
Az Alföld fásításához 
írta: nemes Fail Ernő ny. m. kir. erdőmérnök 

Sokat vitatott aktuális kérdés, melynek kivitele körültekin
tést és tapasztalatot kíván, a hivatott szakközönség és az Alföld 
fásításával közvetlenül foglalkozó birtokososztály meleg érdek
lődéssel kutatja a j ó siker érdekében a természeti erők össze
függését és egymásra gyakorolt hatását, melyek a tapasztalati 
tényekben jutnak kifejezésre, legyen szabad nekem is az alábbiak
ban közölt megfigyeléseimmel hozzájárulnom azon kérdés meg
oldásának felépítéséhez, amely a szakközönséget és az eziránt ér
deklődőket élénken foglalkoztatja. 

Mint már tudott dolog, nem egyszerű az Alföldön erdőt tele
píteni. Hazánk megszállott részeinek erdőterületein, ahol már év
századokon át erdőállomány volt, melynek beéredett televényes 
talaja és a feltétlenül megkívánt csapadék a megfelelő fanemek
kel odatelepített erdő jövőjét biztosítani tudja, addig az Alföld 
sivár homokja és különösen nem kedvező csapadékviszonyai sok 
beavatkozást kívánnak az erdőgazdától. 

Az Alföldnek legkedveltebb fája az akác. Az erdészeti kísér
leti analízis megállapította, hogy a levelekben a tenyészeti idő
szak alatt felhalmozódott kálium és foszforsav nagyobbrészt ősz
szel visszavándorolnak a fának fiatal farészeibe, tehát nem ke
rül vissza a talajba a levélhullás következtében, ellenben bőven 
tartalmaznak kalciumsókat, melyek bennmaradnak, amelyre az 
akácnak nagy mennyiségben van szüksége. A gyökérrel szimbió
zisban élő „Bacillus radicikola" asszimilálóképességénél fogva el
látja a fát a szükséges nitrogénnel, sőt a taiajt is javítja, ennek 
alapján megállapítható volna, hogy az akác csak bizonyos sókban 
éli ki a talajt, amennyiben amúgy is gyér lombozatánál fogva 
nem képes annyit visszaadni a talajnak, mint amennyit a te
nyészeti idő alatt felvett. Gróf Forgách Balázs 1926. évben az 
Erdészeti Lapokban „Az, akác szerepe az Alföld fásításánál" cím 
alatt közzétett cikkében számszerű adatokkal. bizonyít ja az akác
nak különösen j ó zárt állományokban a talajra gyakorolt ked
vező hatását. Bár az elmélet és a gyakorlat erősen igyekszik bizo
nyítani a maga álláspontját, a talaj 'kiélését,elkerülendő, a gya
korlati erdőgazdaság sorok közé elegyített vegyes állományok lé-



tesítésével kívánja ezt a kérdést megoldani. Némelyek hátrányos
nak tartják az akácnak utak mentén fasorban történt telepítését, 
amennyiben a talajt kiéli, s a mellette fekvő mezőgazdasági vete-
ményeket fejlődésében gátolná. Nem rendelkezem ugyan ezen 
analízisnek; számszerű adataival, ,de többek megfigyelése szerint 
nem annyira a. talaj tápanyagának elvonása hátráltatja a növény
fejlődést, mint inkább a fa által vetett árnyék, de ez is csak az 
esetben válik észrevehetővé, ha a fasor kelet—nyugati vagy ehhez 
közel egy irányban halad, mivel a ^mezőgazdasági ^ növény tenyé-
szeti ideje alatt az északra fekvő oldalon a nap legnagyobb ré
szében árnyék alatt van. 

Az akác gyors fejlődésénél fogva ennek megfelelően messze 
terjedő gyökérhálózatot fejleszt, mely a laza homoktalajban né
hány méter mélységre is lehatol, hogy megfelelően tápanyaghoz 
és nedvességhez jusson. A legnehezebb feladatok egyike az Al
föld silány, kevésbé termékeny homokjának fával való betelepí
tése, mely körülményhez erősen hozzájárulnak az Alföldnek mos
toha csapadékviszonyai, 500 és 600 mm évi átlag körül inga
dozva. A gödöllői dombvidék valamivel kedvezőbb. Szolnok, 
Fegyvernek, Kunszentmárton vonala, továbbá Mezőberény^ Kö-
rösladány környéke 500 mm-en alul van. A JSÍyirség 600—620 
mm-ig, míg a Dunántúl nyugati határától kezdve kétharniadrész-
ben 700—800-ig, innen csökken a Duna vonaláig, melynek egyes 
részein 500 mm évi átlagig apad. A Duna—Tisza köze, a Jászság, 
innen le Makó, Orosháza íkörnyéke az Alföldnek legszárazabb ég
öve, ahol, csekély kivétellel, június végétől mintegy 50 napig j ó 
formán eső nincsen, a talaj felső rétegében teljesen kiszárad, a 
homok szószerint forró. Az ősszel és tavasszal elültetett fiatal 
csemete a tenyészeti idő elején el van látva a szükséges nedves
séggel, az erdősítés szép sikerrel indul. Feltételezve, hogyiminden 
termőhelynek megfelelő fanemet választottunk, június végével 
beáll a száraz, esőmentes idő, a szépen fejlődésnek indult erdősí
tés mégis elpusztul. 

Kezdetét veszi a vita, mi lehet ennek az oka ? 

A mérsékelt termő szikeseket és a termő homokterületeket 
természetesen mezőgazdasági művelés alá fogják, megmarad a 
terméketlen, elhanyagolt, silány futóhomok, ebből kell erdőtalajt 
teremteni. Az Alföld fásításával foglalkozó közönség megállapí-



totta a. megfelelő fanemeket, ez vitán felül áll, de sok nézetelté
rés tapasztalható azon kérdés eldöntésénél, milyen korú cseme
tékkel telepítsünk. Az általánosan elfogadott típust betartva, a 
mélyebb, üdébb, jobb termő laposokon a kocsányos tölgy, magas 
kőris, a gyengébb termőkön és szárazabb fenéken és a hajlatok
ban az akác,, bucka tetején erdei-, feketefenyő, a fehérlevelű 
fekete- és jegenye-, esetleg kanadai nyár. 

A tölgycsemetéknél rendesen idősebbeket használtak fel, és 
ez eléggé sikeres is volt, annál is inkább, mert a völgy fenekén 
lett elültetve, ahol könnyebben jut nedvességhez a gyökér. Az 
akác laza talajban merőleges irányban és mélyen bocsátja gyö
kereit, ha tekintetbe vesszük még azon körülményt, hogy a te-
nyészeti időszak csapadékban bővelkedő idejében, május havá
ban van a legkisebb; gyökérképződése, feltéve, hogy egyéves cse
metéket ültettünk, bár nagyon szép fejlődésnek indult, július, 
augusztus havában a teljes szárazság idején, mikor a gyökér még 
nem fejlődött annyira, hogy mélyebb rétegekbe hatolhatott volna, 
ahol tenyészetének megfelelő nedvességet megtalálhatja, csapadék
ban pótlás nincsen, levelei elszáradnak, lehullanak, a csemete el
pusztul. 

Láttam magas buckatetőn telepített akácost, de ez erőteljes 
kétéves csemeték ültetésével történt, bár egy több méter mély
ségű, silány homokon augusztus) végén, a legnagyobb szárazság 
idején, j ó megfigyelésem után 60 százalékos eredmény volt ta
pasztalható. Ugyanazon altalajú silány homokon a hajlatokban 
és bucktetőn az egyéves akáccsemete ezen, szárazság idején el
pusztult, a fenéken, ennek közvetlen szomszédságában az egy
éves akáccsemete megmaradt. 

Amint az erdészeti kísérletek már megállapították a szikesek 
fásításánál, hogy a szikkérdés tulajdonképen gyökérkérdés, ugyan
azt lehet mondani a homokterületek fásításának sikeréről is. 
Fontos, van-e a felső laza homokréteg alatt valamivel kötöttebb 
talaj, mely a megfelelő nedvességet tárolni tudja. Mindenesetre 
a legkritikusabb az első esztendő, hogy ezen 500—600 mm-es évi 
átlagcsapadékkal rendelkező vidékeken 2 hónapi szárazság ide
jét az odatelepített fiatal csemete átélje, vagyis gyökérzete ezen 
időpontban már olyan mélyre hatoljon, hogy tenyészetének meg
felelő nedvességhez hozzájusson. Ha az első esztendőt a csemete 



átélte, a következő évben a tenyészeti időszak elején van a talaj
nak elegendő nedvessége, hogy gyökérzete megfelelőleg kifejlődjék 
és oly mélyre jut, hogy a szárazság beállta a fiatal fa létét nem 
veszélyezteti.) Még a silány .buckatetőre telepített egyéves akác
csemete is megfogan, de továbbfejlődésének életfeltétele a fent 
leírt körülmény. Buckatetők, melyek magas fekvésüknél fogva ke
vesebb talajnedvességgel rendelkeznek, a szél szárító hatásának 
jobban van kitéve s egyébként terméketlenebbek, befásításuk gon
dosan megválasztott fanemek mellett is, sok kitartást kívánnak. 
A természetmutatta példa után történt irányítást követve, a nyár 
fajok, erdei és feketefenyő, mely utóbbi a mész iránt meglehető
sen igényes, buckatetőkön jól bevált fafajok és a szárazságot jól 
tűrik, 'de az előbbiekben jelzett csapadék szegény vidékeken, itt is 
segítségére kell, hogy legyünk a természetnek, hogy megfelelő 
eredményt érhessünk el. A kétéves korban felhasznált erdei- és 
fektefenyő-csemetékkel való telepítésnél az erdősítés sikertelensé
gét itt is a gyökérképzés elégtelenségére lehet visszavezetni. 

Gyakran halljuk azt az érvelést, hogy a Nyírségben és a Du
nántúlon buckatetőkön kétéves és feketefenyő-csemetékkel szép 
erdősítéseket végeztek. Elősegítették ezen körülményt a kedvező 
csapadékviszonyok, különösen a Dunántúlon, ahol 700—800 mm 
az évi átlag, ahol a nyári évszakban nincsen annyi esőmentes nap, 
mint a Duna—Tisza közén; az odatelepített fiatal csemete a forró 
nyári időszakban' is hozzájut a létfenntartáshoz szükséges ned
vességhez. 

Nyilvánvaló, hogy a gyökérképzés és növés kérdését és a vele 
kapcsolatos csapadékviszonyokat a fiatal csemeték telepítésénéi 
figyelmen kívül hagyni nem lehet, hanem a helyi viszonyoknak 
megfelelően egyetértőleg párhuzamba kell állítani, amellyel kap
csolatos és elmaradhatatlan a talajpróba. Példával tudnám bizo
nyítani, hogy a Duna—Tisza közén, mintegy 100 kat. hold silány 
homokon a termőhelynek szigorú figyelembevételével, gondosan 
elültetett egyéves akác és kétéves féketefenyőcsemeték tavasszal 
sikerrel fogantak, még június havában is tenyésztek, a beállt szá
raz időszak alatt, több mint 90 százaléka pusztult el, ugyanakkor 
ugyanazon; talajon, buckatetőre telepített erőteljes 2 éves akác
csemetével teljes sikert értek 'el. Megfigyelésem eredményekép 
arra az álláspontra helyezkedtem, hogy a megfelelő gyökérkép-



zés elősegítése érdekében az akáccsemetéket nem abba a mély
ségbe ültessük, amilyen mélyen a csemetekertben voltak, hanem 
ennél jóval mélyebbre. Bár; sokan az ellenkezőjét, vitatják, mégis 
megkíséreltem. A csemetekertekből kikerült és közvetlen föld 
fölött nyesett 1 éves akáccsemeték, amelyek ilyen formán alig 
érik el a 25 cm hosszúságot, elültetve, tapasztalat szerint'.majd-
nem kivétel nélkül elpusztultak. Ajánlatomra a nyesetlenül kért 
csemetéket módjában volt a birtokosnak j ó mélyen a talajba 
bocsátani és nem is maradt el a kívánt eredmény. Egyéves akác
csemetét' ültettek ilymódon mintegy 40—45 cm mély ültető
gödörbe, természetesen ezt megelőzte a talaj megfelelő meg
munkálása és buckatetőre telepített 1 éves akáccsemete igen 
jól sikerült és a tenyészetií időt átélte, nem;száradt el. 

Tiszteletben szoktam tartani mindenkinek a véleményét, 
különösen, ha abból hasznosat lehet meríteni, midőn megfigye
léseimet szerényen közlöm, ismételnem kell magyrabecsült kar
társunknak, Béky Albert Őméltóságának az Erdészeti Lapok
ban közölt cikkében kiemelt idézetét: „Mindezeket megpróbál
játok és ami jó , azt megtartsátok!" 

Az Alföld fásításának úttörő szak-
napszámosai 

írta: May Ottó oki. erdőmérilök. 

Ma, amikor a magyar Alföld problémáinak főleg fásításá
nak megoldása a magyar gazdaságpolitikának sokat vitatott, sür
gős és föltétlen szükségű nagy kérdése, hazafias kötelességemnek 
tartom, hogy az ezek folytán 15 éves programmal megindult 
fásítási akció első okleveles erdőmérnök napszámosaink úttörő, 
kétségtelenül nehéz, de lelkes munkáját megvilágítva, bátran iga
zoljam, hogy a programm észszerű és nagy gyakorlati értékű 
megvalósítása mennyire teljesen biztosítva lett volna ezeknek a 
szívós kitartással dolgozó, az Alföld különös viszonyaihoz hozzá
edződött erdőmérnököknek a föltétlen hozzáértő, lelkes munká
jával. 


