A közönséges kőris (Fraxinus excelsior L.)
termőhelyi viszonyai
Irta: H o l b a M i k l ó s m. kir. s. erdőmérnök

A közönséges kőris tenyésztési viszonyaira vonatkozó
lag legutóbb több oly megállapítás látott napvilágot, melye
ket a kőris tenyésztési, feltételeiről tanultakkal és hallottakkal
nem igen lehet összeegyeztetni. í g y pl. egyik száklapban nem
régiben azt olvastam, hogy: „amint halljuk, hogy a közönsé
ges kőris a legszívesebben a nedves völgykatlanokban tenyé
szik, épp úgy állítják azt is, hogy a kőris a sziklás hegyolda
lakat, hegytetőket, száraz, meleg részeket kedveli", nemkülön
ben egy később megjelent másik cikk azt a megállapítást tar
talmazza, hogy: „míg azonban a mi magas kőrisünk nagyon
alkalmazkodó, addig az amerikai kőris csakis laza talajban
díszlik, míg a mi kőrisünket ott találjuk az ártértől, illetve hul
lámtértől a mészkőszikláig és mindenütt szépen díszlik, addig
bizony az amerikai kőris válogatósabb".
Ezek elolvasása után azt kellene hinnünk, hogy a kő
ris egyáltalán nem az a fafaj, mely nagy igényekkel lép fel
a termőhelyi viszonyokkal szemben.
Azt hiszem, nem végzek vele felesleges munkát, ha első
sorban a kőris termőhelyi igényeire és előfordulási helyeire
vonatkozó irodalmat ismertetem, majd pedig egypár gyakor
lati megfigyelés eredményére utalok.
Kezdem mindjárt Gayerrel , aki a „Waldbau"-ban ta
lán a legrészletesebben foglalkozik az egyes fafajok termő
helyi viszonyaival, így köztük természetesen a kőrisével is.
Szerinte a kőrisnek eléggé korlátolt az előfordulása, mivel
az leginkább egyenként vagy foltokban, elegyetlenül pedig
csakis a neki kiválóan megfelelő termőhelyeken található, mely
épp a termőhellyel szemben támasztott nagy igényeinek a ter
mészetes következménye. Inkább a lapály és a dombvidék
fája, hegységekben csak az üde völgyfeneket vagy teknőket
keresi fel, a magasabb helyeken pedig már csak a vízzel
eléggé átjárt, mély talajú északi ós keleti oldalakon fordul elő.
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A talajjal szemben nagyok az igényei. Mivel gyökér
zete mély és nagy, azért csakis a megfelelő mélységű laza
talajt kedveli. A z egyforma, finomabb szemcséjű talajokon
igen jól tenyészik, sőt még a kavicsos talajon is boldogul,
ha a kavicsok közt elég finom föld van, vagy ha az altalaj
tápláló és a mindenkor szükséges talajnedvesség sem hiány
zik. A nagyon kötött és száraz talaj nem neki való.
A talajnedvességgel szemben hasonlókép nagy kívánsá
gokat támaszt. Inkább nedves, mint üde legyen a talaj, sőt
még a vizes területeken is inkább tenyészik, mint a csak kö
zel is száraz talajon, feltéve, ha ott a víz nem stagnál és így
nem savanyodik el.
Általában jól tenyészik mindazon helyeken, ahol állan
dóan elég víz van, pl. a folyómenti völgyekben vagy a for
rások közelében.
Az agyagos szilikát talajú termőhelyeket kedveli, mivel
a talajok ásványi tápanyag tartalmát is nagy mértékben meg
kívánja. A nem erősen kötött agyagtalajt (lösz) vagy agya
gos homoktalajt szintén kedveli, sőt még az eléggé mély mész
talajt sem veti meg. Nem szereti a kvarcokban gazdag tiszta
homoktalajt és a tőzeges savanyú láptalajt.
Hempel—Wilhelm
szerint a kőrisnek szintén nagyok az
igényei a talaj termőképességével szemben. A z ásványi táp
anyagokban gazdag, mély laza talajon — mely megfelelő
mértékben tartalmaz agyagot és meszet — igen jól tenyészik.
Vízszükséglete nagy. Ők is azt állítják, mint Gayer, hogy
inkább a nedves, mint az üde talajt szereti, sőt még a na
gyobb talajnedvességet is jól tűri, ha az nem; stagnáló. A ho
mokos mésztartalmú agyagtalajon, valamint a mély meszes
talajon jól tenyészik, ha azok elég talajnedvességgel bírnak,
kerüli azonban az oly szegény kavics- és homoktalajt, amely
száraz, valamint az olyan helyeket, melyeknek talaja a víz stag
nálása következtében elsavanyodott. Általában a kőrisnek a
talajjal szemben nagyok az igényei és más viszonyokhoz ne
hezen alkalmazkodik.
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Henrich Mayr is ugyanígy ír a kőrisről. A z üde, sőt
nedves mély talajú termőhelyeket kedveli, melyek vize elég
gyorsan felújul és így nem savanyodik meg.
Vadas a folyómenti áradásos területeket tartja a kőris
megfelelő termőhelyeinek, azonban a dombvidék, sőt a maga
sabb hegység, üde, nedvesebb és védettebb helyein is fel
található.! Hegységékben csak, az üde, tápláló anyagokban
gazdag, humuszos talajokat kedveli, mely a bükknek is meg
felel, amely elég mély és porhanyós. Nem szereti a száraz,
valamint kvarcokban gazdag homok- és savanyú tőzegtalajt.
Fehete ~L.—Mágocsy-Dietz S. szerint a kőris minden
féle talajon jól tenyészik, ha az elegendő nedvességet tartal
maz. A hegységek üde talaján, még ha az köves és sziklás is,
jól tenyészik. A meleg és száraz helyeket csak ott kerüli,
ahol nemcsak a légköri, hanem a talajnedvesség is hiányzik.
Heyer—Hess
a kőrist azon fafajok közé sorolja, ame
lyek a talaj ásványi tápanygával szemben nagy igényeket
támasztanak és amely még a nedves termőhelyen is jól te
nyészik.
Az eddig közölt ismertetések mind megegyeztek abban,
hogy a kőrisnek a talaj mélységével, ásványi tápanyagtartal
mával, de különösen annak nedvességével szemben nagy igé
nyei vannak. Gayer és Vadas kategorikusan ki is jelentik,
hogy a száraz talaj nem való a kőrisnek, Hempel—Wilhelm
pedig arra mutatnak rá, hogy a kőris nagyon is nehezen al
kalmazkodik más viszonyokhoz.
Bühler szintén azt írja a kőrisről, hogy a nedves, hu
muszos, laza, mély talajú, ásványi tápanyagokban gazdag ta
lajokon található. A termőhelyi viszonyokkal szemben támasz
tott igényei nagyok, szerinte ez azonban még nincs teljesen
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tisztázva. Bühler még azt is megemlíti, amit a már előbb is
mertetett szerzők műveiben seholsem találtam, hogy bükkel
együtt száraz meszes talajon is előfordul, sőt sziklás, meszes
hegyoldalaikon is megtalálható.
Fekete L.—Blattny T . a kőrisnek az északnyugati Kár
pátokban való magassági elterjedése tárgyalásánál azt írják,
hogy a kőris a hegység köves, meredek oldalán vagy sziklás
kúpjain is épp úgy otthon van, akár a síkföldi, mély, nedves
agyag- vagy agyagos homoktalajon.
Ezen utóbbi megállapítások látszólag a mellett tanúskod
nak, hogy a kőris a száraz talajon is megfelelő módon tenyé
szik. Erre azonban még később vissza fogok térni.
A kőrisnek a Bükk-hegységben való előfordulásáról volt
alkalmam Roih főiskolai tanár úrral beszélgetni. Amint azon
ban a professzor úr megemlítette, egyáltalán nem szabad azt
hinnünk, hogy azok a kavicsos, görgeteges helyek, ahol a kő
ris előfordul és megfelelő módon tenyészik, valami száraz,
silány termőhelyek lennének. A kavicsos tömnélek alatt min
dig olyan megfelelő mélységű és kellő nedvességű talaj van,
mely a kőris tenyészetének megfelel. A valóban száraz he
lyen, ha meg is telepszik a kőris, az ott csak tengődik és rö
videsen kipusztul.
Karacsi Lajos szaktársam is, kinek pedig a Bakony
ban volt alkalma a kőrisnek az ottani termőhelyi viszonyait
tanulmányozni, hasonlókép magyarázta az ottani előfordulás
jelenségeit. Megfigyelése szerint a közönséges kőris ott elég
szép számban fordul élő az északi és keleti oldalakon, mély
sziklák között olyan helyeken, melyeknek talaja mély, tehát
már jól elmállott, humuszos és legalább is üde. A völgy fene
kén, hol a talaj mély és nedvesség sem hiányzik, természete
sen jól tenyészik. A gerinceken, száraz oldalakon, déli és
nyugati kitettségben azonban, hol sekély és száraz a talaj,
mindenütt a Fraxinus ornust találta, amely egyes esetekben
a közönséges kőrissel össze is olvadt.
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Bokor Rezső szaktársam szintén megerősíti Haracsi ál
lítását, mert a valóban száraz, sziklás talajon ő sem talált a
Bakonyban közönséges kőrist.
A Büfck-hegységben nem volt még eddig alkalmam a
kőris előfordulását tanulmányozni, én a kőrist leginkább csak
optimumában, a folyómenti árterületen figyelhettem meg,
ahol tenyészete természetesen kifogástalan volt.
A Bakonyban is csak egy-két helyen figyelhettem meg
a kőrist épp a kavicsos talajon. Azonban ott is — épp úgy,
mint Gayer írja — kavics között megfelelő mennyiségű és
mélységű finom föld volt, A domb alján pedig patak folyik,
tehát a nedvesség sem hiányzik. Száraz talajon nem találtam
kőrist.
A soproni erdőben is mindig csak az elég mély talajú
és megfelelő nedvességű helyeken találtam kisebb foltokban a
kőrist. A száraz és rossz talajon azonban még nem láttam.
Valószínűleg a már ismertetett szerzőknek is volt alkal
muk a kőrisnek a száraz talajon való előfordulását meg
figyelni és épp az ottani viselkedéséből állapították meg, hogy
a száraz talajon a kőris egyáltalán nem boldogul.
Bühler is csak azt írja, hogy a kőris a száraz, sziklás,
meszes talajon is megtalálható, azt azonban már ő sem
mondja, hogy az neki megfelelő termőhelye lenne.
Fekete—Blattny pedig a már idézett, munkában a kő
ris Északnyugati Kárpátokban levő termőhelyeinek felsorolá
sakor a következőket írja: „ A morva lapály homok- és agya
gos talajain (Szabolcs, Károlyháza 147—160 m.) s a Kogl
(708 m. kövesgránit), Rachsturm (708 m. sziklás mész),
Viszoka (754 m. mésztörmelék) tetőpontjain egyaránt elő
fordul, de az utóbbi termőhelyein a silány
talajviszonyok
folytán alacsony törzsnövekedést mutat".
íme tehát, ha a kőris olyan hegyoldalakon, sziklás ré
szeken telepszik meg, melyeknek talajviszonyai rosszak — itt
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Már magában
hogy a toőrós a bükkel
jokom előfordul, yam
viseltetik valaimi nagy

Biihlernek aibbain a megállapításában is,
együtt természetes úton a száraz mósztalabizonyos ellentmondás, mert a bükk sem
előszeretettel éppen a szjáraz talajok iránt.

valószínűleg a szükséges talajnedvesség és mélység hiányozhatik — visszamarad növekedésében. Már pedig, ha ezeket a
helyeket is épp úgy kedvelné, mint a sík föld agyagos, üde
talaját és jó alkalmazkodó fafaj lenne, bizonyára . nem
mutatna alacsony törzsnövekedést. Ez is csak a kőris nagy
talajigénye mellett bizonyít.
A z általam áttanulmányozott irodalomban határozott
hangsúlyozást nyer a kőris termőhely és megfelelő talajned
vesség iránti nagy igénye, amely két főfeltétel elengedhetet
len kelléke a kőris jó tenyészetének.
A tényleges állapot is teljes mértékben támogatja az iro
dalomnak a kőris nagy termőhelyi igényeire vonatkozó fel
fogását.
A kőrisnek gyakori magtermése, könnyű, (megtelepe
dése, de különösen fájának kiváló tulajdonságai igen könynyen csábíthatnak arra, hogy esetleg a neki nem alkalmas ter
mőhelyen is megtelepítsük. Azonban, ha az egy-két esetleges
előfordulástól —• mely egyébként is csak szomorú képet mu
tat — nem hagyjuk magunkat félrevezetni, ha nagy termő
helyi igényeivel mindig számolunk és a természetes úton való
terjeszkedésének — ha a termőhely neki nem megfelelő —
kellő időben gátat vetünk, akkor bizonyosan nem fog a kőris
tenyészete a jövő erdőgazdáiruak gondot és bajt okozni.
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Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a ,J£ü!öirt!félák" rovata
alatt közölt óriási Kőris rönkö csodálatos méreteire, értékére és mikénti
felhasználáisára.
•
Szerik.

