alkalmazott módszer kizárólag a gödrös ültetés 
volt. Ez jó eredményeket hozott, azonban kissé lassú, nehézkes eljárás. Különösen az 
őszi időszakban végzett munkálatok haladtak vontatottan. A gödrös ültetéssel szem
ben időnyerés szempontjából sok javulást hozott az ékásóval történő munkálatok be
vezetése. Ennél a módszernél a dolgozók közvetlenül nem érintkeznek a nedves föld
del, szívesen dolgoznak tehát az ékásóval. E módszerek egyike sem biztosítja azonban 
a kopár területek gyors felszámolását, fgy került előtérbe a közvetlenül magvetéssel 
történő erdősítés gondolata. Fafajnak a feketefenyőt választottuk, mert dolomit alap-
kőzetű kopárok újraerdősítéséhez elsősorban ez a fafaj alkalmas. 

Kísérletképpen 1955-ben egészen sivár, sekély feltalajú dolomit murvás részen 
vetettünk néhány négyzetméteres területen folyóméterenként 70—80 szem magot. A z 
elvetett mag kikelt. A z egy év múlva kiemelt csemete szép gyökérfejlődést mutatott. 
Ez a jó eredmény adta a bátorságot, a következő évben 5 ha, majd évenkint 30—40 
hektárral haladva előre, az egész terület visszahódításához. 

A szükséges talajelőkészítést évenkint előre biztosítjuk. Ez padkázásból áll. A 
padkát úgy képezzük ki, hogy felső lapjuk néhány fokot a hegy felé dőljön. Így a 
tenyésztésre oly fontos mikroklímát kedvezőbbé tesszük, mert megváltozik a napsu
garak beesési szöge és ezáltal különösen a déli, meredek lejtőn a felmelegedés erősen 
csökken, s egyben a terület vízgazdálkodása is kedvezőbbé válik. 

A z erős szélhatásnak kitett, alom- és aljnövényzet nélküli, valamint a mozgó, kő-
törmelékes talajokon, ahol a padkák betakarása a mobilitás következtében bekövet
kezik, egyszerű rőzsefonások nélkül eredmény nem várható. Ezzel nemcsak még ked
vezőbbé tesszük a mikroklímát, hanem egyúttal csökkentjük a szél kiseprő erejét és 
szárító hatását is gátoljuk. A lehulló alom visszatartásával elejét vehetjük a kilúgo-
zódásnak és a talaj táperejét, a humuszképződést fokozzuk. A padkák mindenkor 



rétegvoiiallal párhuzamosan helyezendők el, mert ha a padka nyomvonala nem víz
szintes, nem tudja a vízgazdálkodást megjavítani, sőt a vízerózió elősegítésével azt 
sokszor le is rontja. 

Dolomitkopáraink szárazságtűrő fafajok telepítését követelik. Ezek elsősorban a 
molyhostölgy, a cser, kocsánytalantölgy, valamint a feketefenyő. Mindezek azonban 
csak bázisgazdagító töltelékfajokkal elegyesen telepíthetők. Ezért állománykiegészí
tésként a padkák közé 2 X 2 m-es kötésben fészkeket képezünk, évenkint 40—50 ha-nyi 
területen és ezekbe vadkörtét, hársat, sajmeggyet, barkócaberkenyét, húsos-somot, 
cserszömörcét stb. hozunk be, ugyancsak magvetés útján. 

Hárem éves feketefenyő ültetés 

Lombos fafajaink közül csak a molyhos- és kocsánytalantölgy, továbbá a cser 
tud a mostoha talaj- és klimatikus-viszonyokkal megküzdeni. 

A molyhostölgyet általában mészkedvelő fafajnak ismerik. A hangsúly azonban 
ennek a fafajnak a xerofita jellegén van és kopárjainkon ez a tölgyfaj tekinthető út
törőnek. A kocsány talán tölgy és a cser a már humifikálódott részekre ültetendő. 

A feketefenyő esetében is azonos a helyzet. Ez a fafaj is elsősorban szárazságtűrő. 
A feketefenyőnek a talaj mésztartalmára vonatkozó előszeretetét hangoztató tanítás 
onnan ered, hogy a feketefenyőt elsőízben az 1780-as években Arnold osztrák bota
nikus írta le az alsóausztriai termőhelye után, ahol mész- és dolomittalajokon fordult 
elő. Akkor még nem tudták, hogy fő előfordulási helye Boszniában van, ahol nem 
mésztalajon, hanem szerpentinen őshonos. 

Vannak 8—10 ha-t kitevő összefüggő foltjaink, ahol a feltalaj pleisztocén homok. 
Itt elegyetlenüi telepítettünk fekete- és erdeifenyőt; tervünk az, hogy később 20%-ban 
akác-csemetéket hozunk majd be és így a fenyőállomány értékét jelentősen növelni 



fogja az akác fája. Ugyancsak ide ültettünk elszórtan celtis- és vadcseresznyecseme
téket, azzal a megokolással, hogy a későbbiekben az akác- és erdeifenyőállományok 
alsó szintjében fontos talaj ápolási feladatot látnak majd el. Nem feledkeztünk meg a 
hazainyárakról sem. Fehér- és szürkenyár egyedeket laza hálózatban 10 X 1 0 m-es 
kötésben ültettünk ki, növekedésük egyelőre kielégítő. Nagyobb jelentőséget kell ad
nunk a töltetékfajok közül a jövőben a mezeijuharnak és a nyírnek. A felhalmozódott, 
összemosott völgy eletekben önmagától betelepszik a mezei juhar, mint közismerten 
jó elegyfa. 

A telepítés sűrűségét a földrajzi helyzet, a talaj- és éghajlati adottságok, valamint 
a fafajok biológiai tulajdonságai szabják meg. Itt a kedvezőtlen erdőtenyészeti adott
ságokra tekintettel, sűrűbben, ha-ként 10—12 000 csemetét kell ültetni. A fenyőmag
vetések ezt teljes egészében kimerítik, mert itt két év után ritkítanunk kell az egye
deket a gyökérkonkurrencia és a fejlődés kedvezőbbé tétele miatt. 

Most, hogy az újrahasznosítandó területek 90%-án már elvégeztük a munkálato
kat, külön meg kell emlékeznünk Bertán József és Markos Ferenc kerületvezető erdé
szek áldozatos, valamint Dévényi Antal Bedő-díjas erdészetvezetőnk koordináló mun
kájáról. Munkatársaink fáradtságot nem kímélve és minden akadályt legyőzve végez
ték és végzik munkájukat ezeken a területeken, ahol is részben a főváros közelsége, 
részben az ipartelepek elszívó hatása miatt az állandó munkásgárdának a kialakítása 
jelentette talán a legnagyobb nehézséget. Sikerült azonban 30—40 főből álló állandó 
gárdát kiképezni, ezeknek a munkáját hirdeti a jövőben a kopár hegyeknek bekap
csolása a termelésbe, a népgazdaság vérkeringésébe. 

Budapest 4200 hektáros erdőterülete parkerdő és városkörnyéki erdő, 
amelynek elsőrendű rendeltetése, hogy a dolgozók tömeges pihenését szolgálja, 
hogy levegő javító szerepével a lakott területek portól, füsttől és egyéb káros 
szennyeződéstől való védelmével , a szélerő és hőmérsékleti ingadozások csök
kentésével elősegítse a lakosság egészségvédelmét, s hogy esztétikailag, tájszé-
pészetileg kielégítse fejlődő szocialista városunk igényeit, fokozza Budapest ter-
mészetarita szépségét. Olyan gazdálkodási módot kell tehát megvalósítani a fő 
város erdeiben, amely minden tekintetben megfelel az erdők zöldövezeti ren
deltetésének, a használatot alárendeli az egészségügyi-esztétikai szempontoknak. 

A távlati célok kitűzésében alapvető szerepet játszik az erdőrendezés. 
Üzemtervekben kell rögzíteni azokat a sajátos feladatokat, amelyek a park
erdei gazdálkodás igényeiből fakadnak: 

a) új erdők, zöldterületek létesítésével fokozni a főváros erdősültségét: 
b) gyorsannövő fafajokkal, előhasználati ál lományok telepítésével gyorsí

tani a zöld területek kialakítását; 
c) biztosítani, hogy az erdők maximálisan betöltsék egészségügyi, esztétikai, 

egyéb védő stb. szerepüket; 
d) fokozni az erdők hozzáférhetőségét, feltártságát és ellátását mindazon 

létesítményekkel, amelyek a dolgozók városon kívüli tömeges üdülését 
szolgálják; 

<?) az ál lománynevelés kedvező feltételeinek megvalósításával javítani — 
a zöldövezet igényeinek megfelelően — az ál lományok fafaj összetételét, s 
fokozni az erdők hozamát; 

f) az erdők átalakítási tervében előírni a parkerdő célnak megfelelő szer
kezetét, függően a termőhelyi adottságoktól; 

A zöldövezeti üzemtervezés feladatai 
a Budapesti Erdőgazdaságban 

T Ó T H S Á N D O R 



g) meghatározni a véghasználat (átalakító vágások) mértékét. 
A z új erdők telepítését illetőleg a Kormány 1027/1960. (XI . 4.) sz. határo

zata értelmében a városrendezési tervvel összhangban kell kijelölni mindazo
kat a területeket, amelyek e célra számításba jöhetnek. Elsőrendű feladatként 
kell meghatározni az alacsony erdősültségű pesti oldal fásításainak fokozását 
es a meglevő állományok parkerdő jellegének növelését. 

Üzemtervben kell tárgyalni a telepítésre javasolt fafajokat, a termőhelyi 
igényeknek megfelelően. A fajtagazdagság növeléséhez, a tájalakító fásításhoz, a 
szegélyek, allék stb. létesítéséhez szükséges fafajok megválasztását az egészség
ügyi-esztétikai szempontok és a szakmai követelmények összeegyeztetésével 
kell végezni. Csak az adott terület éghajlati, talajtani, földrajzi stb. viszonyai 
közt kellően fejlődő fafajok alkotnak teljes értékű, magas életkort elérő állo
mányt. 

Az erdősítések tervezésénél rögzíteni kell a célfeladatot és ebből kiindulva 
kell meghatározni az állomány fafaj összetételét, szerkezetét, az erdősítés módját 
stb. Az ipari üzemek környékére például füst és gáztűrő fafajokat telepítünk, 
úgy, hogy az állomány szerkezete biztosítsa a lakott terület felé áramló levegő 
szűrését, a por és füst akkumulálását. Szanatóriumok, üdülők környékén a le
vegő fitoncid tartalmát, gyógyító hatását növelő fafajok telepítését szorgalmaz
zuk. A z erősen látogatott kirándulóhelyre tervezzünk új parkerdőt, facsoportok
kal, tisztásokkal tarkított, díszítő elemekben gazdag, egyenlőtlen záródású állo
mányok kialakításáról gondoskodunk a városkörnyéki erdők zárt állományaival 
szemben. 

Minden telepítésnél törekedni kell arra — különösen az erdősületlenebb 
kerületekben —, hogy a fiatal ál lományok mielőbb megfeleljenek a kitűzött 
céloknak. Ezt azonban csak az aránylag rövid életkorú, gyorsannövő fafajok 
biztosítják. Ajánlatos tehát a gyorsannövő fafajokból előhasználati állományt 
létesíteni és velük együtt nevelni a lassannövő fafajokból a jövő zöldövezeti ál
lományát. 

Fontos telepítési feladat az utak, pihenőhelyek, tisztások stb. díszítő ele
mekkel való gazdagítása, amelyet szintén az üzemtervben kell erdőrészleten
ként előírni. Az üzemterv rendelkező részében kell tárgyalni a parkerdő feltá
rására vonatkozó irányelveket. A sétaút-hálózat, padok, pihenők, esőházak, 
sportlétesítmények meghatározott terv szerinti építése biztosítja, hogy erdeink 
valóban kultúrparkká, pihenőparkká váljanak. 

Az erdőnevelési tevékenység üzemtervi szabályozásával rögzítendők a nagy
hozamú, több koronaszintű, díszítő elemekben gazdag állományok kialakításá
nak módjai. Az ápolóvágásoknak fokozniuk kell a zöldövezeti ál lományok spe
ciális jellegét. Az állományápolás tennivalóit mindig az adott termőhelynek s 
az egészségügyi, tájszépészeti vagy védőjellegnek megfelelően kell meghatá
rozni — az alapelveket konkrét állományokra alkalmazva. Látogatottabb he
lyeken, közelebb a városhoz a díszítő-táj alakító ápolóvágások alkalmazása az 
elsődleges feladat, amelynek során a tisztások, facsoportok, egyedülálló fák 
hangsúlyozása a fontos. A városkörnyéki erdők zárt állományaiban az egész
ségügyi jellegű ápolóvágásokat kell előtérbe helyezni és a gomba- vagy rovar
károsított, rossz alakú és növedéket nem adó fákat kell eltávolítani. Ismét 
másutt, például a szanatóriumok környékén, a levegő fitoncid tartalmát erő
sebben növelő egyedek érdekében kell végezni az ápolást. 

A zöldövezeti erdőkben különös gondot kell fordítani a szegélyek kialakí
tására. Meghatározandók azok az intézkedések, amelyek az erdőszélek formá
jának alakítását, a színhatások hangsúlyozását stb. célozzák. 



Az átalakítás szükségességét minden esetben az egyes erdőrészlet állapota 
szabja meg, tehát erdőrészletenként kell tervezni. Átalakítás szükséges, ahol: 

a) rovar- vagy gombakárosítás, tűzkár, széltörés és széldöntés lép fel; 
b) az állomány erősen kiritkult vagy pusztul; 
c) már sikeres felújítás van; 
d) az állományok bármilyen oknál fogva elvesztették egészségügyi, egyéb 

védő stb. szerepüket. 
Ezekben az állományokban meg kell határozni az átalakítás, illetve felújí

tás módját, idejét, tartamát. A munka általában fokozatos kell, hogy legyen, 
nagy területeket nem szabad vágás alá vonni. Alapvető vágásmódnak a fokoza
tos, csoportos felújító és szálaló vágást kell tekinteni, amely lehetővé teszi a te
rület előzetes felújítását. 

A használat mértékének megállapításakor abból kell kiindulni, hogy a gaz
dálkodás elsődleges célja nem a faanyagtermelés, azonban az állományok meg-
nem felelő állapota, túlérettsége (a zöldövezeti erdőkben vágásérettségi kornak 
azt a határt kell tekinteni, amikor az erdő már nem képes betölteni szerepét, s 
később esetleg már a feltétlen kerülendő tarvágást kellene alkalmazni), a terve
zett átalakítás, illetve a fafaj összetétel megváltoztatása, a szegéljek, tisztások 
stb. kialakítása miatt szükségessé válhat a véghasználat (átalakító vágás). Is
merve az átalakítandó területek fatömegadatait, az erdőművelési-zöldövezeti 
szempontok szigorú szem előtt tartása alapján határozhatjuk meg a termelhető 
fatömeget. 

Mindezek az irányelvek, az erdőgazdasági üzemtervben rögzítve, a célkitű
zések rendszerbe foglalását jelentik. Erre lehet építeni — a városfejlesztési ter
vekkel összhangban — a konkrét feladatok részletes kidolgozását, a speciális 
beruházási igényeket és csak ezen keresztül lehet megvalósítani a zöldövezet 
fejlesztésének célkitűzéseit. 

Néhány gondolat üzemterveinkről 
R A K O N C Z A Y Z O L T Á N 

Mivel egy-két éven belül az ország teljes erdőterületére elkészülnek a korszerű 
tízéves üzemtervek, s egyúttal megkezdődik a lejáró üzemtervek felújítása, ill. újak 
készítése, nem lesz korai fontolóra venni az elkövetkezendő időszak erdőrendezési 
politikáját. 

Jelenleg az erdőgazdasági üzemtervek községhatáronként és birtokosonként ké
szülnek. Annak idején nagyon helyesen, valószínűleg az az elv vezette a felsőbb veze
tést a községhatáronkénti üzemtervezésre, hogy azok stabilabbak voltak, mint az 
erdészeti szervezet. E rendszer sok előnye mellett az erdészeti szervezet megszilárdu
lásával előtérbe kerülnek a hátrányok. A sok munkával és elég nagy költséggel 
készülő rendkívü), értékes adathalmazt nehezen áttekinthetővé, sok esetben nehezen 
használhatóvá teszi. Így pl. a Mátrai Erdőgazdaság 1962-re, amikor mind a 61 000 ha 
erdeje üzemtervezve lesz, több mint 260 üzemtervvel fog rendelkezni, tehát egy üzem
terv átlagosan 234 ha erdőt fog tartalmazni. Ez nagyon kicsi terület. A gazdasági 
vezetés számára az üzemtervek számai csak hosszadalmas rendszerező munka után 
használhatók. Időközben a viszonyok megváltoztak. A z erdészeti szervezet kialakult, 
ritkák az átszervezések, különösen erdészeti szinten. A z utóbbi években gyakoribbak 
a községhatárváltozások — községegyesítések, községalakulások stb. — mint az erdé
szet határainak változásai. A közigazgatási egységek átszervezése szerintem a jövő
ben még gyakoribb lesz. 

Helyes lenne tehát a jövőben az üzemterveket erdészetenként készíteni. Ennek 
első előfeltétele lenne az erdészetek határainak végleges megállapítása, ill. rögzítése 



lehetőleg teljes községhatárokból. Ezek ismereteim szerint az utóbbi években telje
sen kialakultak és az erdőgazdaságok átszervezése az esetek túlnyomó többségében az 
erdészeteket nem érintette, mert teljes erdészeteket adtak át és vettek át. A még itt-
ott előforduló erdészethatárváltozások nem is szükségszerűek, sőt nem egyszer hatá
rozottan károsak és feleslegesek, mert sok esetben személyi okokból, egy-egy erdészet 
vezetőjének túlzott megterheltsége vagy kihasználatlansága miatt kap, illetve ad le 
egy-egy erdészkerületet vagy községhatárt. Végül, amíg a községhatárok változásai 
tőlünk függetlenek, addig az erdészetek határait mi állapítjuk meg. Nem akarok itt 
a nagyobb területekre készülő üzemtervek számos szakmai előnyéről (hozadékszabá
lyozás, feltárás stb.) megemlékezni, de ezekben nagy anyagi tartalékokat is látok. 
Természetesen, ha a birtokossági erdők sorsa addig nem rendeződik, azokra külön 
üzemtervet kellene készíteni, azonban ebben is lehetne egyszerűsítéseket bevezetni. 
Ha az erdészetenkénti üzemtervezést valamilyen oknál fogva mégsem lehetne meg
valósítani, akkor feltétlenül helyes lenne — a Mátrában már bevezetett módszert — 
alkalmazni, amely szerint egy erdészet összes községhatáraira egy évben készüljön az 
üzemterv és ezekről egy összesítő birtokosonként és egy kivonat erdészkerületenként. 

A meglevő, ill. készülő üzemtervek sok tekintetben felhasználhatók a következő 
ciklusban. így pl a taghatárok, határjelek, nyiladékok nagy része változatlanul átve
hető, fgy az erdőrendezőségek kapacitása megnövekszik. A felszabaduló munkaerőt 
más területen kell hasznosítani. Feltétlenül szükséges az üzemterveknek egy történeti 
résszel való ellátása. A z erdőgazdálkodás a népgazdaság egyik leghosszabb termelési 
ciklussal dolgozó ága. Magyarországon ez a termelési időszak átlagosan 60 év körül 
van, 20 évtől 120 évig terjed. Ez azt jelenti, hogy egy termelési ciklus végigviteléhez 
a legminimálisabb szakemberfluktuációt véve figyelembe is legalább három generá
ció kell, tehát a nagyapa által elkezdett munkát csak az unoka fejezi be. A valóság
ban azonban egy erdő keletkezésétől a kitermelésig sokkal több erdész munkájának 
van alávetve. Ezért az erdőgazdálkodáshoz az erdő történetének feltárása, ill. annak 
megismerése legalább olyan fontos, mint a jelenlegi állapot, vagy a távlati tervek 
ismerete. A z erdőgazdasági üzemtervek az erdő történetének mérföldkövei. A z erdők 
történeti feltárása, azok monografikus feldolgozása, valamint a tapasztalatok leszű
rése és ezeknek a jövőben való felhasználása a következők miatt bír nagy fontos
sággal: 

kezdők, vagy új munkaterületre került erdészek esetében a terület múltját 
egyszeri elolvasás útján megismerheti, ami egyébként az esetek zömében hosszú 
hónapok, vagy évek múlva sem volna lehetséges; 

az elmúlt gazdálkodás hibáinak, vagy eredményeinek ismerete óvatosságra, 
vagy bátorságra inti az erdészt; 

közép, vagy hosszú lejáratú tervek elkészítéséhez kiindulópontul szolgál. 
A történeti feldolgozás alapjai elsősorban az erdőgazdasági üzemtervek, kopárja

vítási tervek és térképek, másodsorban levéltári anyagok, helytörténeti irodalom, 
helyi földrajzi, természetrajzi, turisztikai és idegenforgalmi kiadványok, monográfiák, 
elfekvő irattári anyagok, minden erdőtörténeti és szakirodalom, és nem utolsósorban 
a területen dolgozó vagy nyugdíjas, helyi ismeretekkel rendelkező erdészek, vagy 
erdei munkások ismeretei, s végül a helyi szájhagyomány. A térbeni áttekinthetőség 
legfontosabb előfeltétele a terület jelenlegi rendezettsége. A z időbeni rendszer leg
jobban biztosítható, ha az erdő történetének legfőbb állomásai között eltelt időt te
kintünk egy-egy fejezetnek. Ilyen fejezetek lehetnek elsősorban a két erdőtörvény 
(1879 és 1935) és a földreformtörvény (1945) előtti, utáni, ill. közötti idők, az üzemter
vek érvényességi ideje, valamint az időszaki beszámolók (revíziók) időszaka, s végül 
egy-egy birtokos által birtokolt idő, vagyis a birtokosváltozás közötti időszakok. 

A múltból vett számadatok, tekintettel a többféle mértékrendszerben történt 
számbavételre, sok esetben áttekinthetetlenné, ill nehezen összehasonlíthatóvá teszik 
az anyagot, ezért célszerű ezeket az adatokat a most használatos mértékegységekre 
átszámítani. 

Az erdőgazdaságok az utóbbi évek gyorsütemű fejlődése során sok távlati tervet, 
katasztert, helyi utasítást (pl. rontotterdö kataszter, táji erdőművelési utasítás, erdő
tipológiai felvételek, vadgazdasági alaptérkép stb.) készítettek. Ezek egy része sok 
esetben nem, vagy csak lassan válik gyakorlottá. Végre nem hajtásuk oka nem ritkán 
az, hogy ezek egyszerűen elvesznek, elfekszenek, összefüggéstelenek, vagy éppen nincs 
belőlük elég példány. Személyi cserék esetén nem mindig képezik átadás-átvétel tár
gyát s néni egy esetben nincs pontosan meghatározva, hogy végrehajtásukért ki felel. 
Mivel ezek általában nincsenek főhatóságilag jóváhagyva és legtöbbjüket az erdő
gazdaságok vagy erdészetek egyes személyei készítik, személyi változások esetén elő
írásaikat az utódok nem mindig fogadják el és így vérehaitatlanul maradnak. 



A szakemberek szemében az erdőgazdaságok összes szakmai vonatkozású írásai 
közül az üzemterv a legtekintélyesebb. Ezek átadásáról, átvételéről, állandó haszná
latáról sohasem feledkeznek meg. Helyes lenne ezért a fentebb említett munkákat az 
üzemtervbe beépíteni, amivel el lehetne érni, hogy ezek érvényesítése az üzemtervek 
végrehajtása során automatikusan megtörténne. A z éves szakmai alaptervek készítése 
során tehát nem kellene 5—6 könyv, táblázat, kataszter, terv vagy utasítás előírásait 
figyelembe venni, hanem csupán az üzemtervét, amelyre minden figyelmet koncent
rálni lehetne. A z időközben készülő újabb utasítások előírásait az ötéves revíziók so
rán kellene érvényesíteni. 

A z üzemterveknek — ha egyszerű leltár formájában is — de feltétlenül tartal
maznia kell egy műszaki részt, amelyben a meglevő műszaki létesítmények (utak, 
épületek, vadkerítések stb.) felsorolása és rövid leírása után szövegesen vagy szám
szerűen meg kell tervezni a hiányzó ilyen létesítményeket. Ugyanebben a részben fel 
kell sorolni azokat az egyéb erdei létesítményeket vagy helyeket, amelyek akár erdé
szeti-, vadászati, akár turisztikai- idegenforgalmi, vagy más szempontból nem közöm
bösek, mint pl. a források, műemlékek, kilátók, táborozó helyek, turista utak. föld
mérési gúlák stb. 

Egy további fontos fejezete kell, hogy legyen a jövő üzemtervének a vadgazdál
kodási rész, amelyben területkimutatást kell készíteni a vadászterületek erdőnkívüli 
részéről is, meg kell határozni a vadeltartóképességet, ill. az eltartható vadállományt, 
a szükséges vadászati berendezéseket, vadföldeket, vadbúvóhelyeket stb. 

Szükséges lenne az üzemtervezett terület (erdészet, község) erdőnkívüli részén a 
— községhatáros fásítási tervekhez hasonlóan — megtervezni az erdőnkívüli fásítá
sokat. Természetesen nem olyan mélységig, hogy azok éves részlettervek alapjait ké
peznék, de a lehetőségek feltárása, a telepítendő fafajok ismerete hasznos tájékozta
tást adna az üzemvezetés számára, amelyek alapján meg lehetne tenni a szükséges 
szervezeti, vagy egyéb (csemetekerttelepítési stb.) intézkedéseket. 

A z üzemtervek készítésekor, ha az állami és közbirtokossági erdők üzemtervezé
sével egyidejűleg valamilyen oknál fogva nem lehet a területen (községhatár, erdé
szet) levő összes egyéb erdőt (vízügyi, tanácsi, magán stb.) üzemtervezni, akkor ezek
ről legalább egyszerű leltárt (területkimutatás, fafaj, fatömeg, kor) kellene készíteni. 

A z erdőgazdaságoknak ugyanis feltétlenül szükséges a területükön levő összes erdő
területek ismerete. Ezek hiányában ugyanis a tanács által adandó fakitermelésekhez 
szükséges szakvéleményadás, felvásárlási terv összeállítása stb. mindig pontatlan. 
Ugyanitt kellene kimutatni a fásítási hitelekből létesült erdőket, ill. erdőnkívüli fásí
tásokat is. 

Mind az előbbi, mind az utóbbi kategória helyének és mennyiségének ismerete 
azért is fontos, mert valamennyi ilyen erdőnek szervezetileg valamelyik szervezeti 
egységhez (erdészkerület, erdészet) kell tartoznia. 

A z Egyesület elnöksége 1961. októ
ber 20-án ülést tartott s a következő 
napirendi pontokat vitatta meg: 

1. A z 1962. évi vándorgyűlés helyéi
nek és szakmai témájának megválasz
tása. 

2. A vándorgyűléssel egybekapcso
landó A z Erdő jubileumi ünnepségének 
előkészítése. 

3. Beszámoló az egyesületi helyi 
csoportok működéséről. 

4. A z 1961—62 évi külföldi utak. 
5. A z egyesületi könyvtár katalógu

sának kiadása. 
A z 1962. évi vándorgyűlés helyére vo

natkozólag az elnökség a Hajdúsági Á l 
lami Erdőgazdaság javaslatát fogadta el, 
egyben úgy határozott, hogy szakmai té
maként a Hajdú-Bihar megyei erdőnkí
vüli fásítási munkák eddigi eredményeit 
és jövőbeni feladatait vitassák meg. 

Az Egyesület 1962-ben ünnepli az Erdé
szeti Lapok alapításának 100 éves évfor
dulóját. Ezt a jubileumi ünnepséget az 
elnökség a vándorgyűlés első napjának 
délutánjára tervezi. A z ünnepség előké
szítésére dr. Keresztesi Bélát, illetve az 
általa összehívandó bizottságot kérte fel. 
Dr. Keresztesi Béla javasolta, hogy az év
fordulót célszerű volna a hazai erdészeti 



szakirodalom további fellendítése és a 
szakirodalom szélesebbkörű olvasása és 
felhasználása jegyében megrendezni. En
nek megfelelően az erdészeti könyvtár
ügyre, az erdészet könyv- és folyóirat
kiadási programjára, dokumentációs 
munkájára és terveire vonatkozó korrefe
rátumok szerepelhetnének a napirenden 
az „Egy évszázad az erdőgazdaság fejlesz
tése szolgálatában" című fő előadás ki
egészítéseként. 

Elhatározta az elnökség, hogy az ün
nepi ülésre meghívja a baráti országok 
erdészeti dokumentációs központjainak 
egy-egy képviselőjét azzal a céllal, hogy 
megbeszéléseket folytassunk a szak
irodalom fejlesztése, a kölcsönös in
formáció megjavítása érdekében; a 
vándorgyűlés alkalmából nagyszabású 
erdészeti könyvkiállítást rendezzünk és 
ennek keretébe mutatjuk be az Erdészeti 
Lapok 100 éves történetére vonatkozó 
anyagot; az Erdészeti Lapok alapítóinak, 
Díwald Adolf, Wagner Károly és Bedő 
Albertnek emlékét képzőművészeli alko
táson örökítjük meg, végül a felszabadu
lás utáni erdészeti könyvekről és egyéb 
kiadványokról továbbá külön német és 
orosz nyelven a legjelentősebb szakiro
dalmi alkotásokról jelentetünk meg is
mertetőt. 

A helyi csoportok munkájáról Fekete 
Gyula főtitkárhelyettes számolt be és 
megállapította, hogy a csoportok aktivi
tása fokozódik, mindössze két helyi cso
port nem állított össze az 1961. évre mun
katervet. Az év folyamán szeptember 
30-ig az egyesület taglétszáma 4174-ről 
4278-ra emelkedett. A z Egyesületnek nin
csen teljes képe a helyi csoportoknál ren
dezett valamennyi előadásról és tapasz
talatcseréről, mert a beszámolókat elké
setten és hiányosan küldik be. 

A külügyi bizottság vezetője, Nyirádi 
Lajos bejelentette, hogy augusztus 28. és 
szeptember 9-e között hazánkban tartóz

kodott a novisadi nyárfakutató intézet 
igazgatója, Voin Vasilic és munkatársa, 
Zsufa Lajos. A Varsóban október 4—6-ig 
megrendezett nemzetközi erdészeti mag
gazdálkodási konferencián az Egyesület 
részéről dr. Marjai Zoltán és Mátyás Vil
mos vett részt. November 15-től 30-ig az 
Egyesület vendégül látja a lengyel társ
egyesülettől hazánkba érkező 16 erdé
szeti szakembert, akik tanulmányútjuk 
során a pilisi, a mátrai, a nyugat-bükki, 
a kelet-bükki és a hajdúsági állami er
dőgazdaságot látogatják meg. Az Egyesü
let kiküldöttei a jövő év tavaszán viszo
nozzák majd a lengyel erdészek látoga
tását. 

A z elnökség Nyirádi Lajost, az Egye
sület eddigi könyvtárosát, szorgalmas és 
eredményes munkájának elismerésével 
felmentette és a könyvtárosi teendők el
látására Riedl Gyulát kérte fel. A könyv
táros bejelentette, hogy az egyesületi 
könyvtár katalógusa elkészült. A z elnök
ség úgy határozott, hogy a katalógust 500 
példányban sokszorosíttatja, hogy azt va
lamennyi helyi csoport, erdészet, továbbá 
erdészeti intézmény megkaphassa. 

Végül az elnökség Madas András elnök 
javaslatára elhatározta, hogy az Egyesü
let az országos választmányt 1962. első 
évnegyedében összehívja. 

Az Egyesület helyi csoportjaiban a kö
vetkező szakmai továbbképző előadásokat 
tartották: 

Egerben Danszky István: Táji erdőmű-
művelési és erdőtelepítési eljárások, Sop
ronban Meskó József: Erdősítések talaj
előkészítése mély műveléssel, Kaposvá
ron Fritsch Antal: A gazdaságos faanyag
mozgatás feltételei a somogyi útviszo
nyokra való tekintettel, Zalaegerszegen 
Herpay Imre: A stabilizált földutak, Pé
csett Lutonszky Zoltán: A Mecseki Áll . 
Erdőgazdaság feltáró hálózatának távlati 
terve. 
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