
Erdők a mocsarak és nádasok helyén 
H E G Y I A N T A L főerdész, Ba l a ton fenyves 

A Balatontól délre az úgynevezett K i s -
balaton nem is olyan régen még mocsa
ras, nádrengeteges, zsombékos területén 
m a ' már virágzó mező- és erdőgazdálko
dás folyik. E z csak úgy vált lehetővé, 
hogy a gyakori és erős szélviharoktól a 

1. kép. Az erdőövezetnek 1952 tavaszán 
telepített részlete, melyben a nyárt 
1956-ban gyérítés nélkül embermagas-
sági.g felnyestük a töltelékfák érdekében 

mezőgazdaságilag művelt táblákat meg
védjük. 

A z uralkodó szél gyakran oly erős, 
hogy a könnyű, megművelt talajt 3—5 
c m mélységben is elhordja a bele vetett 
maggal együtt, sőt a kikelt növények 
egyes fajtáit valósággal lenyírja. A szél
viharok fékentartására a Balatonnagy-
bereki Állami Gazdaság erdészete mező
védő erdősávokat létesített és azok tele
pítését tovább is folytatja. Azokon a te
rületeken pedig, amelyek mezőgazdasági 
növények termesztésére nem alkalma
sak, nagykiterjedésű, összefüggő erdőket 
telepít. 

A gazdaság egész területét 100 m szé
les erdősáv övezi. A többi erdősáv a táb
lák északi szegélyén kelet-nyugati irány
ban húzódik, szélességük 20 m, egymás

tól való távolságuk 400—500 m között 
változik. M a g a az övezet eddig mintegy 
80%-ban, a belső erdősávok 90%-ban ké

szültek el. A 20 m-es sávban a szélső sor 
cserje, a 2. sor amerikai kőris, a 3. s o r 
ezüstjuhar, vagy éger, a 4. sor pedig ne
mes nyár, majd folytatólag ismét a fel
sorolt töltelékfák, utána megint nemes
nyár. Így kialakul a három koronaszint, 
s ez megfelelő módon töri a szél erejét. 

A z összefüggő erdők telepítésére a lápi 
talajnak megfelelő fanemeket választ
juk, vagyis a nemes nyárt, az amerikai 
kőrist, ezüstjuhart, szürkenyárt, magas 
kőrist és nyírt. Vannak olyan területeink 
is, amelyekre kisebb mennyiségben ko
csányos tölgyet, vöröstölgyet, csert, er
dei- és feketefenyőt telepítünk, alsószint
nek pedig főleg bogyótermő cserjéket 
elegyítünk, mive l gazdaságunkban bel
terjes apróvadgazdálkodás folyik. 

Erdészetünk mindent elkövet, hogy 
ezen a területen minél hamarább és m i 
nél nagyobb kiterjedésű erdőket, erdő
sávokat létesítsen, hogy az elsőrendű nö
vényvédelmi célon túlmenően hozzájá
ruljon népgazdaságunk iparifaszükségle-
tének kielégítéséhez és biztosítsa ezen a 
faszegény vidéken dolgozó népünk tűzi
fával való jobb ellátását. 

2. kép. Hatásos szerkezetű erdősáv (3 
éves) váltja fel a régi (40 éves) nyárfasort 


