
politikánk kérdéseinek megoldását a végtelenségig halogatni 
nem lehet, — többek, között egyszer már meg kell születnie 
az új erdőtörvénynek is — s ennek a nagy munkának legelső 
feltétele, hogy egy szervezett erdészeti statisztika megbíz
ható, minden kérdésre feleletet adó adataira lehessen tá
maszkodni. 

A z idő halad, s aki nem akar elmaradni, lépést kell tar
tania. A z első lépés a haladás felé pedig az erdészeti statisz
tika új alapokra fektetése kell, hogy legyen. 

Alföldi akácosaink az aljnövényzet 
nézőpontjából 

Irta: dr. Boros Ádám. 
Dr. Forgách Balázs g r ó f úr cikkében* annyi oly dolgot 

találtunk, ami az eddigi szakirodalomban olvasható s a köz
hitben elterjedt felfogástól eltér, h o g y jónak látom a kér
déshez botanikai tapasztalataim szempontjából, különösen 
az ákácerdők aljnövényzete alapján, hozzászólni. Különösen 
teszem ezt azért, mert a gróf úr szívességéből alaposan 
tanulmányozhattam birtoka viszonyait s így megtanultam 
megbecsülni azokat a nagyjelentőségű eredményeket, ami
ket a „Forgách-féle ákácgazdálkodási rendszer"-nek nevez
hető módszer kidolgozásával elért. Mint az elért eredmények 
egyik tanuja, megvagyok arról győződve , hogy e rendszer 
el fog terjedni s gazdaságunknak javára fog válni. 

Az t olvassuk az említett cikkben, hogy a cikkíró nyír
ségi akácosából évente jelentős értékű szénát kaszálhat. 
Aki ismeri a Duna-Tisza közének kiaszott talajú, sivár ki
nézésű akácosait — s sajnos, hivatásos erdészeink ezeket 
sokkal inkább ismerik, mint a Nyírségieket — bizonyára 
csodálkozni fog ezen. 

A cikkíró is hangsúlyozza azonban, hogy tapasztalatai 
tornyospálcai birtokára és környékére vonatkoznak. Ha fon
tolóra vesszük ezt a körülményt s főleg azokat a vonásokat, 
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amelyekben Tornyospálca vidéke s általában a Nyírség el
tér az Al fö ld többi részétől, megérthetjük azokat a jelensé
geket, amelyeket a cikkíró ismertet. A Nyírségen ugyanis az 
erdős állapot, az őstölgyerdök sokkal tovább megmaradtak, 

omin t az Al fö ld többi részén, az erdőpusztítás itt határozot
tan kisebbmérvű vol t s csak később következett be. E z meg
őrizte a terület erdőtalaját és általában a talaj mészben való 
szegénységét. Ha ehhez még hozzávesszük azt az egymagá
ban talán csekély jelentőségű osapadéktöbbletet, ami itt • 
észlelhető, átláthatjuk, hogy az erdőgazdaság, í g y az akác 
szempontjából is, a Nyírségen sokkal kedvezőbb helyzetben 
van, mint az A l f ö l d többi homokos részén, különösen a Duna-
Tisza-közén. Míg az utóbbi helyen a buckák kopárságát j ó 
részt azoknak igen nagy mésztartalma okozza, addig a Nyír
ség legnagyobb buckái is meglehetős szegények mészben. E z 
a. nagy talajtani különbség a területek növényzetén is meg
látszik s m í g a Duna-Tisza-közén a buckás homokot a mész
kedvelő, úgynevezett steppe-növények (hüvelyes csenkesz, 
árvalányhaj, naprózsa, homoki kutyafej stb.) népesítik be, 
addig a Nyírségen ezek hiányzanak vagy háttérbeszorulnak s 
inkább o ly növények jelennek meg, amelyek a mészben szegé
nyebb talajt kedvelik. A Nyírség homokja már színben és 
tapintásban (ragadósság) is más, mint a duna-tiszaközi. 

Ugyancsak a kedvezőbb viszonyokkal (erdöitalaj) ma
gyarázható az is, h o g y a nyírségi ákáoerdök fejlődése ked
vezőbb s itt a humuszképződés az ákácerdöben is sokkal 
nagyobb . Mindez sokkal kedvezőbb gazdálkodási rendszert 
enged meg. 

Oly helyeken, ahol az A l f ö l d természetes erdei megma
radtak, mint például a nagykőrös i Nagy- és Csókáserdőben, 
Kecskemét Nagynyirerdejében, a Duna-Tisza közén is ta
pasztalhatjuk, h o g y i lyen helyeken az akác a nyírségihez 
hasonlóan fejlődik, a lehullott lomb több humuszt alkot s 
az erdőben bujább és értékesebb a fű. E z bizonyítja, h o g y 
az A l f ö l d klímája a mainál sokkal kedvezőbb gazdálkodást 
engedne meg, ha az elörelátásnélkül kipusztított erdőket (az 
erdőtalajt) lassankint helyre tudnánk hozni. 



A z alföldi akácosok aljnövényzetének jellege tapaszta
lataim szerint első sorban két tényezőtől, a humuszképződés 
fokától és a legeltetéstől függ. A humuszképződés a j ó erő
ben levő nyírségi és általában erdőtalajon levő akácosok
ban sokkal gazdagabb. A dúsabb lomb több avart szolgáltat 
s ez a nedvesebben maradt erdőtalajon nem szárad úgy ki, 
minek folytán a szél nem morzsol ja por rá s nem fújja ki, 
hanem ;az a talajon korhad el és a talaj javára válik. A z alj
növényzet és a humuszképződós közti viszonosság itt igen 
szembeötlő, amennyiben a nagyobb fű jobban megfogja a 
lehulló levelet, míg ez bujább fű növését segíti elő, tehát 
egymással kölcsönös korelációban vannak. A bujább íü 
továbbá az erdőtalaj kiszáradását gátolja, az erdőnek tehát 
határozottan hasznára van. 

H a összehasonlítunk a nyár derekán egy duna-tisza-
közi átlagos akácost e g y nyírségivel , nagy különbséget talá
lunk. Előbbinek lombja az aszályos időben erősen megrit
kult, a lombhullás jelentős része tehát apránként nyáron áll 
be, amikor az a fö ldön elszárad, szétporlik, a gyér fű nem 
képes azt megkötni s a szél kifújja, a talaj tehát egyrészt 
rendkívül kiszárad, másrészt humuszban alig gyarapszik, 
amit a fák gyengébb fejlődése is elárul. Ugyanekkor a Nyír
ségen félméteres füvet, dúsabb, üdébb lombkoronát találunk. 
Itt a lombhullás a maga idejében az őszi esőkkel együtt áll 
be, dús tehát az avarképződés s ennek humuszképzése jelentős. 
A Nyírség úgy növényföldrajzi , mint erdészeti gaz
dasági szempontból egész más viszonyokkal bir! A Nyírség 
homokján nincs o ly bucka, amin akác ne volna megtelepít
hető, addig a Duna-Tisza közén nagy területeken még a 
feketefenyővel is csak kínos vergődés árán érünk el célt. 

H a ezek után összehasonlítjuk a pestmegyei és szabol
csi akácosok aljnövényzetét, érthető az is, hogy sok külön
böző növényfa j t találunk. 

Ptest és Csongrád m e g y e homoki akácosaiban, amíg ezek 
fiatalok, sokszor a hüvelyes csenkeszt (Festuca vagináid) 
találjuk, az erdő felcseperedése után ez azonban kipusztul. 
Ekkor már csak tavasszal, legfeljebb június végéig találunk 



valamirevaló gyepet, amit majdnem kizárólag egyéves rözs-
nok fajok (Bromus tectorum, B. sterilis, B. mollis, B. 
subsquarrosus), v iszonylag apróra növő egyedei alkotják, 
ö supa egyéves növény, ami június végére elpusztul, hogy 
utána legfeljebb csak értéktelen g y o m o k (Carduus, 
Cynoglossum) burjánzanak. Ezzel ellentétben, a Nyírségen, 
az akácosokban évelő füvek, különösen a tarackbúza (Agro-
pyrum (-Triticum) repens), a réti perjie (Poa pratensis), 
csenkesz fajok (Festuca sulcata), továbbá az itt határozot
tan értékes ( ! ) * zsurló (Equisetum arvense), sőt a réti 
csenkesz (Festuca pratensis) is megtelepszenek, illetve az 
előbbi associaciót, amely azonban itt jelentősen bujább, 
tehát értékesebb egyedekkel van képviselve, ez váltja fel, 
míg a Duna-Tisza közén ez elmarad. 

A nyírségi akácosokban az évelő gyep kialakulásakor a 
fiatal akácosok gyepének értéktelen növényei, különösen a 
Rumex acetosella, az Apera spica venti stb. kipusztulnak. 
A nyírségi befüvesedési folyamat tehát a következő: eleinte 
a rozsföld tarlójából megmaradt gyomok , az Apera spica 
venti, Rumex acetosella, Erigeron canadensis, Setaria 
glauca, Anthemis ruthenica, Myosotis ramosissima stb., 
továbbá a zsurlótömegesek, rövidesen a rozsnok-fajok, majd 
a tarackbúza jelenik meg, mely néhol közel tiszta állományo
kat alkot, végül a réti perje ismét rozsnok fajokkal lép fel. 
A z említett gazdasági rendszer mellett, a 6—8 éves erdőkben 
a legértékesebb a fű, i lyenkor a tarackbúza átlag legalább 
félméteres. Bár ezek a füvek jórészt csak másodrangúak, az 
itteni kedvezőbb talajon a félárnyékban értékes takarmányt 
adnak, amit a takarmányozás eredménye is bizonyít . A Nyír
ségen a j ó fű s a j ó akácos mindig együtt jár ; ahol a fák 
kifagytak, a fű is silányabb. 

A nyírségi akácosok aljnövényzete i lyenkép o ly buja 
természetes kaszálóvá fejlődik, amilyen jó kaszálót az erdőn 
kívül, e buckákon semmikép sem tudnának produkálni! 
E g y e p mesterségesen még értékesebb füvekkel, mint az eb-
írre! (Dactylis glomerata), cigányzabbal (Arrhenatherum 
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élatius), burjúpázsittal (Anthoxanthum odoratum), réti 
csen i ésszel (Festuca pratensis), komócsinnal Phleum pra-
tense), és néhol ecetpázsittal Alopecurus pratensis), szöszös-
és pannonbükkönnyel tovább volna javítható. E célra első
sorban a nyiladékokon kellene ezek magvait elvetni, innen 
azután az erdőbe is elterjednének. Mindezek különben kisebb 
mennyiségben a nyírségi akácosok körül előfordulnak 
vadon is. 

Végül a legeltetésre vonatkozólag meg kell jegyeznem, 
hogy az a duna-tiszaközi egyéves füvekből álló ákácosbeli 
gyepet igen rontja s elgazosítja, míg a nyírségi évelő növé
nyekből álló gyepben sokkal kevesebb kárt tesz, csupán a 
csalán nagymérvű elszaporodását tapasztalni gyakran. 

íme , látható ebből az, hogy a helyi viszonyokat meny
nyire figyelembe kell venni, s mennyire igaza van a fönt 
említett cikk szerzőjének, hogy erdőgazdaságainkat a helyi 
viszonyok legalaposabb ismerete mellett kell kormányozni s 
kerülni kell a sablonos általánosításokat. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

A vadászati ügyek intézésének az erdészeti főosztályba 
való visszahelyezése ügyében Bencze Pál r. tag részéről a 
soproni közgyűléshez benyújtott indítvány megokolása. 

Mélyen tisztelt Közgyű lés ! 
A z utóbbi hónapokban dr. Pilaszanovich Antal vadá

szati közigazgatási tervezete nyomán, a magyar vadászkö
zönség körében meglehetősen élessé fajult vita fejlődött ki 
az erdész-vadászok és a nem-erdész vadászok között, mely 
vita alkalmából felszínre vetődött a vadászati ügyosztálynak 
a földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályába leendő 
visszahelyezésének ügye is. Miután e kérdés az ország erdő
gazdaságával is szoros összefüggésben áll, szüksége merült 
fel annak, hogy a vadászati ügyosztály visszahelyezésének 
kérdését az egyesület közgyűlése elé v igyük és hogy az erdő-


