
Hortobágy vidéki homokfásítási 
problémák 

írta: vitéz Tikos Béla. 

Mióta a főiskolát elhagytam, a tanszékek szaporodtak. Én 
is ajánlanék egy tanszéket, és pedig az erdészeti lélektani tan
széket. Itt először is előadnák azt, hogy a természeti viszonyok 
mostohasága mellett a Hortobágyvidéken az általános fagyű-
lölettel is kell küzdeni, hogy e gyűlölet alól az általános művelt
ség sem mentesít és ez nem valami plátói gyűlölet, hanem — kü
lönösen magán a Hortobágyon — a vasutastól kezdve az utolsó 
kondásig mindenki rúg egyet a fán. 

Megtanulná a hallgató azt is, hogy 1882 óta már a harma
dik üzemterv szerint kezelik a debreceni „Nagy erdőt", más
más csalhatatlan és egymást kizáró módszer szerint. Megértené 
a hallgató, hogy miféle botlása ez az emberi elmének, sőt a 
jelesen kollokváló hallgató azt is rögtön eltalálná, hogy itt 
valószínűleg a felújítás körül van baj. 

A fenti kórtünetet úgy hívják, hogy „általánosítás". A fő
iskolán főként hegyvidéki viszonyokra voltunk kiképezve, a 
kartársak túlnyomóan nagy része ott szerezte praxisát: ha az 
Alföldről esett is szó, semmi esetre sem a Hortobágyvidéket 
értették alatta. Ha tehát valaki Debrecenbe került; kezdte ott, 
ahol a felvidéken vagy a főiskolán abbahagyta. 

— Nekem könnyű a helyzetem — a lélektani tanszék ta
nára magvasán így mondaná: „kész munkában hibát találni 
könnyű". Előveszem a három üzemtervet és olvasom; annak is 
utána néztem, hogy kik írták az üzemtervet és mikor. Mind
ezekből rekonstruálom a debreceni erdészek lelki fejlődését. 

Az első időben mindenki a fokozatos felújítás híve. Csakis 
tölgyet akar telepíteni. Szükségből megengedi a közönséges gö
dörbe való erdei ültetést, később a fészkes vetést is elnézi, de 
talajmívelésről szó sem lehet. 

Ezen ido alatt ígéretet tesz az erdőtiszt, hogy a multak 
bűneit helyrehozza. Az erdőtelepítők, azaz „vákáncsosok" az 
erdőből azonnal kitelepítendők, mint haszontalan és káros 
egyének. 

Utána következik a kísérletezés kora. Az első évek mun-



kássága kárba veszett, „lássuk tehát, mit tehetünk". Itt főelv, 
hogy lehetőleg semmi feljegyzést nem kell hagyni a kísérletek
ről. Az utódnak igen üdvös lelki emóciókat okoz majd, ha talál
gatja, hogy hogy', került a Quercus sessiliflöra a Hórtobágyra: 
de még az is jó észtorna lesz. ha arról elmélkedik, hogy a Quer
cus pubescens ősá. településű-e, vagy mesterségesen telepítették. 
Az erdőtiszt kéri, hogy „legyenek belátással, nem lehet mindent 
egyszerre", a multak bűnei nagyok. (Bocsánat a hivatali titok 
megsértéséért, ezt a mondatot t. i. majdnem szóról szóra egy 
erdőmesteri aktából másoltam ki.) 

A kísérletezés hozott vagy nem hozott eredményt, de min
denesetre következik egy új kor: a rezignáció kora. Főbb elvek: 
a tölgy nem megy, akác az egyedüli üdvözítő, a vákáncsos, azaz 
a mezőgazdásági közteshasználat útján telepítő és az erdő terü
letén lakó munkás a legfontosabb személy, — mindenekfelett 
az iktatókönyv legyen rendben. 

Az erdőtiszt kifele nem mond semmit, de baráti körben 
vonogatja a vállát, mondván: „ 1 0 0 évig orgiákat ültek a mul
tak bűnei: most én hozzam azokat helyre, ilyen rövid idő 
alatt?" 

Ezek a fejlődési fokozatok különféle tartamúak, vérmér
séklet szerint, azt hiszem, magamnak is keresztül kell rajtuk 
menni. 

Most mindenesetre kísérletezek, de a régi felfogástól el
térően, egyetmást a kísérletek eredményéből elárulok. Nem tu
dom, jól teszem-e? 

Még hozzáteszem azt, hogy valószínűleg a jelennek is van
nak bűnei, de azokat nem látom vagy nem akarom elismerni. 

Hosszú munka volna a Hortobágyvidékéh szerzett tapasz
talatokról és megoldatlan problémákról részletesen írni, most 
éppen csak & legfontosabbakat érintem, ezek is elég gondolko
zásra adnak okot. 

Tehát először is: lehet, hogy az ország némely területén 
nehéz munka a futóhomok fásítása, itt azonban futóhomok alig 
van. Ami van, annak 90 százalékát akácültetéssel minden nehéz
ség nélkül megköthetjük. Sokkal nehezebb a homoki nagy
kiterjedésű és szolgalmi legeltetésekkel kiszegényített vágás-



tereket erdősíteni akárcsak akáccal is. Tölggyel telepíteni pedig 
már, — node hagyjuk a nagyhangú jelzőket. 

A tölgy telepítése azonban nemcsak a kiszegényedett ho
moktalajokon nehéz, hanem a pompás táperőben lévő, józáró-
dású erdők után maradt tarvágások talaján is. Míg a régi víz
állásoknak még ma is üde, fekete homokján, ha normális az 
időjárás, a mezőgazdasági közteshasználattal kapcsolatos tölgy
vetés rendszerint már 80 százalékig sikerül,' az enyhébb szik
talajon szintén. 

Ismétlem ez utóbbi mondatot, hogy nehogy sajtóhibának te
kintse az olvasó: zavartalan tölgytelepítésem csak egyes ked
vező években és kivételes területeken fordul elő a homokon, 
ellenben a jobb szikeseken a tölgy telepítése oly simán ment, 
mintha csak valamelyik erdőmívelési tankönyv számára készült 
volna ábrának. 

Hogy a tölgytelepítés sokszor és ismételten nem sikerült, 
nagy területeken és sokezer mázsa makkot hiába nyelt el a 
föld, az bizonyos. Csodálatosan szép, 3 éves, sűrű és egyenletes 
mezőgazdasági közteshasználat útján telepített 100 kat. hol
dakra menő fiatalosokat láttam már eltűnni. Hogy a fokozatos 
felújító vágást hosszú ideig gyakorolták, az is tény, de szilnél 
és mezei juharnál egyéb állomány nem fejlődött belőle. Az el-
akácosodás pedig szüntelenül folyt, mert bár időnként tízszer 
annyi területet erdősítettek tölggyel, mint akáccal, azért az 
arány csak rosszabbodott, mert az akácerdősítés 98 százalékban 
sikerült, a tölgyerdősítés pedig ritkán ér el 10 százalék ered
ményt. Nem 1, 2, 3, 4 éves fiatalosokban volt hiány, hanem a 
lécesekben, rudasokban stb. 

Kivételes évjáratok és kivételes talajok azonban vannak. 
Valamikor, 1885 körül, megállapítható egy ilyen év vagy néhány 
évsorozat, 10 méter viszonylagos magasságú befúvás útján ke
letkezett sárga homokbucka tetején is meg lehet találni a szép 
egyenletes és ebből az időből származó tölgyállományokat, vagy 
— sajnos — sarjról keletkezett utódaikat. Az én szolgálatom 
alatt az 1914. év szintén ilyen volt, minden tölgytelepítésem 
sikerült (persze mezőgazdasági közteshasználat útján) és nem 
valami különleges szakértelem volt az oka — mert hisz első 
munkám volt hahení egypár nedves esztendő. 



Ellenben az 1920. év határozottan a szerencsétlenek közti 
különösen szerencsétlen év volt. 

Kétségkívül nehéz a tölgytelepítés a hortobágyvidéki hor 
mokon, de mit lehetne helyette telepíteni? 

Az akác nagy fatömeget hoz, de a mai gazdasági viszo
nyok közt — melyek mellett a túlzott legeltetést és a túlzott fa-
lopást az erdők 90 százalékánál kiküszöbölni nem lehet — a 
talajt hamarosan kíszegényíti. Azonkívül hadd legyen ez a kis
birtokos fája, aki úgysem lesz rávehető, hogy a Hortobágy-
vidéken akácon kívül más fát ültessen és így ha ('!) áz alföldfásí
tás foganatosítás alá kerül, úgyis nagymennyiségű akácfa, az
az főként kisméretű választék kerül a piacra, ne gyarapítsa ezt 
még az állam vagy város vagy más erkölcsi testület. 

Biológiailag megfelelne, ha 30 évi erdei használat után a 
talaj 10 évi mezőgazdasági használat alatt állana és pedig jó 
trágyázással. Az akác bizonyos tekintetben kitűnő talajjavító, 
miért is a mezőgazdasági használat jövedelmező volna még a 
trágyázással együtt is, melyre a talaj pompás termőereje mel
lett inkább az akác és nem a mezőgazdasági növény szorul. 

Állítólag ezt ki is próbálták j ó pénzügyi és biológiai ered
ménnyel. A legtöbb erdésznek azonban ellenszenves ez az üzem
mód, részint szokatlan volta miatt, részint azért, mert ezzel a 
rendszerrel sok visszaélést lehetne elkövetni. 

A szilek kis vágásfordulót tételeznek fel, mert magas kor
ban állományuk kiritkul, ezenkívül faanyaguk korlátolt kelendő-
ségű. A kanadai nyár válogatós a talajban és a talaj beárnyé-
kolása nem kielégítő. Szintúgy válogatósak a kőrisek. Más fák 
lassú növekedésükkel rövidítik meg a birtokost. 

A feketefenyő csakis a legrosszabb termőhelyekre való, 
jobb termőhelyeken itt nálunk a hosszú vegetáció és nagy nyári 
hőség miatt taplószerű fát produkál. A magas- vagy középkorú, 
zárt sophora-állományokról nem tudok semmit mondani. Fiatal 
korban kefesűrűségű és kitűnően árnyékol, telepítése azonban 
nem biztos és a talajban erősen válogat. 

Ezért a tölgytelepítésnek legalább 80 százalékát kell elfog
lalni az összes területnek. 

Mi akadályozta ezt meg eddig? Majdnem bizonyos, hogy a 
cserebogár-pajor. Kivételes eset, hogy a szárazság egymagában 



tönkretegye a j ó termőhelyen vetett tölgyállományt. A kétéves 
állományokkal már alig is bírhat, mert a veszélyeztetett helye
ken a tölgy caliptogén-süvegei már az 1 méteren aluli rétege
ket hasítják, ahol mindig kapnak nedvességet. Az is megesik, 
hogy az űcnéria dispar egész állományokát saját nedvükbe ful
laszt, de legtöbb kipusztulás esetén főfaktor a cserebogárlárva. 

Ha a cserebogárpajor a tölgy szívgyökerét 10 centiméter 
mélységben elrágja, azért még a csemete j ó időjárás mellett 
nem pusztul ki, oldalgyökereivel továbbtáplálkozik, a szárrészek 
jóidéig nem fejlődnek magassági irányban, hanem cserjealakot 
vesznek fel és 5—8 évig sínylődnek, részben ki is pusztulnak, 
egyszerre azonban váratlanul a magasba törnek: az 50—80 cm 
magas állomány hirtelen 60—100 cm nyári növekedést mutat, 
melynek nagyobb része a nyár végére esik. Megkapó volta 
miatt újra és újra nagy meglepetéssel látom az ilyen magasba
töréseket, bár ehhez a tüneményhez már hozzászokhattam volna. 
Ha azonban a felső TÓ cm-es talajréteg teljesen kiszárad, ami 
majdnem1 minden nyáron megesik, úgy a csemete menthetetlen. 

A cserebogár elleni védekezésnek a rovar biológiájából 
kell folyni. Bizonyos, hogy üde, nehezen melegedő talajokon 
kevesebb a cserebogárpajor, annál több a homokbuckák déli lej
tőjén. A szikes, kötött talaj nem hazája. Az erdők sűrű árnyé
kát kerüli. Kísérlet alatt van, hogy egyes szagos növények nin
csenek-e elriasztó hatással. Végül a mezőgazdasági mívelés 
alatt álló területeken és töretlen legelőkön feltétlenül kevesebb 
a száma, mint azokon a félig porhanyó földeken, melyeken nem 
régen maradt abba a mezőgazdasági használat. A nem záródott 
fiatalosok a legkitűnőbb tenyészhelyei: mert a mezőgazdasági 
köztesmívelés abbahagyása utáni tavasszal, minden csupasz tér 
stellária médiával települ be, nemezszerű védőiszőnyeget alkotva, 
míg később sűrű erigeron canadensis-állomány fejlődik, mely a 
talajt alig árnyékolja, de a széltől jól védi és állandó üvegházi 
meleget tart, ami a petéit földbe rakni készülő rovart kecsegteti. 

Az ilyen területen végeztünk számolásokat 120.000, sőt 
189.000 pajor eredménnyel katasztrális holdanként. Ez azt je
lenti, hogy minden négyzetméter területre 19^—31 pajor esik. 
i ' Előfordult, hogy egy fiatal kőrisesben egyetlen fa tövében 



120 drb pajort találtak. Ezek a nagy számok okozzák a 4—5 
éves, teljessikerű tölgytelepítések meglepetésszerű eltűnését.:!' 

Felmerült elsősorban a, pajorirtás kérdése fizikai1 vagy 
kémiai úton, mint amelyek a legközvetlenebbül éreztetik hatá
sukat. Debrecenben a K Cl-t (Kainit)-ot próbálták ki csemete
kertben. Ez esetben le kell mondani az öntözésről és a sok eső 
is ártalmasnak bizonyuk. Erdészeti területeken költséges volta 
miatt még csemetekertben: sem alkalmazható. A mult évben 
kísérleteztünk szénkéneggel is. Nem túlságosan nagy kedvvel 
kezdtem, mert a szénkéneg drágasága visszariasztott. Az ered
ményről beszámolhatok: 120 pengő ára szénkéneg holdanként 
már elpusztítja a tölgyállomány jó százalékát, a kanadai nyár
dugványt biztosan öli. a hársnak és a cserebogárpajornak ellen
ben nem sokat árt. Ennyi kísérlet láttára az erdőlegényeim is 
kísérleteztek a saját módjuk szerint: egy cserebogárpajort megr 
fürdettek szénkénegben. mire az meg sem mozdult: azután el
ásták és egy óra múlva kibontották, már akkor újra kifogás
talanul mozgott. Azt hiszem, a szénkéneg kötöttebb talajon, ahoi 
nem párologhat oly könnyen, hatásosabb. 

Említettem fentebb, hogy a szárazság a rovarkárral kom
binálva érvényesül igazán. Ha tehát állandóan erősebben vagy 
gyengébben árnyékolom a talajt, úgy a pajortenyészet fordí
tott arányban gyengébb vagy erősebb lesz. 

De a talajárnyékolás a kiszáradást is akadályozza, tehát 
ebből a szempontból is hasznos. Az árnyékolás időtartama azon
ban a kellő pillanatnál tovább ne tartson, mert az ismét káro
san hat. 

Általában a tölgycsemete 1 éves korában árnyéktűrő, ami 
nem is csoda, mert hisz a nehéz makkok többnyire az anyafa 
alatt csíráztak ki évezredek óta és a kikelő csemetének, hogy a 
továbbélésre reménye legyen, néhány évig lesni kell anyjának 
esetleges halálát. 

Legkésőbb 3 éves korig azonban az erősebb (0.8) és 5 éves 
korig a 0.4 erősségű beárnyékolásnak is meg kell szűnni. 

Szemmel látható, hogy én most a fokozatos felújításnak 
akarok propagandát csinálni, ú g y is van, de nem az általános 
értelemben. 



Először is eddig még elfogadható sablont nem találtam. 
Minden egyes vágást, mint külön egyént kezeltem és a telepí
tés folyamatát is teljesen egymástól elütően vezettem le, még
pedig azért, mert egyiket sem találtam teljesen célravezetőnek. 

Ha skolasztikus műszót keresünk ezekre a vágásokra, 
úgy a szálaló, a fokozatos felújító és a szegélyező vágások közt 
ingadoznak. A jelenlegi üzemterv a kevertkorú állományokban 
a különféle korú fák vágási időpontjai közé 40—60 évet ís ne-
lyez, ami az erdőt a szálaló erdőhöz teszi hasonlóvá. A cseme
téknek szükséges árnyékolást, valamint a fák ernyő és fal 
hatásának kikerülését célzó műveletek pedig majd a szegélyező 
vágás, majd a felújító vágás bélyegét süti az eljárásunkra. Az 
idős fák koronáinak vetülete alatt a csemeték 4—5 éves korig 
teljesen kipusztulnák. Megtörténik ez akkor is, ha a felnyesés 
miatt a nap szabadon süti a vetület talaját. Mi ennek az oka? 
A korona vetülete alatti talajt a napsugarak felmelegítik és az 
sötét hősugarakat bocsát ki magából, amelyeket egyszerűen fel
fog a korona és részint elnyeli, részint visszaveri. De a korona 
maga is ki van téve felülről a napsugaraknak és ez újabb fel
melegedést és újabb kisugárzást okoz a talajra. 

(Folytatjuk.) 

A szükségadó és az alföldi erdősítés 
A kormány rendelete alapján, a rossz gazdasági helyzet 

okozta munkanélküliség enyhítésére végzendő közmunkákhoz és 
az ínségesek segítéséhez szükséges pénzösszegek előteremté
sére kivétett szükségadó behajtása teljes erővel folyik szerte ez 
országban. Sok javaslat van ez összegek felhasználására — 
mondhatjuk, több a javaslat, mint az összeg, — ezek között 
azonban Hamupipőkénk, az alföldi erdősítés szóba sem került. 

A pár évvel ezelőtti, Kormányzó Urunkról elnevezett in-
segakció során a beszedett összegekkel-a községek rendelkeztek. 
Ahány község, annyiféleképen használta fel ezt a pénzt. Az 
egyik pédlául járdát épített, a másik szőlőt telepített belőle stb., 
erdőt azonban egyik sem. •< 


