így azok tisztátalanságait visszatartja és a hegységeink csen
des völgyeiben megvédi a források titokzatos fakadását. Végül
vizeink lefolyását szabályozza és elkerülhetővé teszi az áradá
sokat, valamint a szenvedést és nyomort, amely ezeket a csapá
sokat kísérni szokta*
i
Ha valamennyi problémát nem is fogják magoldani,
mindenesetre megoldásukhoz legalább tanácsokat fognak adni,
melyek nemcsak a mi OTszágunk által lesznek hasznosíthatók,
hanem a világ összes erdészetileg fontos országai által, ment
•ismételnem kell, hogy az erdészet kérdése az egész világ szá
mára életbevágó kérdés /"
Nem lehet ezeket az életigazságokat
ismételgetni,
a köztudatba bevinni s ott meggyökeresíteni; különösen ha
az összes „egyebeken" kívül a nagy háború tapasztalataiból
leszűrődőleg azt is figyelembe vesszük, hogy minden erdő
egy jó erőd!
Craus Géza.

A Nyírség erdői
Irta: B o k o r R e z s ő főisk. tanársegéd.

A főiskola I I I . éves erdőmérnök-hallgatóinak ezidei
tanulmányútja a Nyírségen vitt keresztül, ahol a nyíregy
házi királyi erdőfelügyelőség vezetése mellett bő alkalom
kínálkozott a nyírségi homoki erdők
tanulmányozására,
az új erdősítések szakszerű kivitelének megismerésére.
A tapasztalatokból sok tanulságot vonhatunk le. Lát
tunk hibákat, amelyeket az elődök akaratlanul elkö
vettek, akkoribán helyesnek tartván eljárásukat s az
eredményekben csak most jelentkeznek, láttunk sok követni
valót, amelyet hasonló esetben alkalmazhatunk.
A Nyírség piátója az Alföld eredeti vagy ó-pleisztocén
korszakbeli szintjének darabja, amelyet szintén ellepett a
futóhomok, mint a Duna—Tisza közét. Szerencsésebb fekvé
sénél fogva azonban előnyösebb helyzetben volt amannál az
*Bizonnyára nem sejtette az akkori francia földirnivelésügyi
imiiniiszten-, hogy ngyainezek am indokok süket fülekre fognak
találni a trianoni tárgyalások alkalmával s ma setm találnák meghallgaitáisra ia népek szövetségénél.
Szerk.

Ung, Latorca, Tisza, Szamos törmelékkúpjai és a plató széle
között keletkezett Ecsedi láp, a Szernye mocsár és a külön
böző belvizek folytán, amelyek a talajvíz szintjét fölemelték,
levegőjét páradússá tették, másrészt keletről a közeli össze
függő erdőségek klímájára kedvező hatást gyakoroltak. Leg
szebb kocsányos tölgyvegetáció, — amit bizonyítanak a mai
összefüggés nélküli szétszórt maradványok — óriási erdősé
gek díszlettek rajta, míg a mult század végén m e g nem tör
tént az Ecsedi láp lecsapolása, a Tisza szabályozása, a Nyír
víz levezetése. Ezzel egyidejűleg megindult az erdők irtása
és a mezőgazdaság könnyen aratott az erdő évszázadokon át
összegyűjtött humuszán különösen a fizikai struktúrájánál
fogva is kedvező homokos területeken. Azonban az erdők
irtásával szabad utat nyitottak a szelek szállító, felkavaró és
szárító erejének, amelyhez még hozzájárult a talajvíz süllye
dése is. A homokos területek futóhomokos, buckás terüle
tekké alakultak, termőképességük megcsappant, biztossá
guk, jövedelmük, alábbszállt, a gazdasági élet nagyban
kezdte érezni az erdő hiányát. Kiáltó példája annak, hogy
Alföldünkön az erdő oly közgazdasági tényező, amelynek
hiányát éppen a mezőgazdaság érzi meg, amelynek érdeké
ben a megvolt erdők kiirtattak.
Uralkodó szél az északi lévén a homokbuckák és dombok
leginkább észak-dél irányában húzódnak, néhol elhajlással
délkelet felé. A mult hibájának jóvátételére a futóhomok
megkötését igen helyesen a buckák beerdősítésóvel kezdték
meg. Választott fafaj majdnem kizárólag az elegyetlen akác
volt. Néhány évtized múlva, most már megállapítható, hogy
az akác nem- váltotta valóra a hozzáfűzött reményeket. Bár a
futóhomok megkötötte, de nagy hamutartalmánál fogva a
talaj anorganikus sóit, különösen a káliumvegyületeket kiéli,
a talajt kevéssé árnyékolja, lombja gyér és kevés organikus
anyagot ad vissza a talajnak. Fokozta az amúgy is silány
homok leromlását a gyakori tarolás (15—20 éves vágásfor
duló) és a legeltetés. Láttunk 18—20 éves állományokat, ame
lyek 4—5 cm. mellmagassági átmérőjűek, 4—5 m. magasak,
görbe növésűek voltak és a pajzstetű is ellepte őket. A fa1

tömeg évi növedéke nagyon az átlagon alul marad. Aljnövény
zetük vezérnövényei: Bromus mollis, Sálsola Káli, Cerastium
anomalum, Cerastium semidecandrum,
Bertheroa
incana,
Festuca vaginata mind a rossz, kiélt talajok jellemző flórája.
Ahol tehát ezek előfordulnak, ott új erdősítésnél mellőzzük a
akácot, a meglevő állományok pedig átalakítandók. Talaj
javító és szárazságot jól tűrő fafajra kell áttérni. Jelenleg
ilyennek ismerjük a feketefenyőt (Pinus nigrát). Több fafaj
kísérlet alatt áll. A dombok jobbnak látszó északkeleti olda
lain, ahol Stipa pennata, Equisetum ramosum,
Hipericum
perforatum is elegyül a fentiek közé Acer negundo, Celtis
austrális, Ulmus campestris, Brussonetia papirifera is tele
píthető elegyítve. Alacsonyabb buckán a nyirvasvári határ
ban szépen díszlenek a Pinus Banksiana állományok. Alatta
vastag alomréteg van, növekedésük kielégítő, úgyhogy tele
pítésnél ezt a fafajt is figyelemre kell méltatni. Elegyíthető
a Pinus nigrával is.
A buckák közti síkokon, továbbá mélyedésekben is ott
láttuk az- akácot. Ezen területek már jobbak, több a talajned
vesség is. Növényzetük: Equisetum, ramosum,
Poa-íélék,
Ajuga replans,Myosotis
arvensis,Geumurbanum,Hipericum
perforatum,
Hieracium
umbellatum,
Dianthus
diutinus,
Artemisia campestris, Potentilla anserina és reptans, ritkáb
ban az Urtica dioica, Capsella bursa pastoris,
Humulus
lupulus. Ilyen területeken a síkvidék fái mind telepíthetők.
Jól sikerült erdősítéseket láttunk tölgy (Qu. ped. és cerris)
am. kőris, feketenyár, kanadai nyár, nyir fafajokkal külön-'
böző elegyítési módban. Ilyen területekre ajánlható még a
fehér nyár, jókori és zöld juhar (Acer platanioides és ne
gundo), a molyhos és vörös tölgy (Quaercus pubescens és
rubra) Celtis austrális, Sophora Japonica is. Figyelembe ve
endő, hogy a talaj foltonként változó és az elegyítés mértéke
helyenként állapítható meg. Ez komplikálja ugyan az erdő
sítés gyakorlati kivitelét, a jövő érdekében ezt az áldozatot
meg kell hozni. Ily területeken, az akác sarjak buján nőnek,
egyéves korúkban 2—3 méter hosszúságot is elérnek. A késői,
és korai fagyok a zsenge be nem érett hajtásokat többnyire

tönkre teszik. Ez egész biztosan bekövetkezik, ha az akácot
buckáik közti völgyekben, mélyedésekben, úgynevezett fagy
zugokban telepítik, mint ezt a harangodi példák mutatják.
Itt a tönkre ment akác helyébe tölgyet (Qu. pedunculata és
cerris) amerikai kőrist, feketenyárt, nyirt elegyítve telepítet
tek, amely eljárás helyességét a 3 éves fiatalos üde növeke
dése is igazolja.
A homokon valóságos „oázisok" azon tölgyesek, ame
lyek szigetenkint maradtak meg a Nyírségen a régi tölgy
erdőkből sajátos s többi homoki területektől eltérő növényze
tükkel. Ezek a: Comus sanguinea, Viburnum opulus, Rhamnus frangula, Rhamnus cathartica, Acer tataricum, Prunus
spinosa és pumilio, TJrtica dioica, Polygonatum
multiflorum,
Ornithogallum refractum, Arum maculatum, Geum urbanum,
Hipericum perforatum,
Alliana officinalis, Veronica Chamaedrys, Solcmum nigrum,
Chelidoniuni maius,
Rubus
idaeus és caesius, Ajuga reptans stb.
, Ezek a humuszban gazdag homokos talaj növényei, ahol
jól díszlik a tölgy, s ha nem is volna ott most, sikeresen lenne
megtelepíthető. Sajnos, a talajvíz süllyedése miatt a tölgy
ültetése nem szorgalmazható eléggé s leginkább a mélyebb
helyekre, ottani tájszólás szerint „aljas"-okba szorul. Ekkor
is az elegyítés ajánlható a tölgyre vonatkozó számtalan ve
szedelem miatt, amelyek közül csak a Liparis (Ocneria) dispart ós a tölgylisztharmatot említem meg, mint ezen vidék
nagy károsítóit. Különösen az, apácalepke okozott óriási káro
kat Nyíregyháza vidékén, ahol valóságos veszedelemmé nőtte
ki magát. Nyíregyháza város -szeretettel csüng erdején külö
nösen tölgyesét védi s nem kímélve költséget, irtatta a her
nyókat. A védekezés különböző módjai közül leginkább a
biológiai védekezés: a hernyópusztító madarak kímélése vált
be. Évenkint közel 600 fészekodút raktak ki az erdőbe és
télen is etették a madarakat. A z eredmény 2 év alatt szemmel
láthatólag megállapítható.
Feltűnő Nyíregyháza város tölgyesében a későn virító
tölgyek, a Quercus tardissima Simk, amelyek szlavóniai ere
detűek ós május végén még komor feketék voltak. TJgyanek-

kor számtalan tölgy lombja mellettük már áldozatul esett a
hernyó és cserebogár rágásának. Telepítésük előnye kétszeres,
mert a késői fagyok sem ártanak neki. Ezek a fák ilyenkor
külön megjelölendők lennének- Kóluk a makk külön gyűj
tendő és kiterjedtebb mértékben való megtelepítésük nagy
előnyeinél fogva kívánatos volna. A rövidebb tenyészeti idő
dacára sem fatömegben, sem minőségben, sem magasságban
nem marad el a többi tölgy mögött. Szép tölgyesek vannak
még Encsencs és Nyírvasvár határában. Ugyanitt, homokon,
nagyon szép, kb. 20—25 éves vörös tölgy (Quercus rubra)
telepítés van, amely minden kívánalmat kielégít. Azon tulaj
donsága, hogy a talaj, különösen annak nedvessége iránt
kisebbek az igényei, figyelembe veendő fafaj és másutt is
telepítendő lenne, ha egyelőre kísérletképen is.
Szép eredményeket ért el a gróf Zselénszky-uradalom
a mocsaras részek, lápok erdősítésével. Ahol azelőtt a káka,
szittyó, az Irisek és Lemna-félék kihasználatlanul foglalták
a helyet, legszebb fekete ós kanadai nyárerdők vannak a
magas bogárhátakon. A sok víz süllyesztése céljából 1—1.5
méter széles és 1 méter mély árkokat ástak nagyobb (2—4 m.)
közökkel ós a kikerülő földdel a közöket, feltöltvén, 2—3
sor nyárdugvánnyal erdősítették be. Ez az erdősítési mód
méreteiben és költségeiben messze felülmúlja az eddigi
bogárhátas műveléseket. Ugyanitt
véleményem szerint
kisebb költséggel eredmények lennének elérhetők a magas
kőrissel (Fraxinus excelsior) és a mézgás égerrel (Alnus
glutinosa) is.
örömmel láttuk mindenfelé a nagy mértékben megin
dult erdősítéseket száz ós száz holdon (együtt többezer hol
dat tesznek ki a kerületben), amelyeket kiváló szakszerűség
gel irányít a nyíregyházi.kir. erdőfelügyelőség. A birtokosok
önszántukból erdősítenek nemcsak az erdőből várható több
jövedelem végett, hanem azért is, mert az erdőnek a mező
gazdasági termelésre való kedvező hatásaiban is megtérülni
látják a befektetések költségeit (futóhomok megkötése, helyi
épület- és tüzifaszükséglet kielégítése, silány homok fel
javítása, dús harmatképződés, legelő állat védelme a forró

nap ellen stb.). Szép példát nyújt e tekintetben a gróf Zselénszky-féle uradalom, ahol évtizedek szorgos munkájával
sikerült
gazdasági
egységgé
olvadt
az
erdőés
mezőgazdaság egymást támogatva és védve. Az észak-déli
irányú magas buckák hátát mindenütt erdő foglalja el,
amely a szél erejét megtöri, a homokot megköti. A buckák
közt elterülő síkokon és völgyekben (ha szabad völgynek
nevezni) gabona terem. A gabonaföldek végeit is erdő
zárja le, sőt a nagyobb területeket is erdő szaggatja meg.
A táj szépségének emelése mellett a futóhomok teljesen
megkötöttnek tekinthető; a dús harmatképződés folytán,
amelyhez még a csapadéknak az erdő által a talajban' való
raktározása és lassú elosztása is hozzájárul, a legszárazabb
években is biztosan számíthattak jó termésre, amely az
eddigi eredmények szerint sohasem maradt el.
Az új erdők telepítésének szolgálatában állanak a nagy
állandó és kisebb vándor csemetekertek, amelyek közül ki
kell emelnünk a mintaszerűen kezelt nyíregyházi állami cse
metekertet a nyírbélteki és harangodi uradalmi csemete
kerteket. Nyíregyházán a fősúlyt a kocsányos és cser- •
tölgy nevelésére fordították, azonkívül nagyobb menynyiségben kőris, akác, nyár és feketefenyő csemetéik
is vannak
ós kísérlet
alatt állanak a zöld juhar,
a Gleditschia, a Gymnocladus canadensis
és Ailanthus. A Gymnoeladus-mag itt
80 százalékban
kikelt,
míg Szeged vidékén alig hogy csírázott. (A kezelése elvetés
előtt azonos az akác magjáéval, vagyis forrázni kell és utánna
24 óráig langyos vízben áztatni.) Itt kell kiemelnem azt a
gyakorlati eredményt is, amelyet rvlatusovits már ismertetett
az „Erdészeti Lapok"-ban, hogy a férges tölgymakk is elvet
hető egyéb hijján, csak ősszel vízbemerítéssel (2—3 nap) el
kell ölni a benne levő férget és újból megszárítani a makkot,
ha ugyanakkor nem akarunk ültetni. A kikelő csiranövény
gyengébb az egészséges makkból fejlődöttnél, de őszig erő
teljesebb asszimilációval a különbséget behozza. Kissé
sűrűbben (2—3-szor annyit) kell azonban ültetni, mert ter-.
v

meszelésen sok kimarad. A z említett uradalmi csemeteker
tekben ugyancsak a fenti fafajokat művelik, de legfőképen
akácot, tölgyet és amerikai kőrist. A nyírbélteki erdeifenyő
csemetéket, amelyeket kísérletképen vetettek, most a második
évben már megtámadta a Lophodermium pinastri. Nagyobb
erdei fenyőállomány nincs is a Nyírségen s az Alföld egyéb
helyein sem váltotta be idősebb korban a hozzáfűzött remé
nyeket.
Legcélszerűbb alkalmazást nyertek az akácok az utak
mentén soros ültetésekben, 2—3-sorosan, ahol szépen díszle
nek és nagy méreteket is érnek el. Kívánatos volna a még
nem fásított utak mentét is ákácfasorokkal szegélyezni.
A z erdősítéseket majdnem kivétel nélkül 2—3 éves
mezőgazdasági köztes használat mellett hajtják végre, mint
amely mód ezen vidék viszonyainak legjobban megfelel.
Ehhez alkalmazkodva, az ültetés, tehát az elegyítés is sorok
szerint
történik, lehetőleg az uralkodó szél irányára
merőlegesen.
A tanulmányi szempontból nagyon sikeres útról, amely
nek a jelenvolt professzorok különböző — erdőművelési, védelemtani, talajtani és növénytani — szempontokból tartott
előadásai, a gyakorlati erdészek — és itt különösen Matusovits Péter erdőigazgatóra gondolunk hálás köszönettel — ma
gyarázatai nagyban emelték értékét, azzal a meggyőződéssel
tértünk haza, hogy a Nyírvidék közgazdasági újjáépítése,
felvirágzása, ahol annyira szeretik az erdőt, ahol a legtöké
letesebb harmónia uralkodik a mező- és erdőgazdaság vezető
körei között, a legjobb úton halad, és nagyban hozzá fog já
rulni hatásaiban az ország gazdasági megerősödéséhez.

