
A visegrádi közelítő kerékpár hátulsó rakoncáját úgy lenne célszerű kiképezni, 
hogy az az ürítés alkalmával ne legyen akadály. M e g kel l vizsgálni továbbá, hogy 
a tűzifakeret levétele mellett hogyan lenne alkalmas rönkközelítésre is. 

A z A 0—21-es csörlő kerékpárjának rönkfelterhelési módszerét módosítani kell , 
hogy az könnyebb és gyorsabb legyen. Megoldandó továbbá a tűzifa mechanikus 
leterhelése. 

Szükségesnek látszik ezeken kívül a nagyméretű rönkök közelítésére mintegy 2 t 
teherbírásig és 70 cm átmérőig új kerékpártípus kialakítása. E kerékpár gerincét 
magasabbra kel l kiképeznünk, hogy a rönköt jobban megemelhesse és így az idősebb 
újulatban is kíméletes közelítést biztosítson. 

A fejlesztés szempontjából alkalmasnak látszó kerékpárok mindegyikénél újszerű 
a két rúd közötti befogási mód. Hogy ez mennyiben válik be, kísérletekkel ke l l el
dönteni. Ugyancsak kísérleteket állítunk be a stabilitás és a fékek vizsgálatára is. 

A lovakat a honvédségi taligás hámokkal kel l szerszámoznunk. A nehéz erdei 
terepen ugyanis ez látszik légmegfelelőbbnek. 

A kerékpárok vontatásához kis vonóerő szükséges. Bár vonóerőpróbákat eddig 
még n e m végeztünk, mégis valószínű, hogy, kivéve a még k i nem alakított nehéz 
típust, a kerékpárokat kis termetű lovakkal vagy öszvérekkel is vontathatjuk. 

A z E R T I jelenleg néhány erdőgazdaság segítségével lehetőleg azonos körülmé
nyek között üzemi munkák során megvizsgálja az egyes kerékpárokat és 1959 január
jában javaslatot tesz a legalkalmasabb típusok null-szériájának elkészítésére. E szé
r i a széleskörű vizsgálatára még a folyó gazdasági évben sor kerül, és 1959—60 folya
mán megindulhat a sorozatgyártás. 

A fásítások ápolásáról 
T Ó T H B É L A 

E l t T I t u d . munkatársa, Püspökladány 

A z ország gazdasági életének szocialista fejlődése a már 1923. óta törvényileg 
megalapozott, de többé-kevésbé holtpontra jutott erdőn kívüli fásítási munkának is 
nagy lendületet adott. A z első hároméves terv időszakában ez a kérdés eléggé hát
térbe szorult az újjáépítés nagy gondjai mellett, és ebben az időszakban szervezett 
fásítási munkáról nem is szólhattunk. Az 5 éves tervben azonban már teljes erővel 
megindult a fásítás. Jelentős lépés volt ezen a téren előbb a megyei erdőtelepítő 
állomások felállítása, majd ezeknek az erdőgazdaságok szervezetébe való beolvasz
tása révén az erdőgazdasági fásítási csoportok létrehozása. A szervezett munka 
meghozta a maga gyümölcsét. A z első 5 éves tervünk időszakában 52 500 ha-nyi 
fásítást végeztünk, azaz évente átlagosan 10 500 ha-t. A tervgazdálkodás tekinteté
ben átmeneti évnek számító 1955-ben már 21 ezer ha-n fásítottunk, a második 
5 éves terv pedig évi 24 800 ha erdőnkívüli telepítést írt elő. N e m kisebb jelentőségű 
azonban az a körülmény sem, hogy a kezdeti sok sikertelen m u n k a után a telepí
tések minősége rohamosan javult, és m a már igen sok helyen láthatunk minta
szerűen telepített fásításokat. 

Ezeknek a telepítéseknek most már jelentős hányada olyan fejlettségi állapotba 
jutott, hogy kikerült vagy rövidesen kikerül az ún. telepítési korból, és a fiatalos 
korba jutva, további, most már nevelési beavatkozásokat igényel. Tekintettel arra, 
hogy az erdőnkívüli fásításoknak nem kizárólagos rendeltetésük a faanyag közvet
len megtermelése, az ápolásuknál, nevelő vágásaiknál egyes esetekben el ke l l tér
nünk a kizárólag fatermelési rendeltetésű faállományok kezelésénél megszokott, 
illetve utasításban szabályozott alapelvektől. 

A z erdőnkívüli fásítások nevelő beavatkozásai eltérőek mindenekelőtt már a 
jellegük, és közvetlen rendeltetésük szerint is. Ezek alapján a fásításokat a követ
kező csoportokra oszthatjuk: 1. a mezőgazdasági művelésre okszerűen és tartósan 
nem használható, vagy egyéb területeken kizárólag faanyag megtermelésére szol
gáló kisebb-nagyobb, zárt erdőfoltok, 2. mező- és legelővédő fásítások, 3. lakott 
területeken létesített fasorok, 4. külterületeken (utak, csatornák stb. mentén) léte-



Sített fasorok, 5. különleges rendeltetésű fásítások. Természetesen sok esetben nem 
lehet i lyen élesen elhatárolni egy-egy fásítás jellegét, és pl . a több faanyag meg
termelésére irányuló törekvés kisebb-nagyobb mértékben valamennyi csoportban 
megnyilvánul. 

1. A kizárólag faanyagtermelő célzattal létrehozott facsoportok, kisebb-nagyobb 
zárt erdőfoltok ápolási kívánalmai teljes mértékben azonosak az üzemi jellegű fa
állományokban végzendő munkákkal, amelyeket az „Erdőnevelési Utasítás" sza
bályoz. Ezekben tehát a nevelő vágásokkal elérendő cél a termőhelynek megfelelő 
maximális hozamú, elérhető legjobb minőségű faállomány kialakítása, valamint a 
talajvédelem és az esztétikai kívánalmak kielégítése. Ezért ezekkel a zárt erdő jel
legű fásításokkal a továbbiakban itt nem foglalkozunk, csupán arra ke l l felhívni a 
figyelmet, hogy ezeknél a - jó erdőszegély kialakítására különösen gondot kel l for
dítani, mivel a területükhöz képest igen nagy a szegélyfelület. 

2. A mező- és legelővédő fásítások m a már nagy területeket hálóznak be, és 
közöttük szép számmal vannak igen jól sikerült telepítések. Térbeli elhelyezési 
alakjuk túlnyomórészt sáv vagy szabályos sávrendszer, és csak kisebb mértékben 
elszórt facsoportok és nem mértani alakzatú sávok alkotta rendszer, bár ez utóbbi 
elrendezésnek a változó minőségű talajú területeken az eddiginél sokkal nagyobb 
teret kellene adni. Ápolásuk kívánatos módja függ az alkalmazott fafajoktól, a sáv
szerkezettől (fafajösszetétel, alsó szintek, áttörtség, sávszélesség stb.), a termőhelytől. 

M i v e l ide vonatkozó megfigyeléseimet főként a Tiszántúlon végeztem, az ápo
lási kívánalmakat is elsősorban ezekre a fásításokra nézve írom le, amelyek azon
ban a helyi viszonyokhoz simuló kisebb változtatásokkal általánosságban is érvé
nyesíthetők. 

A z alkalmazott fafajok és azok térbeli elrendezése alapján az alábbi védő
erdősáv-típusokat különíthetjük el: 

a) elegyetlen véderdősávok gyorsan növő, fényigényes fafajokból, 
b) elegyetlen védőerdősávok lassan növő, i l l . árnyéktűrő fafajokból, 
c) elegyes nyár, i l l . akác főfafajú védőerdősávok, 
d) nyárral és árnyéktűrő fafajokkal elegyített kocs. tölgy főfafajú erdősávok, 
e) egyéb fafajú elegyes és elegyetlen védőerdősávok. 
A védőerdősávokban a nevelési tennivalókat természetesen döntő mértékben 

befolyásolják az egyes fafajokkal és a termőhellyel kapcsolatos kívánalmak. Eze
ket az Erdőnevelési Utasítás részletesen tárgyalja, ezért különösebben nem, térek 
ki rájuk. Másik fontos nézőpont a sávok hatékonyságát a maximális mértékben 
biztosító helyes sávszerkezet kialakítása. M i v e l a szél útjába állított, teljesen zárt 
falak azok előtt és mögött levegőtorlódást, illetve káros, örvénylő (turbulens) 
levegőmozgásokat idéznek elő, ezért az áramló levegőt mozgásában jelentékenyen 
lelassítva, mintegy szűrve áteresztő erdősáv kialakítása a végső cél. A tömör szer
kezetű, a légáramok részére áthatolhatatlan erdősávrendszerek ezenfelül éppen a 
közbezárt területeken a légmozgásoknak gyakorlatilag teljes kiküszöbölése révén 
elősegítik nappal a hőmérséklet viszonylagos emelkedését és ezzel a relatív pára
tartalom csökkenését, éjjel pedig a fokozott kisugárzásból eredő nagyobb hőmér
sékletcsökkenést. Ilyenformán hatásukra helyi hőkatlanok, i l l . fagyzugok keletkez
hetnek. Éppen ezért, különösen a szárazabb és melegebb tájakon nagy gondot kell 
fordítani a szükséges áttörtséget, azaz megszűrt légmozgást biztosító sávszerkezet 
kialakítására. Ezt egyfelől már a telepítésnél a megfelelő fafaj megválasztással, 
megfelelő sávszélesség kialakításával, másfelől pedig a megfelelő ápolóvágásokkal 
érhetjük el. 

Va lamenny i erdősávtípusnál az elsősorban elérendő cél az, hogy biztosítsuk a 
sávok faállományának mielőbbi záródását, majd ezt követően a minél erőteljesebb 
magassági növekedés elérését azért, hogy a sávok mielőbb, minél nagyobb távol
ságra fejthessék k i szélvédő hatásukat. M i v e l a legtöbb fafaj az erőteljes magassági 
növekedés korszakában viszonylag nagy záródási fokot kíván, ebben az időszak
ban az áttörtségre vonatkozó kívánalmakat bizonyos mértékig feltétlenül alá kell 
rendelnünk annak a célnak, hogy a sáv fái egyáltalán egészségesen fejlődjenek, és 
mielőbb elérjék a legnagyobb magasságukat. Kétségtelen, hogy ez átmenetileg csök
kenti a szélvédelem hatékonyságát, ez a pi l lanatnyi veszteség azonban bőven meg
térül azzal, hogy az erdősáv korábban elérheti maximális távolsági hatóképességét. 
Viszont a fák erőteljesebb vastagsági növekedésének korszakában már az áttört-
séggel kapcsolatos kívánalmak érvényesülnek döntő mértékben. 

a) A gyorsan növő fafajokból elegyetlenül telepített és elegyetlenül felnevelt 
erdősávok nem tekinthetők szoros értelémben vett védőállományoknak, mive l az 
alsó szintek hiánya, valamint a koronaszintnek e fafajok igényeiből fakadó viszony-



lag erős megbontottsága nagyon csökkenti a szélvédelem hatékonyságát. Külö
nösen áll ez a nemesnyárakból elegyetlenül telepített sávokra, amelyekben e fa
fajok igényeinek megfelelően állandóan olyan mértékű a záródás megbontása, hogy 
az egyes fák koronáinak oldalirányú megvilágítása biztosított legyen (általában 
65—80%-os). A z elegyetlen akácsávokban a záródás mértéke többnyire teljes, azon
ban a kicsiny, vékony levelekből álló laza lombozat szélfogó képessége erősen kor
látozott. A z akácot illetően egyébként is meg kel l jegyeznem, hogy telepítése igen 
sok esetben olyan területeken történik, amelyeket legfeljebb csak akácelőfordulási, 
nem pedig akáctermőhelyeknek tekinthetünk. H a a gyorsan növő fafajokból, külö
nösen pedig nemesnyárakból telepített sávokban az utólagos alátelepítésre nincs 
lehetőség, ezeket nem annyira védősávokként, mint inkább elsősorban fatermelési 
rendeltetésű faállományokként kell kezelni. A z eltérés csupán az, hogy a szélső fák 
törzsének lehetőleg tövig való ágazását biztosítani kel l a hathatósabb szélvédelem 
érdekében. Ugyanezen célzattal lassabban kell haladnunk a belső fák törzsének fel
nyesésével is, csupán az elhalt ágakra korlátozva azt. A hazai nyár és akác fafaj ú 
elegyetlen erdősávokban valamivel kedvezőbb a helyzet, mert azok gyökérről előbb-
utóbb sarjakat hoznak, amelyek a vegetálásukhoz szükséges, a keskeny állomá
nyokba oldalról beszűrődő fényt többnyire megkapják. A z egyszintű, elegyetlen sáv
erdők védő jellegét csökkenti az is, hogy ezek éppen a talajárnyalás és jó alom-
takaró hiánya miatt nem tudják betölteni a helyi vízgazdálkodást szabályozó sze
repüket sem. Természetesen legjobb megoldás az, ha az utólagos alátelepítés meg
oldható. 

b) A lassabban növő fafajokból elegyetlenül telepített sávok szintén csak fa-
termelő rendeltetésű sáverdőknek tekintendők, ha azokban az állománynevelés so
rán csupán egyetlen szintet alakítunk ki . Ezekben a sávokban azonban megvan a 
lehetőség arra, hogy megfelelő nevelő munkával magából az egyetlen alkotó fafaj
ból hatásos alsó szintet neveljünk k i még akkor is, ha utólagos alátelepítésre nincs 
lehetőség. 

Leggyakoribb formájuk a kocs. tölgyből elegyetlenül telepített védőerdősávok. 
Ezekben a tisztítások nem különülnek el felszabadító és elegyarány szabályozó m u n 
kákra. M i v e l a keskeny erdősávokra a szomszédos mezők azok teljes szélességében 
igen erős hatást fejtenek k i , a sávokban a fiatal korban nagyon kívánatos erdei kö
rülményeket, különösen pedig az erdei mikroklímát csakis a fiatalos sűrű állásban 
való tartásával teremthetjük meg. Ezért az elegyetlen tölgyerdősávokban a tisztí
tások mértéke általában csak óvatos legyen, és a szükségnek megfelelően minél 
gyakrabban kövessék egymást. A szélső 2—2 sort feltétlenül szegélykialakításra kel l 
igénybevenni, és ennek megfelelően ezekben a földig ágasságot fent kell tartani, a 
zártság fokozása érdekében pedig különösen meg kel l becsülni a bokros növésű 
egyedeket. Helyes eljárás, ha a szegélyeken az első és második sor egyedeit hármas 
kötésszerűen kezeljük, azaz a két szomszédos sorban egymáshoz viszonyítva eltolva, 
minden második egyedet az első tisztítások idején kiszedünk. Ezzel a belső sor fáit 
is hozzájuttatjuk a földig ágasság fenntartásához szükséges több fényhez. A z első 
gyérítés már lehet gyenge vagy inkább közepes mértékű. Ilyen fokozatú belenyúlás 
esetén a tőre vágott fák tuskóról kisarjadzanak, és a sarjak a kezdeti fejlődésük
höz szükséges felső fényt megkapják. A továbbiakban az áttörtség elérése és fenn
tartása végett a belenyúlások mértéke szükség szerint általában gyenge vagy köze
pes. A z így létrejövő állományszerkezet egyfelől a tuskósarjak további fejlődéséhez 
juttat elegendő fényt, másfelől a felső szint megszaggatása révén a széláram lassí
tott, szűrt tovahaladását teszi lehetővé. Természetesen a leginkább célravezető el
járás az, ha a tölgyet árnyéktűrő fafajokkal utólag alátelepítjük, amihez az elvi 
lehetőség csaknem minden esetben fennáll. Alátelepítésre leginkább a vénicszil, 
mezei juhar, celtisz, amerikai kőris felel meg. 

A kevésbé fényigényes fafajokból elegyetlenül telepített erdősávok fiatal- és 
rudaskori ápolása a tölgyénél annyival egyszerűbb, hogy ezekben az alsó szintek 
kialakítása az árnytűrő képességük következtében könnyebb. 

c) Elegyes nyár, ill. akác főfafajú telepítések a nekik megfelelő termőhelyeken 
igen jó hatású és nagy fatömegproduktumra képes védőerdősávokká nevelhetők. A z 
elegyes nemesnyár-sávokban már kezdettől fogva meg kell akadályozni a teljes 
nyárzáródást. A z egyes tisztítások ennek megfelelően közepes, egyes elegyítésnél 
erős mértékűek is lehetnek, a gyérítések általában erősek. A belenyúlások általában 
sűrűn, kezdetben 1—2 évenként, később 2—3 évenként követik egymást, míg idő
sebb korban már csak olyan mértékben gyérítünk, hogy azt az állomány egészségi 
állapota, i l l . a záródás lazán (kb. 60—70%) tartása megkívánja. Ilyenképpen jó ma
gassági növekedésű, laza, a széláramokat a lombozatközi zegzugos szélcsatornákban 



lefékező, de azért áteresztő felső koronaszintet kapunk. A z ilyen laza állás mellett 
a második koronaszint egyedei megkapják az egészséges fejlődésükhöz szükséges 
felső megvilágítást. A második szint fáinak soros beelegyítése kedvezőbbnek látszik, 
mivel i lyen elrendezésben a szükséges széljárást biztosító áttörtség könyebben sza
bályozható. Ugyanis a ritkás nyársorokban az állomány belseje már eleve laza, lég
áramlást áteresztő, és csupán a második szintet adó elegysorokban kell a szükséges 
mértékű lazítást végrehajtani. 

A z áttörtség mértékének szabályozása tekintetében az alsó koronaszintek (tehát 
a második szint és a cserjeszint) fáinak gondozása a leglényegesebb feladat. Meg 
kell állapítani, hogy az adott helyen a szél-, szárazság- és hőmérsékleti viszonyok 
milyenek. Csapadékosabb, hűvösebb vidékeken az áttörtség jelzőszáma — irodalmi 
adatok alapján — 0,3-ig mehet, ami azt jelenti, hogy a védőerdősáv alkotta fal 
nagyjából egyenletes elosztásban 30%-a lehet nyitott, vagyis széláramot át
eresztő. Viszont szárazabb, nagyobb hőingadozásoknak kitett területen a hőkatlanok 
és fagyzugok, keletkezésének elhárítása érdekében nagyobb, 0,8-ig felmenő áttört-
ségi jelzőszámot vegyünk figyelembe. Természetesen ez utóbbi esetben a második 
koronaszint bontása lényegesen erősebb. A faállománynevelési terminológiára át
ültetve, ez azt jelenti, hogy csapadékosabb, hűvösebb vidékeken a második korona
szintbe való belenyúlásaink óvatos vagy gyenge mértékűek, a szárazabb, melegebb 
vidékeken pedig — a termőhelytől függően —• gyengétől erősig terjednek. M i v e l 
azonban a második szintnek nemcsak a szélvédelemben, hanem a faállományneve
lésben is fontos szerep jut, ügyelni kel l arra, hogy a jó magassági növekedés elérése, 
valamint a nyarak törzsének oldalárnyalása végett a tisztításkori és a rudaskori 
első belenyúlások lehetőség szerint még viszonylag sűrű második koronaszintállást 
eredményezzenek, és csak kb. 10—15 éves kor után fogjunk hozzá a szükséges mér
tékű áttörtség kialakításához. A soros elegyítésnek védőerdősáv-telepítéseknél az az 
előnye is megvan, hogy egyfelől a jövendő felső szintet alkotó fák viszonylag na
gyobb növőtérhez jutnak, esetleges lassúbb kezdeti növekedés esetén (pl. tölgy) az 
elegyítő fák részéről fenyegető elnyomási veszély kisebb, másfelől pedig az ápoló
vágások során az egyedszámritkítást az egymás mögött következő sorokban egy
máshoz viszonyítottan eltolva végezhetjük. Ezzel a sávon áthaladó széláramot nem 
egyenes vonalban, mintegy leszűkített átfolyási keresztmetszetű csöveken, hanem a 
szélsebességet sokkal hatékonyabban csökkentő zegzugos szélcsatornákon vezetjük 
át. A helyesen kezelt alsó szint szembenézve nem átlátszó. A szélén levő két-két sor 
ritkítását minden esetben „hármaskötésben" eltolva végezzük, mert így sima erdő
szegély helyett hullámos felületet kapunk, ami a visszaverődő és örvénylő áramla
tok létrejöttének veszélyét csökkenti. A cserjeszintet még nagyobb áttörtség esetén 
is csak olyan mértékben lazítsuk, hogy az állomány talajának védelmét teljes mér
tékben elláthassa, mert csak így várható a helyi talajvízgazdálkodás hatékony be
folyásolása. Cserjeszintet kifejezetten bokornövésű fafajokból csak szegélysorokban 
telepítsünk. A z állomány belsejében egyszerűbb és megfelelőbb a cserjeszintet utó
lag, a tisztítási kor végén —• rudaskor elején —• kialakítani az árnyékot tűrő, tuskó-
ról jól sarjadzó második, szintben felnevelt fafajokból. Különösen alkalmasak erre 
a vénicszil, mezei juhar, amerikai kőris, hárs, amelyeknek a tisztítási kor végéig 
a második szintbe felnőtt egyes példányait — a szükséges térbeli elrendezésnek 
megfelelően —• utólag tőre vágjuk és tuskóról sarjaztatjuk. További gondozásuk 
azután csupán arra irányul, hogy a cserjeszintben maradjanak, ha pedig a második 
szint egyes egyedei elpusztultak volna, helyükre egyes tuskósarjak felereszthetők. 
A nyársorokon belül célszerű a jövendő cserjeszint alkotóit betelepíteni a nyarak 
soronbelüli hálózatának tágítása érdekében. A nyártörzseket, de szükség szerint 
a második szint egyes törzseit is, rendszeresen nyesni kell. 

A z elegyes nemesnyáras védőerdősáv-típusssal sok tekintetben azonos kezelést 
kívánnak az elegyes hazai nyáras, illetve akác védőerdősáv-típusok. A lényeges el
térés abból adódik, hogy a hazai nyarak kezdetben megkívánják az oldalárnyalást, 
de az akácot is kezdetben zárt állásban kel l nevelni. Ezért ezeknél a tisztításkori 
belenyúlások általában előbb csak gyenge mértékűek, és csak az utolsó tisztítások 
lehetnek közepes erősségűek, különösen soros elegyítés esetén. Egyidejűleg nem sza
bad elhanyagolni a törzsnyesést sem. A fiatalos fejlődési szakaszban és a rudaskor 
elején a hazai nyarak és akác nagyjából az erdőjellegű faállományokra az „Erdő
nevelési Utasítás"-ban lefektetett szabályok szerint ápolandók. Mive l azonban a jó 
szerkezetű védőerdősávban az alsó szintek igen nagy fontosságúak, ezért a záródás
bontás mértékének meghatározásánál mindenkor ügyelni kell arra, hogy az alsó 
szinteket alkotó fák kellő felső világításhoz jussanak. Mindenesetre a soros elegyí-
tési mód ezt nagymértékben megkönnyíti. A fejlődéshez mérten kb. 10 éves kor-



ban el kell kezdeni a megfelelő áttörtség kialakítását. Ennek a munkának a célja 
többek között az, hogy laza, zegzugos szélcsatornás felső szintet kapjunk. M i v e l a 
hazai nyarak később terebélyes koronák képzésére hajlamosak, a szükséges fa
magasság megközelítése, i l l . elérése után minden esetben erős belenyúlással tudjuk 
csak fenntartani a laza állapotot. El lenben az akác nagy fényigényével vele járó 
tulajdonsága a laza, áttört korona, ezért már viszonylag enyhébb, közepes mértékű 
gyérítések is biztosítják a széláramok szűrve áteresztését. A z alsó szintek ápolására 
nézve a nemesnyáras elegyes sávok ápolására elmondottak a mérvadók azzal a k i 
egészítéssel, hogy a feltörő akác-, i l l . nyársarjak fejlődését is figyelemmel kell 
kísérnünk, és azokat az alsó szint alkotó elemeiként kel l kezelnünk. A hazai nyarak 
és akácok törzsének rendszeres nyesése elengedhetetlen feladat. 

d) A nyárral és árnyéktűrő fafajokkal elegyített kocs. tölgy főfafajú sávok a 
tisztántúli kötöttebb, mezőségi, réti és enyhébben szikes talajokon a legfontosabb 
védőerdősáv-típust alkotják. Ennél az elrendezésnél a nyár a kimagasló szintet, a 
tölgy a felső koronaszintet, az árnyéktűrő elegyítőfák pedig az alsó koronaszinteket 
alkotják. A nyarak beelegyítésével elérjük, hogy a sáv már jóval korábban kifejti 
szélvédő hatását. M i v e l a jó vályogtalajoktól eltekintve ezek a talajok a nyaraknak, 
különösen pedig a nemesnyáraknak nem optimális termőhelyei, a nyarak viszonylag 
korán, kb. 15 éves korban megállnak erőteljes fejlődésükben. E r r e az időre már a 
tölgyből is magasra emelkedett felső szint alakul k i , és így a nyarak előhasználati 
faanyagként eltávolíthatók. Tovább nem is célszerű várni az eltávolításukkal, mert 
egyfelől a tölgyek további fejlődését akadályozzák, másfelől kitermelésük túlságo
san sok kárt tesz a visszamaradó fákban. A z előhasználati nyarak kitermelésének 
technológiája éppen ezen oknál fogva egyébként is még beható tanulmányozást 
igényel. 

E sávtípusnál az eddigiek során a leggyakrabban elkövetett hiba az," hogy a 
nyarakat túl sűrűn telepítik bele, azok hálózatát kellő időben és kellő mértékben 
nem tágítják. Ilyen körülmények között a kezdetben lassan fejlődő tölgyek végzete
sen alászorulnak, és a sáv a termőhelynek legtöbb esetben meg nem felelő, tehát 
rontott nyár főfafajú állománnyá alakul át, amelyből ezeken a talajokon csak 
rövid élettartamot várhatunk. Különösen nagy ennek a kedvezőtlen irányú átalaku
lásnak a veszélye akkor, ha a sávban a kelleténél több nyársort helyeznek el, és azt 
is nemesnyárakból. Három nyárfasornál többet a 20 méter széles erdősávokban is 
felesleges elhelyezni. A célnak leginkább az óriásnyár felel meg, mivel hossznöve
kedése igen erőteljes, ezenkívül keskeny, magas koronája egyfelől a közte levő las
sabban növő fafajok fejlődéséhez elegendő felső megvilágítást biztosít, másfelől már 
korán, viszonylag nagy magasságig kifejti szélvédő hatását. A szélesebb koronájú 
egyéb nemesnyárak az erős árnyékoló hatás miatt már jóval alkalmatlanabbak, 
úgyszintén a hazai nyarak is, melyeket lehetőleg csak valamely talajhiba esetén 
(pl. nagyobb kötöttség, szikesség) alkalmazzunk. 

A nyárral és árnyéktűrő fafajokkal elegyes sávtípusoknál a fiatalkori ápolá
sokkal két főcélt kel l elérnünk. Éspedig a nyarakból mihamarabb hatékony és 
célszerű szélvédő falat kell nevelnünk, másfelől biztosítani kell , hogy a tölgyek 
zavartalanul fejlődhessenek, és fokozatosan átvegyék a nyarak szerepét, kb. 15—20 
éves korra. Ezt a célt a nyársoroknak fentebb említett tágasabb elhelyezése már 
önmagában véve is szolgálja. Emellett a nyárelőállományt már kezdettől fogva kö
zepes és erős mértékben ritkítsuk, a törzsüket pedig lehetőleg mindenkor a tölgy
koronaszint fölé nyessük fel. H a csak egyetlen nyárfasorunk van (keskeny erdősáv
ban), akkor ezen a soron belül csak olyan mértékben célszerű gyérítenünk, ameny-
nyire a nyarak oldalirányú fejlődése azt szükségessé teszi. E z esetben viszont a töl
gyek a nyárgyérítéstől függetlenül is kellő fényhez jutnak, csupán a nyarak szük
séges mértékű felnyeséséről kell gondoskodnunk. Több nyárfasor esetén a sor
bontást vagy hármaskötésben vagy egymáshoz viszonyítva, eltolt kulisszaszerűen 
végezzük. 

A tölgyszintet a tisztítási korszakban —• amikor még az elegyfákkal többnyire 
egy szintet képez — éppen az erőteljes magassági növekedésre való serkentés érde
kében sűrűségi állapotban kel l tartani. A sűrű állás, valamint a nyarak oldalárnyaló 
hatása következtében a magassági növekedés igen nagymértékű lesz. A tölgyek fel-
nyurgulásától kevésbé kell tartanunk, mert az elegyfák helyes, soros elegyítése ese
tén ezek terhére a tölgyek koronái nagyobb növőtérhez jutnak. Kezdetben 
ugyan rendszerint az elegyítő fafajok növekedése a gyorsabb, ezek egyszeri, vagy 
szükség szerint ismételt tőre vágásával azonban a tölgyeket felszabadíthatjuk. A 
tisztítási kor második felében a tölgyek fejlődése annyira erőteljes, hogy ekkor már 
nem kell féltenünk az elegyfák elnyomásától. H a ezek netalán mégis a kelleténél 



jobbari szorítanák, csonkolásukkal (visszanyakalásukkal) könnyen eredményt érhe
tünk el. A tölgyszint tisztításának belenyúlási mértéke óvatos, esetleg gyenge. 

A r u d a s k o r b a jutott tölgyek fokozatosan átveszik a felső szint szerepét. A -gyé
rítésük mértéke előbb gyenge, m a j d közepes lehet. I ly módon elsősegítjük a ko
rábbi törzsvastagodást is, a m i azért fontos, mert az erősebb törzsű egyedek el len
állóbbak lesznek a n y a r a k kitermelésekor fellépő zúzódási, törési veszélyekkel szem
ben. De a közepes mértékű bontás azért is szükséges, hogy a tölgy felsőszint l azu 
lását, a kellő áttörtség kialakulását elősegítsük. A n y a r a k eltávolítása, a teljes tölgy
magasság elérése után a belenyúlások mértékét kizárólag az áttört szerkezettel kap
csolatos kívánalmak szabják meg. Ezeket, v a l a m i n t az alsó szintek kezelését i l le
tően utalok a c) pont alatt már e lmondottakra. 

Megjegyzendő, hogy optimális nyártermőhelyeken a nyár kimagasló szintet 
mindvégig' fenntarthatjuk, bár i lyen helyeken a tölgy is jelentős magasságot ér el. 
A z elegyes erdősávok szélső sorát feltétlenül erőteljesebb növésű cserjék, a követ
kező sort pedig alacsonyabb növésű elegyfák alkossák. így a szegély lépcsőzetesen 
emelkedő, tehát n e m függőleges fa l lesz, a m i kedvezőbb áramlási v iszonyokat idéz 
elő. A tölgyek törzsét feltétlenül nyesni ke l l , az elegyfákét pedig —• az áteresztő, 
i l letve szűrőképesség nézőpontjainak figyelembevételével —• szükség szerint. 

e) Egyéb fafajú, elegyes és elegyetlen védőerdősávok. Többnyire hibás tervezés, 
vagy a megfelelő csemete hiányának eredményei. Kezelésük az alkalmazott fafajok 
igényeinek, i l letve fafaj összetételnek megfelelő, értékes, hatékony, tartós védő
erdősáv azonban ritkán nevelhető belőlük. Kivételt képeznek a szélsőséges termő
helyeken, esetleg különleges céllal telepített sávok, amelyek fenntartása és szak
szerű kezelése kívánatos. I lyenek lehetnek p l . a futóhomokos területek elegyetlen 
fenyő, fenyő-akác, fenyő-nyár főfafajú, vagy a rosszabb szikes talajok ezüstfa védő-
sávjai. E z e k rendszerint a n n y i r a szélsőséges termőhelyeken állnak, hogy ápolásuk
nál mindenekelőtt a fennmaradásuk biztosítása a cél, a sávszerkezettel, áttörtség-
gel kapcsolatos kívánalmak pedig többnyire már számba sem jöhetnek. Kezelésüket 
ezért kizárólag az a lkalmazott fafajok igényei határozzák meg. 

A szabálytalan mértani alakzatú erdősávok, i l letve facsoportok alkotta védő
rendszerek nevelő beavatkozásai a fent ieknek megfelelőek. 

4. Az utak, csatornák mentén telepített fasorok rendeltetése csaknem kizárólag 
a faanyagtermelés. Ezért ezeknél rendszeres törzstenyésztéssel jó alakú, hosszan ág
tiszta, fattyúhajtásoktól mentes törzseket k e l l nevelnünk. A fasorok fái a teljes 
szabadállás nyújtotta maximál is megvilágítás lehetőségeit teljes mértékben élvezik, 
ebből kifolyólag különösen a fényigényes fajok nagy fatömegprodukcióra képesek. 
A legtöbb visszaélés a fasorok felnyesése körül történik. A helyes eljárás az, h a 
m i n d e n k o r megtaláljuk a kívánatos arányt a felnyesés mértéke, i l l . a maximál isan 
szükséges asszimiláló felület között. H a ez utóbbi rovására a felnyesés túlzott, a tör
zset el lepik a fattyúhajtások, a m i a műszaki felhasználhatóságot csökkenti. Úgy
szintén kerülni k e l l a kb . 5 cm-nél vastagabb ágak nyesését is, mert a keletkezett 
sebeken keresztül hosszú ideig fennáll a fertőzés veszélye, nagy vágási felületek 
hatására rendszerint erősebb a sarjadzás is. A z első törzsnyesés ne hatoljon a törzs 
alsó negyedmagasságánál feljebb. Ezután óvatosan ha ladhatunk felfelé. Erőteljesebb 
csúcsnövekedés esetén a nyesés is v i szonylag merészebb lehet, h a azonban a m a 
gassági növekedés gyenge, egyáltalán ne, vagy csak al ig menjünk feljebb a nyesés
sel. Kielégítő magassági növekedés esetén is ritkán célszerű a törzs félmagasságá
nál feljebb nyesnünk. A m i n t a nyesés felfelé haladásával azt tapasztaljuk, hogy 
erőteljes fattyúhajtásosodás indul t meg, feljebb már — legalábbis jó ideig — n e m 
szabad nyesnünk. 

5. A különféle, meghatározott különleges rendeltetésű fásítások ápolását a ren
deltetésük többnyire meg is szabja. P l . az üdülő- vagy kirándulóhelyeken. létesített 
fásítások célja a pihenés, felfrissülés elősegítése. Ezért ezeket tágasán, nagy koro
nájú, árnyékot és esztétikai élvezetet nyújtó fákból neveljük. A víztárolók, halas
tavak körül létesített fásítások feladata a hullámverés csökkentése, i l l . megakadá
lyozása. A z i lyen fásítások tehát szélfogásra a lkalmas szerkezetűek legyenek. A 
műutak és vasutak mentén elhelyezett sávok alsó szintje erősen áttört legyen, hogy 
az átmenő széláram az úttest gyors felszáradását elősegítse, i l l . a vastag hólerakó-
dást megakadályozza. V a l a m e n n y i különleges rendeltetésű fásítás ápolása az elő
zőkben ismertetett módszerekkel, esetleg azok kombinációjával megoldható. 


