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TARTALÉK FAFAJAINK 
ÉS HASZNÁLATBAVÉTELÜK 

D R . GH1MESSY LÁSZLÓ IDŐSZERŰSÉGE 

Tartalék fafajaink alatt azokat az eddig üzemi erdősítésekben 
nem használt (csak a kísérleti erdősítésekben és parkokban) fa
fajokat értem, melyek a jelenleg nagyüzemileg telepített fafajaink
kal azonos termőhelyen: 

— nagyobbb, illetve értékesebb fatömeget képesek megtermelni; 
— ellenállóképességük a különböző biotikus és abiotikus káro

sításokkal szemben jobb vagy még nincs biotikus károsító-
juk; 

— a szaporítóanyag-termelésük már most megoldott, vagy a kö
zeljövőben megoldható. 

Ismeretes, hogy a jelenleg termesztett fő fafajainknak igen sok állománypusz-
tulást okozó károsítója lépett fel, melyek a kedvezőtlenné vált környezeti hatá
sok miatt a korábbi évtizedéknél súlyosabb károkat okoznak. A bútoriparunk 
számára nélkülözhetetlen trópusi rönkanyaghoz csak deviza útján tudunk hoz
zájutni, és a jövőben — a trópusi erdőkben folyó rablógazdálkodásra való te
kintettel — azok beszerzése mind nehezebb lesz. E két meggondolás időszerűvé 
teszi azt, hogy erdeinkben mielőbb kezdjük meg a szétszórt, 20—40—60 éves 
telepítésekben alkalmasnak bizonyult, értékes faanyagot termelő, ellenálló 
fafajok rendszeres telepítését. 

Az elmúlt évtizedben a magyar erdészet több olyan arborétumot létesített, 
ahol szoliterként, de többnyire állományszerűen telepítetlek az előbbi köve
telményeknek megfelelő fafajokat. Ezenkívül ismerünk nagyon sok olyan 
„egzótás" erdőrészietet, amelyet a névtelenség homályába eltűnt lelkes erdé
szek létesítettek. Sok közülük a vágásérettséghez közel van. Vannak olyan 
fafajok is, melyek már régóta közöttünk élnek, kiváló a növekedésük, fa
anyaguk megfelel a legigényesebb bútoripari követelményeknek, de nem fi
gyeltünk fel rájuk. Igen nagy szükség lenne ezek tudományos felmérésére és 
értékelésére, úgy, hogy az kiterjedjen az erdősítéstől a faipari felhasználható
ság vizsgálatáig. Mindez azonban igen sok időt igényel. 

A meglévő állományok és fák méretei, elhelyezkedésük a különböző termő
helyen, összevetve a külföldi tapasztalatokkal, már ad annyi támpontot, hogy 
nyugodt lelkiismerettel el lehessen kezdeni rendszeres évi telepítésüket. A több 
mint 25 éves nyitottszemű országjárásom, és a szakirodalmi ismereteim alap
ján a következő fafajokat javaslom: 

Cédrus atlantica Manetti. Atlasz cédrus. Faanyagának minőségéről nem kell 
szólamom. Hegy- és dombvidéki erdei- és fdketefenyveseinlk véghasználati ér
tékét a sokszorosára lehetne vele emelni. Az agostyáni, dunaalmási, duna
keszi arborétumok mintegy 25 éves állományainak fejlődése egyértelműen 
bizonyítja létjogosultságát. A Folly-féle arborétumban természetes újulatával 
is találkoztam. A C. atlantica glanca olyan csodálatosan szép, hogy kertészeti 



célú csemetetermelésre is kiválóan alkalmas. A magellátást a meglévő álló-1 

mányok magtermelésre való beállításával, továbbá kisebb területű plantá-
zsok létesítésével biztosítani lehet, s így is megfelelő mennyiségű csemete ter
melése nem okozhat gondot. 

Taxodium distichum Rich. Mocsári ciprus. Erről a fafajról Az Erdő 1984. évi 
6. számában Hrotkó L. és Német J. írt egy rövid ismertetőt a Gemenci Álla
mi Erdő- és Vadgazdaság karapancsai erdőtömbjében 1910-ben telepített mint
egy 0,4 ha-os állományról. A kereken 70 éves állományban a ha-kénti fatömeg 
436 m 3 . A számos parkunkban lévő idős fák és facsoportok (Kámon, Sárvár, 
Hévíz, Tiszaigar, Szarvas stb.) tobozainak begyűjtésével, és a csemetekert
jeinkben történő megnevelésével az erdősítéshez szükséges csemetemennyiség 
biztosítható. Fája rendkívül értékes bútoripari anyagot ad. 

Sequoiadendron giganteum Buchholz. Hazánkban, valószínűleg csak a múlt 
s/.ázad második felétől kezdve kezdték parkjainkba telepíteni, melyek azóta 
azok leghatalmasabb fái. Csodálatosan szép vörös színű, és igen szép rajzolatú 
fája vetekszik a legszebb trópusi faanyagok fájával. Tömeges csemeteterme
lését a rendkívül sok léha mag, és a csemeték korai fagy érzékenysége gátolja, 
így könnyebb lenne néhány jól felkészült csemetekertünkben zöldhajtás
dugványról szaporítani, melyet az e célra ültetett fákról lehetne leszedni. 

Thuja plicata D. Don. Óriás tuja. Mérete és fájának értéke miatt feltétlenül 
foglalkozni kellene vele. Hazánkban azonban olyan kevés van belőle, hogy a 
megfelelő mennyiségű csemete előállítása a jövőben is csak zöldhajtás-dug
ványról lenne megoldható. 

Pinus strobus L. Simafenyő. Fájának minősége sokkal jobb, mint a hazai 
telepítésű többi pinusfélének. Fenyő épületfa és bútoripari szükségletünk ki
elégítése érdekében a már elég sok kisebb-nagyobb állományból szerzett 
tapasztalatok birtokában feltétlenül növelni kellene telepítésének évi terüle
tét. Csemetetermelése megoldott. 

Pseudotsuga Mensiesii Franco. Ismert, nagyüzemileg is telepített, kiváló mi
nőségű és a legnagyobb fatömeget megtermelő fenyőfajunk. Szaporítóanyag
bázisát plantázsok telepítésével növelni lehetne. 

Chamaecyparis Lawsoniana Pari. Oregonciprus. Több helyen (Dunántúl) ki
sebb foltokban állományszerűen telepített fafaj. Ilyenekből már 40—50 éves 
állományok is vannak. Kiváló minőségű és szépségű faanyaga miatt feltétlenül 
meg kellene kezdeni rendszeres telepítését. Csemetetermelési technológiája 
ismert. A magellátás meglévő középkorú állományainkból biztosítható. 

Betula verrucosa Roth. Bibircses nyír. Igen szép tömött (0,6 körüli fajsúly) 
fája miatt megérdemli, hogy az eddiginél sokkal kiterjedtebben foglalkozzunk 
vele. Egyenletes szövete miatt, kiváló minőségű és szépségű hámozási rönköt 
adhat, ha időt engedünk számára. Szaporítóanyag-termelése megoldott. A je
lenlegi „egyéb lágy" lombosfa közé történt besorolását át kellene tenni az 
„egyéb kemény" lombosfafajok közé. Szaporítóanyag-termelése nagyüzemi 
szinten megoldott. 

Castanea sativa Mill. Szelídgesztenye. Renkívül értékes fája miatt minden
képpen kiemelten kezelendő. Feltétlenül el kellene érni, hogy olyan tömegben 
kerüljön ültetésre, amely alkalmas iparunknak nagymennyiségű késelési rönk
kel való ellátására. Nagyüzemi szaporítóanyag-termelése megoldott. 



Corylus colurna L. Törökmogyoró. Egyetlen, mintegy 70 éves állománya Tolna 
megye déli határán, Alsószentiván község területén a Mezőföldi Állami Erdő-
és Vadgazdaság területén található (1. hátkép). A termőhelyi viszonyokkal 
szemben szinte teljesen közömbös, 25—30 m-re megnövő, rendkívül szép alakú 
törzsei minden termőhelyen a környező állományok legfelsőbb koronaszintjét 
képezik. Fája rendkívül értékes, kemény, teljesen egyenletes szövetű. Magját az 
édesipar „levantei mogyoró"-na |k nevezi, és évente többszáz tonnás nagyság
rendben — tőkés relációból — hozza be. Nem egységes fafaj. Legalább négy, 
botanikáikig is elkülöníthető változata található. Több helyen természetes úju-
latával is találkoztam. Inkább melegigényes, s ezért a cser- és f eketef enyő-állo-
mányainkba — utolsó pótlásként — elegyítve, azok értékét igen nagy mérték
ben meg lehetne emelni. El kellene érni azt, hogy a távoli jövőben meg
felelő mennyiségű lemzeipari rönköt szolgáltató állományaink legyenek. A je
lenleg meglévő idős fák, facsoportok magjainak szervezett begyűjtése során, 
már most is elegendő mag állna a csemetetermelés rendelkezésére. A csemete
termelési technológia megoldott. Nagy térigényű, szoliter fa, mely kúpos ha
bitusát még idős korban is magtartja. A kertészet is mind jobban kezdi hasz
nálni, így csemetenevelésének ezen a téren is szinte korlátlan piaca várható. 

Gleditsia triacanthos L. Lepényfa. Fája a legújabb tapasztalatok szerint 
rendkívül szép, mint késelési rönk alkalmas trópusi rönkök kiváltására is. Zárt, 
vagy félig zárt állásban igen szép törzseket nevel. A furnérrönk méretének el
érésére azonban legalább 60—70 év kell. Termőhelyi igényei az akáchoz ha
sonlóak. A csemeték kezelése és a későbbi állomány nevelése azonban az igen 
dús tüskézettsége miatt nehézségeket Okozhat. Tüskétlen változatának (var. 
inermis) használatával a probléma megoldható. Magtermése rendkívül bőséges. 
Nem ellenőrzött forrásból hallottam, hogy állományai magtermésének fehérje
mennyisége meghaladja az azonos területnagyságon a takarmánynövények fe
hérjehozamát, így az e fával történő vizsgálatokat érdemes lenne erre a térre 
is kiterjeszteni. Szaporítóanyag-termesztése gyakorlatilag megoldott. Bútor
ipari célra történő telepítését már most meg lehetne kezdeni. 

Juglans nigra L. Fekete dió. ma már kiterjedten telepített, igen értékes bú
toripari fafajunk. Termőhelyi igényei ismertek, szaporítóanyag-termelése meg
oldott. A jövőbeli telepítések nagyságának akkorának kell lenni, hogy azok
ból mind a hazai, mind a külföldi igényeket ki lehessen elégíteni. 

Liriodendron tulipifera L. Tulipánfa. Egyelőre még csak parkjainkban ta
lálható — de ott igen gyakran —, s így az ezekből származó magvak szolgál
tathatnak alapot a csemetetermelésre. Széles, fehér szijácsát zödesszínű geszt 
követi. Kiváló furnéranyag. Külföldről korábban hozták furnérgyártásra Euró
pába, mint a többi trópusi fafajt. Zárt állásban kiváló minőségű törzset nevel. 

Morus álba L. Fehér eper. A selyemhernyó-tenyésztés lehanyatlásával, las
san eltűnő fafajunk. Ha a törzsét nem csonkolják le, zárt vagy közel zárt 
állásban igen szép fává növekszik. Fájának minősége igen jó (pálinkáshordó). 
A szárazságot jól tűri. A bútoripar céljára történő telepítését meg lehetne kez
deni. Csemetetermelése megoldott. 

Platanus acerifolia Willd. Juharlevelű platán. Gyors növésű. Kiváló minő
ségű bútoripari célú, nagytömegű fát ad. A kisebb méretű anyag cellulóz- és 
farostlemez-készítésére alkalmas lehet. Sok nyártermőhelyünkön, a nyárak
nái értékesebb, s közel azonos tömegű faaanyagot lehetne belőle megtermelni. 
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Már félig zárt állományban is csodálatosan szép, ágtiszta törzsüket nevel. Sza
porítóanyag-termelése megoldott. 

Surbus torminalis (L.) Cr. Barkóca berkenye. Ismert száraz, hegyi termőhe
lyeink legértékesebb elegyfája. Viszonylag kis méreteire való tekintettel az 
állománynevelések során lehetőleg minél többet kellene a véghasználati korig 
megtartani. Fájának szépsége a legértékesebb bútoripari nyersanyagaink közé 
emeli. 

E rövid áttekintés után vizsgáljuk meg a telepítendő terület nagyságát. A 
szériagyártás érdekében egy-egy fajból évenként mintegy 100—300 m 3 lemez
ipari minőségű rönk felhasználásával célszerű számolni. Az ilyen minőségű 
rönk kihozatali értéke 5—15% körül mozoghat. Így ehhez már hozzátartozik 
egy véghasználati fatömeg. Ha óvatosan becsüljük a ha-ként lehetséges fa
mennyiséget, akkor ebből már adódik az évente telepítendő terület nagy
sága. A fenti meggondolás alapján dolgoztam ki a táblázatot. Számolni kell 
azonban arra, hogy erdőgazdaságaink az „exóták" telepítéseinek többletköltsé
geit nem vállalják, holott erre a távoli erdőgazdálkodási célkitűzések érdeké
ben szükség lenne. A jelenlegi erdőművelési elszámolási rendben a nemesített 
fafajokkal történt erdősítések elősegítése érdekében az Erdőfenntartási Alap 
támogatást nyújt. Ennek az analógiájára — hiszen a cél ugyanaz — a fent 
közölt fafajok esetén többlettámogatással, mely a besorolásúk szerinti cél
állománytípusokhoz járna, a kérdés megoldható lenne. A táblázatban ezt a 
többletköltséget becsültem meg, egy évre vonatkozóan. A várható végszámok: 

lemezipari rönk 7 200 m 3 , 
I. o. fűrészrönk 26 300 m 3 , 
véghasználati fatömeg 135 000 m 3 

telepítendő terület 600,5 ha 
javasolt erdősítési felár 6 156 500 Ft. 

Megvalósulása esetén a távoli jövőben faiparunkat jelentős mértékben füg
getleníteni lehetne a külföldi nemes faanyagok behozatalától. 


