
tem meg magáról az újító mozgalomról, amely 
mindannyi szovjet-példa követéséről számolha
tott volna be. Nem írtam a kétkezi dolgozóink 
munkáját könnyítő szociális fejlődésünkről ós 
hallgattam az olyan lehetőségek kihasználásá
ról, amilyent például a Kecsiverágó-guimianyag 
termelése rejteget magában. 

Mindössze e : oi *ed még megemlékeznem. 
Arról, hogy mi erdőművelők végre dolgozhatunk. 
Arról, hogy a lairlás, az erdők turra-vágása, 
fatőkénk veszedelmes méreteket öltő leromlása, 
apadása helyett végre a fatőke tartalékolása, 
megtakarítása, az erdők rombolása helyét a sok
sok éves erdősítési hátralék törvényerejű, köte
lező eltüntetése váltotta föl. 

Hogy idáig eljutottunk: ezt is a Szovjet
unió példaadásának, útmutatásának köszön
hetjük. 

Mcnonb30BaHne coBeTCKoro onbiTa B pa3BMTnn neco-
X03BMCTB3 BeHrpMH. — Pa3BHTH(' 6n0JI0rH*leCK0ft HayRH 
noTBepanJio npeBocxo^CTBO MaiepiiajiHCTHHfcKoro Hanpas-
JieiiHa B 6nojiornH Ha.i HneaJiHcniiecKHM. 3TO Ha npaKTHKe 
noKa3biBaKiT TansKe H Te — ycToflmiBNe K aácyxaii — coc* 
HOBhie HacaacaeHna na HenrepeKOíl HHBMBHHOCTH, KOTopbie 
npHCnOCOÖHBOIHCb K nOCTOHHO IIOBTOpíIIOmHMCa BlieilIHHM 
ycJioBHfl.w, nepeHecjiii 6ei CKOJibicoHiióyjib 3HatiHTe,]iT>iioro 
ynjepöa oacyxn npoiii.nbix ro/ioB. OrrjioflOTBopaforgee BJIHH-
HHe coBexcKHx onbiTOB cKashiBaeTca Tah-ate H B BOcmiTa-
HHH Ha necKax — B KhiecrBe nocaaoHHoro MarepnaJia — 
XBOÍIHHX nopo.i, B BenrepcKoít paBROBRSHOCTH MeToaa 
JlbiceHKo no rHesaoBofl nocauKe neca, u B .apyrwx oipac-
jiax jiecoxosHiicTBeuHbix paőox, Tan iianpaMöp B cocTaBJieHHH 
BeHrepcKoro 3aKOHa o Jiecax. 

Expérienices soviétiques au service de l'éco-
nomie forestiere hongroise. — Le dóveloppement 
de la swience biologique a justifié la supérioriié 
du matérialisme en face de la tendance ideálist e. 
Cetté affirmation est demon'trée dans la pratíque 
par les peuplements des coniféres haibitués á la 
sécheresse de 1'Alföld lesquels- par suite de la ré-
pétition continuölle des conditions exterieures de 
leur vie, ont survecus les derniéres amiées trés 
pauvre en précipité sans subir des dommages 
appréciables de desséohement. Nous pouvoas 
d'ómontrer une influence fructueuse des expé-
rienoes soviétiques sur la produetivité de l'écono-
mie forestére hongroise dans les domaines sui-
vants: eulture des plants des ooniíéres dans des 
sols sabloneux, procédé Liserico de semis á nid 
dans sa variation hongroise ainsi que dans 
d'autre dornaines iioniibreux d,e notre économie 
forestiere de développemen't, comme p. ex. dans 
la oonstruction de notre loi forestiere future. 

Sowjetische Erfahriingen im Dienste der ungari-
sehen Forstwirtschaft. — Die Entwicklung der Biologie 
bewies die Überlegenheit des Materialismus der idealis-
tischen Richtung gegenüber. Dies zeigen uns in der 
Praxis auch jené dürrefesten Kieíernbestánde, die zu-
l'olge wiederholter Einwirkungen der ausseren Uni-
stünde ahne grössere Verluste den letzten, niedier-
schlagsarmen Jahren standhielten. Die beíruchtenden 
Erfahrungen der Forstwirtschaft der Sowjetunion för-
dern in hahem Masse die Kiefernpflanzenzucht auí 
dem Sande, die Lissenko-schen Nestsaatversuche und 
andere Vonhaben des ung. Forstwesens, so aneh ihre 
Oesetzgebung. 

BEJ ÁR Ó Ö S VÉ N Y E K HÁL Ó ZATÁNAK TERVSZERŰ KIÉPÍTÉSE 
B l i c k h a r d t József 

(Eger) 

634. 93:625. 72 

A z Egri Erdőgazdasági N. V . különböző 
eredetű és kezelésű erdőkből alakult ki. A z elő
döktől nagyon kevés jó utat és bejáróösvényt 
örökölt. Tervszerűen s a mai szállítási elveknek 
megfelelően kiépített úthálózat nélkül korsze
rűen gazdálkodni nem lehet. A szükséges út
hálózat pénzügyi és egyéb okok miatt csak foko
zatosan épülhet ki. A leendő úthálózat alapját: 
a bejáróösvények hálózatának tervszerű kiépí
tését azonban rövid idő alatt végezhetjük el. 

Nem műszaki cikk írása a célom. Ez a 
nálam sokkal hivatottabbak feladata. Célom 
csak az, hogy ehhez a nagyfontosságú, de eddig 
tudtommal eléggé még meg nem tárgyalt kér
déshez pár gyakorlati megjegyzést fűzzek. 

A bejáróösvények általában 1.0 m korona
szélességű, tervszerűen és gondosan trasziro-
zott s megépített gyalogutak. 

Főcéljuk: 
a) az erdőfeltárás; erdőművelési szempont

ból lehetővé teszik az eddig hozzáférhetetlen 
állományok állapotának, a természetes felúju-
lások részleteinek, a talaj- és termőhelyi 
viszonyoknak, gondozásra szoruló fiatalosaknak 
részletes megismerését, tanulmányozását, a 
szükséges intézkedések megtételét, a kis erdő
részletekre való áttérést, az állományoknak a 

szálalóüzemmódhoz szükséges későbbi feltártsá-
gát, stb.; termelési szempontból az elő- és fő-
használatokra előírható erdőrészék részletes be
járását, megbecslését, széltörések felfedezését, 
a termelések könnyű ellenőrzését stb.; erdőren
dezési szempontból az állományfelvótelek, fa-
becslések, felmérések könnyű elvégzését, stb.; 

b) az erdővédelmi szolgálat megkönnyítése, 
sok esetben a lehetővététele, erdőkárok felfede
zése, rovarkárok megfigyelése, erdőtüzek meg
közelítése, gyors eloltása, stb.; 

c) általában a könnyű mozgás, tájékozódás, 
bejárás biztosítása a nehéz terepeken is a mai
nál sokkal rövidebb idő alatt mindenki szá
mára, akinek az erdőben hivatásszerű dolga 
van; 

d) a termelt faanyagok (könnyebb válasz
tékok) közelítésének megkönnyítése, főleg télen 
kézi-szánnal; 

e) a végleges úthálózat olcsó kiépítésének 
meggyorsítása; a bejáróösvények ugyanis ko
ronaszélességük kifejlesztése után IL, III . rangú 
erdei ubakká válnak, sőt belőlük I. rangú út is 
kiépíthető; 

f) a szónak igazi értelmében vett turisztika 
előmozdítása, fejlesztése, stb.; 



g) a szakszerű erdőgazdasággal összeegyez
tetett vadászat szolgálata, a vadállomány meg
ismerése, óvása, stb. 

A bejáróösvényeket fontosságuk szerint 
általában bárom csoportra oszthatjuk: a fő-
ösvények, mellék- (helyi) ösvények és összekötő 
ösvények. 

Nagy, összefüggő erdőségeket, erdőgondnok
ságokat rendszerint egy főösvénnyel kötünk 
össze, mely az arra legalkalmasabb pontból, 
lehetőleg már meglevő köves útból indul ki, 
állandó enyhe emelkedéssel, szerpentinek be
iktatása nélkül felkapaszkodik a fővölgyek s 
gerincek közötti hegyoldal kb. középső részéig 
és a terepalakulatot követve nagy erdőterüle
tek feltárása után rendszerint nyergen, hágón 
át haladva megy át a szomszédos erdőgondnok
ságba, azt a terepalakulatnak megfelelően be
hálózza s aztán enyhe eséssel leereszkedik a 
gondnokság területéről kilépő tóvölgyi köves-
útba. 

Ugyancsak főösvény vezet a fővölgyek 
iénékvonalán is. 

A mellékösvényeket a mellék völgyekben 
építjük ki. Kiindulópontjuk általában a fő-
völgyi útnál, ilyen hiányában az oldalági pa
taknak a tóvölgyi patakba való betorkolásánál 
a technikai jobboldalon van s onnét vezetnek 
be enyhe emelkedéssel szintén szerpentinek 
nélkül a mellékvölgyekbe, felkapaszkodnak a 
völgy és gerinc közötti hegyoldal kb. középső 
részéig, ahonnét a mellékvölgy másik oldalára 
csapva át enyhe eséssel, zárt patkóalakban le
ereszkednek a kiindulási ponttal ellentétes 
oldalon ugyancsak a mellékpataknak a tóvölgyi 
patakba való torkolásához. A mellékösvények 
felső szakaszai egybeesnek a főösvény megfelelő 
szakaszaival. • 

A mellékvölgyek fenékvonalán szintén 
vezet ösvény. 

Ha a hegyoldal túl széles ahhoz, hogy a kb. 
középvonalon vezetett egyetlen úttal meg le
hessen a szállítást oldani, akkor a terepviszo
nyoktól és az állományoktól függően több 
szintre oszthatjuk fel a hegyoldalt és az ösvé
nyeket a szükség szerint, 100—150—200 m szint
különbségben, egymással rendszerint közel-
párhuzamosan építjük meg. 

A többszinten épített ösvényeket egymás
sal, továbbá a főösvényekdt a fővölgyi és a mel
lékösvényeket a mellékvölgyi ösvényekkel a 
harmadrendű, úgynevezett összekötő ösvények 
kapcsolják szerves összefüggő hálózatba. Ezek 
15%-os emelkedéssel, s ha csak bejárásra szol
gálnak, 0.8 m koronaszélességgel készülhetnek. 

A z elgondolás tehát az, hogy az erdőgond
nokság minden része (a fövölgy és a mellékvöl-
gyek egyaránt) úgy legyen egyelőre csak ösvé
nyekkel feltárva, hogy ezek fokozatosan utakká 
épülve ki, az erdőgondnokság minden részéből 
lehetővé tegyék a faanyag kiszállítását. 

Sok, egymással össze nem függő, kisebb-
nagyobb erdőterületekből álló gondnokság a 
fenti elv szerint, de természetesen minden 
egyes erdőterületet külön tár fel. 

A z elmondottakból következik, hogy az ös
vényhálózatot, annak kiépítése előtt rétegvona
las térképen (1:50.000, 1:25.000) a leggondosab
ban kell megtervezni. A tervezésben az érde
kelt erdőgondnokoknak, üzemi ellenőröknek, az 
erdőrendezőnek, a műszaki vezetőnek közre kell 

müködniök. Mindenekelőtt meg kell állapítani, 
hogy melyek azok az erdőrészek, melyeket az 
ösvényeknek már most fel kell tárniok, át kell 
szelniök — melyek az érintenő pontok (hágók, 
nyergek, nyitandó kőbányák, kavicstermelő 
helyek, erdészlakoki, vadászházak, csemeteker
tek stb., — nincs-e a hegylejtőnek oly törési 
vonala (lépesőszéi), mely szükségessé teszi e 
vonal követését (közelítési szempontok). Tanul 
mányozni kell a terepviszonyokat az ösvények
nek fokozatosan utakká való átépítése szem
pontjából, kikerülve a túlmeredek, a mocsaras, 
az erősen sziklás helyeket s keresve azt a meg
oldást, amely a legolcsóbb s e mellett szállítási 
szempontból is a legjobb átépítést teszi majd 
lehetővé. A z erdei szállításból a ló, az ökör 
fokozatosan kiszorul és helyt ad a traktornak, 
a teherautónak. A talaj teherbírása, a kő-, 
kavicsanyag közelsége tehát el nem hanyagol
ható szempontok. 

Hosszú völgyek esetén, de egyébként is elő
fordulhat, hogy a völgy felső részén az ösvé
nyek feletti állományok faanyagát a szállítási 
távolság különbsége miatt sokkal egyszerűbb 
nyergen át a szomszédos völgy (erdőgondnok
ság) rövidebb útvonalán leszállítani. Ezeket a 
helyéket az előzetes vonal megállapításánál 
szintén figyelembe kell vennünk. 

A térképen való tervezéssel párhuzamosan 
történhetik meg az egyTes erdőgondnokságok 
vódkerületi személyzetének a traszirozásban 
való kiképzése. A traszirozáshoz a Boose, vagyr 

a Robicsek-féle lejítmérőket használják, de 
házilag is készíthetők egyszerű, eléggé használ
ható kitűzők. Ajánlható eljárás, hogy egy, a 
traszirozásban már teljesen jártas egyén veze
tése mellett a védkerületek személyzete csopor
tokra osztva pár napon át nehéz terepen maga 
traszirozzon. 

A z ösvényhálózatna'k a rétegvonalas térké
pen való megtervezése után fontos egyelőre a 
főösvény vonalának első kitűzése és helyszíni 
bejárása. Ennek az a célja, hogy térkép-trasz 
esetleges hiányait pótolja, vagy a vonalvezetést 
helyenként módosítsa. A bejórás alkalmával 
egyúttal a természetben megjelölik s állandó
sítják azokat a magassági és egyéb pontokat, 
melyeket a főösvénynek érinteni kell. A pon
cokat állandósítsuk erős, befestett cövekekkel 
és a fákat ne hajkoljuk, hanem szükség esetén 
feltűnő színű olaj fest ékkel jelöljük meg. 

A leírtak után következik a tulajdonképeni 
traszirozás, vagyis az ösvény vonalának a tere
pen való végleges kitűzése és megjelölése. 
A traszirozás 2—2 állandósított pont között tör 
ténik, éspedig oda- és vissza-irányban való ki 
tűzéssel. Ezáltal a trasz kiegyenlítődik. 

A z erdők bejárásánál, helyszíni szemléknél 
igen fontos, hogy a gyaloglás ne legyen meg-
ei'őltető s ne essék a tulaj donképen elvégzendő 
munka rovására. -Az ösvény emelkedése tehát 
lehetőleg enyhe legyen. Viszont e túl enyhe 
emelkedés az ösvény (s a később belőle kiala
kuló út) hosszát és építési költségét fokozza. 
A gyakorlatban később teherautószállítóssal 
számolva 6%-<osnak vehető a fő és mellékösvé
nyek átlagos emelkedése, mely rövid szakaszon 
8—10%-ig emelhető. Ez az emelkedés addig tart, 
amíg el nem érjük a szükséges magasságot, 
Innét kezdve leszállhat 3—4%-ig. A vízszintes 



szakaszoktól és az ellenemelkedésektől óvakod
junk. A z előbbiek akadályozzák a víznek az 
ösvényről való lefolyását, az utóbbiak pedig 
megrontják a későbbi út teljesítőképességét. 

A vonalvezetésnél ügyeljünk arra, hogy 
minél kevesebb fát kelljen kivágnunk. Óvakod
junk a fagyökerek lefaragásától és az ágcson-
kításoktól is. A völgyek fenékvonalán vezető 
ösvényeknél ügyeljünk a legmagasabb víz
állásra (árvíz) s afölött legalább 0.5 m magas
ságban vezessük vonalunkat. Túl magasra ne 
menjünk, mert költséges lesz az ösvény alatt 
levő fáik anyagának a későbbi úthoz való köze
lítése. A z árvízmagasságokat évenként figyel 
jük s maradandóan jelöljük meg. 

A traszirozásnál mérlegeljük az azt követő 
íöld- és sziklamunkát és lehetőség szerint ke
ressük ki az úgynevezett semleges vonalat, 
amely a „szeletszelvény" szerint való földmun
kát teszi lehetővé. Ennél a. bevágás anyaga ele
gendő az útkorona szélességét biztosító feltől 
tóshez. Kerüljük az erős bevágásokat, amelyek 
agyagnál, puha homokkőnél talaj csuszamláso
kat idézhetnek elő, a kőnél, sziklánál pedig 
költségesek, de kerüljük a nagy feltöltéseket is, 
melyek a talaj költséges lépcsőzését teszik 
szükségessé. Ha kő van közelben, a feltöltések 
rézsűjét gondosan rakott száraz kőfallal pótol
hatjuk. Feltöltésnél a magasság 10%-át adjuk 
felülméretnek az ülepedésre és ha lehet, a fel
töltésbe sok követ építsünk be. Ügy_ a bevágá
sok, mint a feltöltések rézsűjének kiképzésénél 
az adott talajnemnél megengedett legmerede
kebb rézsüt alkalmazzuk. A nagyobb feltöltések 
rézsűit megülepedésük után vessük be talaj
kötő évelő növény magjával (csillagfürt, stb.) 
Traszunk illeszkedjék a terepbe és ne legyen 
mesterkélt, erőltetett-

A z ösvények traszirozásánál az emelkedési 
viszonyok betartása a legfontosabb. A z irány
viszonyok adva vannak, a kanyarulati viszo
nyok pedig csak az itttá való kifejlesztéskor 
válnak fontosakká. 

A patakokat, vízfolyásokat lehetőleg merő
legesen szeljük át, medrükbe eséssel, medrükből 
emelkedéssel jövünk, a rajtuk való átkelés 
tehát teknőszerű. H a a patakokat áthidaljuk, 
hagyjunk a legmagasabb vízállásnak is meg
felelő átfolyónyíláist. A patakmedret az ösvény 
felett s alatt takarítsuk ki és erős hordalék ese
tén készítsünk faragatlan fából összerótt egy
szerű hordalékfelfogó gereblyét. A hidakat, 
áteresztőket lehetőleg kőből építsük. A köveket 
rakjuk mohába s kerüljük a ímesterkéltséget, a 
faragott fából való építkezést. A fahídak teríté
két szórjuk be aprószemű kővel, kaviccsal. 
A nedves, vizes helyeket kerüljük el. Ha 
részben mégis vonalba esnék, lapos kövek
kel burkoljuk ki az ösvényt. Oldalárkot általá
ban csak a forrásokban gazdag hegyoldalakon 
készítsünk s a vizet szivárgókon, vagy áteresz
tőkön távolítjuk el. A levezetett víz medrét az 
ösvény alatt burkoljuk ki fenyőágakkal (jege
nyefenyő), vagy rőzsével, hogy az ösvény alá-
mosását megakadályozzuk. 

A koronaszélességet vegyük legalább 1.0, ha 
lehet 1.2 m-re, ami a lovaglást i slehetővé teszi. 
Ha az ösvényen könnyű faválasztékokat is aka
runk közelíteni, helyenként, éles kanyarokban 
átmenetileg 1.5 m szélességig is el kell men
nünk. 

A vonal mentén talált forrást foglaljuk ter 
mészetesen ható kőkeretbe s lássuk el facsurgó-
val. Nyáron tikkasztó melegben nagy hasznát, 
vesszük. 

A z ösvények szép kilátást nyújtó pontjain 
készítsünk természetesen ható, a környezetbe 
beleilleszkedő ülőhelyeket (mahás lapos kő, 
esetleg gömbölyű rudakból összerótt egyszerű 
ülőpad). Feljegyzéseinknél, térképünk tanulmá
nyozásánál, pihenésnél jó szolgálatot tesznek-

A z ösvényeket megépítésük után műszerrel 
mérjük be s a km-eket jelöljük meg földbe
ágyazott lapos kövekkel. A számokat olajfes
tékkel írjuk fel. Ez nagy mértékben segíti elő 
az erdőben való tájékozódást, utasítások, ren
delkezések pontos megadását, stb. A főbejáró 
ösvény 0 km-re a kezdőpontnál van s a számo
zás egészen a gondnokság határáig tart. A z 
ugyanazon főösvénnyel feltárt szomszédos 
gondnokság a számozást a főösvény végpontjá
nál kezdi s a gondnokság határánál végzi. 
A közös km-kő egyik oldalára az egyik, a má
sikra a másik gondnokság főösvénye egész hosz-
szát írjuk fel. A mellékösvények km-einek szá
mozását a mellékvölgy technikai jobboldalán 
kezdjük és baloldalán végezzük. A végpontnál 
írjuk fel az ösvény egész hosszát. Ha a mellék-
ösvény felső szakasza egybeesik a főösvénnyel, 
a ímellékösvény betorkoláisánál s a főösvényből 
való kiágazásánál jelzőkövet helyezünk el, meg
jelölve rajta a megfelelő hosszakat. A z össze
kötő ösvényeknél az ismertetett elvek szerint 
járunk el. 

A bemért ösvényeket pontosan rá kell ve
zetni a gazdasági térképre. A tervezett háló
zatot pontokkal, a már megépített szakaszokat 
teljes vonalakkal jelöljük meg. 

A z ösvényeket főleg a víz ellen kell véde
nünk. Ezért koronájuknak a völgy felé kis lej
tést adunk, hogy a víz ne az ösvények hosszten
gelye, hanem keresztmetszete irányában fus
son le. A z összekötő ösvényeken ferde, teknő
szerű vízlevezető árkocskákat készítünk és ezek 
alsó szegélyét rúdbetéttel, esetleg kövekkel véd
jük a kimosás ellen. 

A fővad az ösvényeket szívesen járja és 
szélüket sokszor le is tiporja. 

Termeléseinknél ügyeljünk arra. hogy a 
fákat ne döntsük az ösvényekre s azokat egyéb
ként is tartsuk mindig szabadon, tehát rakodó
nak se használjuk. Ha rajtuk szállítani is aka
runk, mellettük alkalmas helyen kis rakodókat 
rendezhetünk be. A hálózatnak előzetesen, ré
tegvonalas térképen való megtervezése és a 
főbb pontok megjelölése előtt ne építsünk ki 
egyes önálló ösvényszakaszokat, mert ezek csak 
véletlenül fognak a tervszerű hálózatba illeni. 
Ha azonban a hálózatot már megterveztük s a 
főbb pontokat ki is jelöltük (aneroid) s állan
dósítottuk, a felmerülő szükség szerint a háló
zat bármely szakaszát akadály nélkül megépít
hetjük- A z előzetes megtervezés után az egysé
ges hálózathoz tartozó több erdőgondnokság is 
önállóan tudja saját ösvényeit részletekben is 
kiépíteni s e részletek a teljes kiépítés után az 
előre elgondolt és megtervezett kész hálózatot 
fogják adni. 

A z ösvényeknek utakká való kiépítésénél 
az előzetes tervezési munkák a lejtési viszonyok 
szempontjából már feleslegesek. A z irányviszo-



nyak megtervezése egyszerű, mert leggyakrab
ban csak a vonal kiegyenlítéséről van szó. 
A kanyarulatokat a célnak megfelelően kell 
kitűzni. A kiszélesített koronának lehetőleg 
csak Vs része feküdjék töltésen, V > pedig be
vágásban. 

Tapasztalat szerint a védkerületi személy
zet örömmel ós kis gyakorlat után jól trasziroz, 
szakszerűen épít, sőt gyakran túlteljesít. A be-
járóösvónyek elsősorban az ő szolgálatát köny-
nyítik s az ő erdőjárása idejét rövidítik meg, 
mert a mostaninál lényegesen rövidebb idő 
alatt járhatja be kerületét, melyet alaposan 
csak az ösvények kiépítése után ismer meg. 
A bejárási idő megrövidítése az egyéb teendők 
alaposabb elvégzését eredményezi. 

Ezek a tények célszerűen használhatók fel 
a munkaversenyre, a mennyiségi és minőségi 
teljesítés fokozására, az ösvények megépítési 
költségeinek csökkentésére. A munkaverseny 
eredményeként pár év múlva erdeink mai 
hozzáférhetetlenségét a. kultúrerdők feltártsága 
váltja fel. 

Hisszük, hogy az arra illetékesek nem zár
kóznak el a terv valóraváltását lehetővé tevő 
egyetlen feltételtől: az anyagiak engedélyezé
sétől. 

llfiaHOMepHafl nocTpoüKa BxoflHbix necHbix Tpon. — 
npe/tnocíjjiKOH miaHOBoro Jiecoxo3HüCTBa 11 xo3HííHii'iam«i 
Ha MejiKHX njioma^ax íiBJineTca njiaHo.uepHO nocipoeimaa 
.nopoauiaa ceTb. Ta.w, rae aToro nex, HCOÖXOÜHMO BpeMeHo 
co3jiaTb ceTb Bxo.iHbix jiecHbix Tpon. 9Ta eeTt .aojHKita 
ÓI.ITI. 3apanee 3anpoeKmpoBana Ha KapTax c ropiMOHTajia.viH. 
Ilocjie nepeiHCJieHHH (paiiTopoB yuiTbtBaeMbix npn npcme-
niHBaHHH Tpon, aBTOp peKOMeH^yeT, H T O Ő H B itejiax öojiee 
(íbicToro nciioJiHeHHH nocrpoHKa CGTH Tpon npoH3BO,uuiacb 
B yCJIOBHHX COIJCOipeBHOBaHHH. 

Étabüssement systematique d'un résean des 
sentiers. La condition préalable d'un économie 
forestiere d'aprés plans et de la gestion des 
foréts de petité étendue est le réseau syste
matique routier. Sí cela manque, il faut pour 
commencer établir un réseaux des sentiers. II 
faut dresser le plan de oe réseau ense sárvárit d'un 
carte des courbes de niveau. L'auteur enumére les 
points de vue qu'on dóit respecter en dressanit ce 
plan et en faisant les oonstructions des sentiers. 
On peut fairé hátér le travail en organisant des 
concours de travail. 

Building of Forest Pathways. Planned forestry 
requires a suitable opening up by roads, in lacfc 
of which previously a system of pathways is 
noeded to make possiblo the going over the stands. 

The planning of such pathes is to be carried 
out on a contour lined map and they should be 
built in work-competition. 

A S Z O V J E T K U T A T Á S E R E D M É N Y E I 

A Z É G H A J L A T ( M A K R O K L Í M A ) M E G V Á L T O Z T A T Á S Á N A K 
L E H E T Ő S É G E E R D Ő T E L E P É I É S Ú T J Á N 
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A talajvédő erdőtelepítés, mint Dokucsájev 
és Viljamsz tanításának egyik alapvető lánc
szeme, hivatott arra, hogy a földművelés füves 
talajerőgazdálkodási rendszerének összességé
ben megváltoztassa a Szovjetunió európai része 
sztyeppes és erdős-sztyeppés vidékednek táj
kópét. 

A z erdőtelepítés útján folytatott szárazság
elleni küzdelem módszerének az a sajátossága, 
hogy alkalmazásával egyidejűleg vesszük fel a 
harcot mind a légkör, mind a taCaj szárazsága 
ellen. A talajvédő intézkedések hatásosságát 
végső fokon azoknak a változásoknak alapján 
mérhetjük le, amelyeket ezek az intézkedések 
a vízháztartási miérlégben: az ú. n. hidrobalansz-
ban idéznek elő. 

A légkör és a talaj vízháztartását együtte
sen kifejező vízháztartási mérleg meghatáro
zásának legjobb módszerét G. N. Viszockij aka
démikus javasolta. Rendszere értelmében a 
hidrobalanszot a csapadéknak a párolgáshoz 
(a lehetséges maximális párolgáshoz) való vi
szonya szabja meg, az ú. n. csapadék- ós párol
gási viszonyszámok szerint. 

A vízháztartás (a lehullott csapadékmeny-
nyiség felhasználódásának) jellemzésére a víz
háztartási mérleg meghatározásának más mód
szerét is használják. Így Penck—Oppokov egyen

lete szerint: a párolgás évi összege egyenlő az 
összes csapadék ós az elfolyt vízmennyiség: 
különbségével. Ezt az egyenletet sok kutató 
(Kocserin, Kuzin, Trojiszkij, stb.) használja a 
hidrológiai körzetek (vízgazdálkodási tájegysé
gek) kijelölése során. Ebben a módszerben azon
ban nem jut kifejezésre sem a talaj, sem a lég
kör szárazsága. 

Ez a módszer osak a vízrajzi körzetkijelö
lés vázlatainak elkészítése során, nagy terü
leteken alkalmazható, amikor szigorúan 
számbavesszük a párolgási (valóságos maxi
mális párolgás) választóvonaltól való irányt. 
Ez a választóvonal a Szovjetunió egész 
területét két részre — délire és északira — 
osztja. A Szovjetunió európai részében a párol
gási választóvonal a Lemberg—Kiev—Tula— 
Gorkij—Izsevszk—Ufa vonalon halad végig 
(Trolickij szerint). A pároügási választóvonal
nak mind az egyik, mind a másik oldalán a 
párolgás csökken. 

Ennek az egyenletnek három főeleme — a 
csapadék, párolgás és lefolyás — meghatározza 
a valóságos belső vízikörforgást. 

I. I. Kaszatkin és G. N. Viszovszkij munkás
sága bebizonyította, hogy a vízforgás nagy sze
repet játszik a nagykiterjedésű szárazföldek 
belsejében. L. K . Davidov úgy véli, hogy „hozzá-


