
érdekében való küzdelmének erejének, tudásának a legjavát 
adja oda. 

Az emberi kultúra legnagyobb vívmányai és eredményei 
rendszerint az emberiség legnehezebb, küzdelmekkel és nélkü
lözésekkel tele korszakában születtek meg. Éppen a megpró
báltatások és a szenvedések kohója az, amely az emberi aka
ratot és tudást erősebbé teszi, megedzi, hogy a reáváró felada
tokkal nemcsak az eddiginél eredményesebben birkózhasson 
meg, hanem a kultúra fejlődése szempontjából a további előre
haladás útját megtalálja. Éppen ezért ezek a nehéz idők azok, 
amelyek kétszeresen megkövetelik tőlünk, hogy a reánk
bízott kulturális kincsek és fajunknak fennmaradása érdeké
ben élni akarjunk és alkotni tudjunk. Ennek az élniakarásnak 
és alkotnitudásnak nevében terjesztem a magyar erdészeti 
kultúra érdekében az ország közvéleménye elé a fenti 
javaslatomat. 

Á r n y a l á s , vagy g y ö k é r k o n k u r r e n c i a ? 
írta: dr. Magyar Pál. 

Többnyire a fény és a talajnedvesség az a két tényező, ame
lyen a természetes felújítás áll, vagy bukik. Közülök bárme
lyik kerül minimumba, elpusztul az újulat. De az erdő életében 
egyébként is főleg e két tényező körül mozog a fafajok és az 
egyes fák harca, egyikért a levegőben, a másikért a talaj fel
színe alatt. A harc egyik felének többé-kevésbé szemtanúi lehe
tünk, a másikat természetesen nem láthatjuk. Innen van, hogy 
míg az utóbbiról alig tudunk valamit és éppen ezért jelentő
ségét alig ismerik, illetve alig ismerik el, addig a fényért foly
tatott küzdelemnek, általában a fény szerepének szinte túlzott 
jelentőséget tulajdonítanak más tényezők rovására is. Így az 
újulatnak az anyaállomány alatti sínylődését kizárólag fény
hiánnyal magyarázták. Ha pedig az anyafáktól felszabadított 
újulat gyors fejlődésnek indult, azt szintén csak a több fény 
hatásának tulajdonították. Innen származnak különösen a né
met szakkifejezések, mint: Lichtung, Lichthieb, Nachlichten 
stb. 



Kétségtelen, hogy a fénynek ezen a téren rendkívül fon
tos szerepe és jelentősége van, azonban az újulatnak úgy az 
anyafák alatti tengődését, mint pedig a felszabadítás utáni 
nekilendülését a különböző tényezők eredőjeként kell felfog
nunk, amelyeknek egyike és mindenesetre a leginkább szembe
ötlő és érzékelhető tényezője a fény. Bizonyos azonban, hogy 
az ú. n. felszabadítás, tehát az anyafák csak egy részének ki
vágása nyomán is fellépő nagyobb fénymennyiség mellett, 
amelytől nem választható el a hő, mint termőhelyi tényező, 
több lesz a vágás helyére hulló csapadék, ami emeli a talaj 
nedvességtartalmát s e tekintetben a hatást még lényegesen 
fokozza a kivágott anyafák eddigi vízszükségletének a talajban 
maradása, illetve most már más célra fordíthatósága. 

A termőhelyi faktorok közül nemcsak a fény, de bárme
lyik döntő jelentőségűvé válhat, ha minimumba kerül. A szak
emberek azonban általában minden jelenséget a fénnyel hoz
tak kapcsolatba. Ha például a szárazabb talajon még 0.7—0.8 
záródás mellett sem lép fel, vagy marad meg az újulat, míg a 
jobb, üdébb talajon teljes záródás mellett is aránylag szép, 
akkor mindig Hesselmann vizsgálataira szokás hivatkozni, me
lyek szerint a mogyoró fényigényminimuma jó talajon a teljes 
napfény ^ — ^ része, míg rossz ta la jon^ — y 5 -e . Ezek szerint 
tehát a mogyorólevélnek rossz talajon körülbelül kétszer 
annyi fényre van szüksége, mint j ó talajon. Valószínűnek lát
szik azonban, hogy a silányabb talajon a tömöttebb levélzet-
nek elmaradása inkább a táplálkozási és transpiráció viszo
nyokkal áll okozati összefüggésben, mint a fénnyel. Hiszen pl. 
a szárazabb homokon nőtt fáknak, mint eddigi transpirációs 
vizsgálataim mutatják, dacára a ritkább lombozatnak, arány
lag még mindig több levelük van, mint az üde, jobb talajon 
nőtt dúsabb levélzetű példányoknak. Ez utóbbiaknál ugyanis 
a levélfelület egységére eső transpiráció jóval nagyobb, mint a 
száraz talajoknál. Tehát ezek szerint nem azért ritkább a silá
nyabb talajon nőtt fa levélzete, mert fényigénye nagyobb, ha
nem mert az adott viszonyok között még az elengedhetetlen
nek látszó nagyobb növőtér mellett is kevesebb levélre van 
szüksége. 

A szárazabb talajú állomány alatti újulat is nem azért 



pusztul el, mert ezen talajminőség mellett nagyobb a fény
igénye, hanem azért, mert az anyaállomány fejlett gyökérzete 
elszívja a zsenge újulat fejletlen gyökérzete elől a kevés ren
delkezésre és a gyökérzetük által egyáltalán felvehető vizet. 
Mivel itt a talaj nedvességtartalma van minimumban, tehát ez 
és nem a fény határozhatja meg a felújítás sikerét, vagy siker
telenségét. 

Viszont jó üde, vagy nedves talajon, ahol az anyafák 
szükségletén felül még bőven marad az újulat számára is ned
vesség, a fény, illetve az árnyalás mértéke szabja meg az úju
lat keletkezésének és fejlődésének határait. A minden fafajnál 
speciális fényigényminimumon túl természetesen nem marad
hat meg az egyébként kitűnő termőhelyi viszonyok között 
esetleg még fellépő újulat sem. 

Hogy a szárazabb talajokon nem a megvilágítási viszo
nyok, hanem a nedvességhiány lehet a döntő tényező a ter
mészetes felújításnál, arra először Cotta mutatott rá, majd 
Borgrcve volt az, aki először hívta fel a figyelmet az anya
állomány gyökérkonkurrenciájára és annak jelentőségére. 

Minthogy a kérdés különösen a magyar szakirodalomban 
alig ismert, néhány német kísérlet és hazai megfigyelésem, 
illetve vizsgálatom ismertetésével kívánom közelebbről meg
világítani. 

Az első ilyen irányú kísérleteket Fricke végezte. Az erdei 
fenyőkből álló anyafák alatti újulat egy csoportját körül
árkolta, hogy az anyafáknak odavezető gyökereit elvágva, 
mentesítse tőlük a folton levő újulatot. Majd az árokból kike
rülő földet visszaszóratta. Utána a nyár folyamán többször 
megvizsgálta úgy a körülárkolt folt, mint a mellette levő, az 
anyafák gyökérzetétől átjárt területnek legfelső talajrétegeit 
30 cm mélységig. Azt találta, hogy a körülárkolt folt talajának 
nedvességtartalma lényegesen megnövekedett a szomszédos 
területéével szemben. Nyilvánvaló tehát, hogy az anyafák gyö
kerei jelentős mennyiségű vizet vonhat el az űjulattól. Az úju
lat a körülárkolt folton természetesen szebben is fejlődött. 

Fricke azonban ezen nagyjelentőségű kísérletéből túl-
messzemenő következtetéseket vont le, amelyek szerint a fa
fajok között fényigény szempontjából nincs különbség s hogy 



az ú. n. fényigényes fajok árnyékban csak tengődnek, az egye
dül az őket beárnyaló fák gyökérkonkurrenciájára, a talaj ki
szárítására vezethető vissza. 

Ujabban Fabricius tette beható vizsgálat tárgyává a kér
dést és hasonló elvek szerint, de szélesebb alapokon nyugvó 
kísérleti sorozatokkal igyekezett a problémát tisztázni. Azonos 
mértékben megművelt, azonos nagyságú foltokon, erdőben fél
árnyékban, valamint teljes árnyékban (körülárkolva és árkolás 
nélkül) és erdőn kívül, tehát teljes napfény mellett végzett 
kísérleti magvetéseket. 

A kísérletek eredményeként kétségtelenül beigazolást 
nyert, hogy úgy a fény, mint a nedvesség elvonása, tehát úgy 
az árnyékolás, mint a gyökérkonkurrencia külön-külön egy
aránt károsan befolyásolja úgy a magkelést, amely az árnya
lás következtében késik és hiányosabb, mint pedig a további 
fejlődést. Már az első két évben megkülönböztethetjük a fény
igényes és az árnyat tűrő fajokat. E tekintetben, legalább is az 
első két évben, kivételt képez a tölgy és a kőris. A tölgy 
ugyanis, amíg a makk endospermiumának tartaléktápanyag
készlete tart, tehát főleg az első, de még a második évben is, 
kitűnően tűri az árnyalást. 

Még fokozottabb mértékben áll ez a kőrisre, annyira, 
hogy Fabricius szerint kísérleteiből nem állapítható meg, hogy 
a kőris kelésére és első fejlődésére egyáltalán bír-e befolyással 
a fényelvonás. Viszont amilyen érzéketleneknek látszanak a 
kikelő kőriscsemeték az árnyalással szemben, annál inkább 
megsínylik a nedvesség elvonását, tehát a gyökérkonkur-
renciát. 

Ezen kísérleti eredményhez szorosan kapcsolódik a kecs
keméti csemetekertben tett következő megfigyelésem. 

ÉD-i irányban húzódó 3—4 éves, kb. 120 cm magas 
Prunus mahaleb sor mellé egymástól 45 cm sortávolságban 
magas kőrismagot vetettek. Az első sor 65 cm távolságban 
haladt a Prunus mahaleb-\ő\. Az 1931. évnek a Duna-Tisza
közén szokatlanul száraz nyarán feltűnt, hogy a tavasszal szé
pen kikelt csemeték tekintélyes része a nyár folyamán fokoza
tosan elsárgult, majd teljesen elszáradt. Ez a pusztulás a Pru
nus mahaleb-hez legközelebb eső sornál kezdődött, majd át-



i ábra. 

terjedt a további sorokra. Végeredményben az első két sor tel
jesen elszáradt, a harmadikból maradt valami, a negyediknek 
már túlnyomó része élt, az ötödik sornál viszont a hosszú szá
razság már semmi feltűnő nyomot nem hagyott maga után. 

A jelenség okát kutatva megállapítottuk, hogy a talaj fek
vésében, minőségében, színében, rétegezettségében észrevehető 
különbség nem volt. Árnyalásról nem lehetett szó, hiszen is
merjük a kőrisnek szinte hihetetlen árnytűrő képességét és a 
jelen esetben különben is a sorok csak a délután folyamán 
kaphattak árnyékot. Arról sem lehet szó, hogy a Prunus mct-
haleb-soT felfogja a csapadék tekintélyes részét, mert a sorok 
az esőárnyékon már kívül esnek, — talán az elsőt kivéve, na
gyobb nyugati szél esetén. Ezen meggondolások után gyökér
vizsgálatokat végeztünk. Teljesen feltártuk a Prunus mahaleb-
sor és a kőriscsemete sorok egy részletét s így az 1. ábrán feltün
tetett képet kaptuk. 

Láthatjuk, hogy minél inkább távolodunk a Prunus ma-
haleb-sortól, annál kevesebb gyökere jut a kőris sorok alá, 
míg végül a 4. sort alig éri el 1—2 gyökér, az 5-et pedig már 



egy sem. Tehát az 5. sor már teljesen kívül esik a Prunus-sor 
gyökérzetének hatáskörén. 

Ha most a kőriscsemeték gyökerei által elért mélységet 
figyeljük meg, arra a megállapításra jövünk, hogy az 5, sor
tól befelé haladva minél közelebb jutunk. a Prunus-sorhoz, an
nál kisebb mélységet ér el a csemete gyökere. Ennek magya
rázatát a további vizsgálatok adták meg. Megállapítottuk 
ugyanis a Prunus-sortól számított 1., 4. és 5. sor alatti, tehát 
három talajszelvényben a talajrétegek nedvességkötő erejét. 
A nyert értékeket a 2. ábra és az alábbi táblázat tünteti fel. 

Talajmélység 

cm 

A Prunus mahaleb sortól 
Talajmélység 

cm 
65 cm-re (1.) 200 cm-re (4.) 245 cm-re (5.) 

Talajmélység 

cm 
víztart. 

°/o 
szívóerő 

atm. 
víztart. 

°/o 
szívóerő 

atm. 
víztart. 

o/o 
szívóerő 

atm. 

0-10 
20—30 
40-50 
60-70 

17 
3-2 

4-4 

> 160 
22-6 
4-2 
2-6 

1-7 

4-0 
4-5 

> 160 
9-5 
30 
25 

1-7 
33 
4-4 
50 

> !60 
6-0 
2-7 
2-5 

A talaj legfelső (0—10 cm) rétege mind a három szelvény
nél az esőtlen nyár következtében teljesen száraz volt (több. 
mint 160 atm. szívóerővel). 20—30 cm mélységben az első sor 
alatt még mindig olyan nagy a talaj nedvességkötő ereje 
(22.6 atm.), hogy abból a kőriscsemete, melynek maximális 
iedvességszívó ereje nem érheti el a 15 atm-t sem, semmikép
pen nem vehet fel vizet. így természetesen jóval előbb el kel
lett pusztulnia, mielőtt még a talaj ennyire kiszáradt volna. 
A< 4. sornál már jóval kisebb a talaj nedvességkötő ereje 
(9,5 atm.), az 5-nél a legkisebb (6,0 a t m ) . A többi adatot is 
figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy minél inkább távolo
dunk a- Prunus-sortól, illetve minél kevesebb Prunus-gyökér 
fut az egyes kőrissorok alatt, annál kisebb a talajrétegek 
nedvességkötő ereje a nagyobb víztartalom következtében és 
így annál több a kőriscsemeték számára rendelkezésre álló, il
letve felvehető talajnedvesség, annál több, annál üdébb, annál 



fejlettebb a megmaradt élő csemete. A leírt jelenség a gyökéi-
konkurrencia egyik tipikus esete. 

Hasonló megfigyelést tettem 1928-ban a püspökladányi 
kísérleti telepen, az egyik kísérleti ültetésnél, amint erről már 
másutt be is számoltam (Erdészeti Kísérletek, 1929, 138. oldal). 

A szorosan egymás mellett futó bakhátakon 3—3 sor két 
év előtt ültetett csemete sorakozott, középen mindig a kanadai 
nyár, míg két oldalt felváltva az egyik bakháton ezüstfa 
(Elaeagnus angastifolia), a másikon szofóra. Az 1928. év nya
rán itt fellépő hosszú szárazság alatt a kanadai nyárfák az 
ezüstfasorok között elveszítették lombozatuknak 96%-át, szó
val csaknem az egészet, míg a szofórák között csak a 68%-át. 
Majd vizsgálat tárgyává tettem még a fenti sorok fejlődési 
viszonyait s itt különösen az 1928. évi hajtásnál volt nagy 
különbség kimutatható a szofórák közötti sorok javára. A vá
zolt hatás 1929 tavaszán még fokozódott, amennyiben ekkor a 
szofórák közötti kanadai nyarakból megfakadt az eredeti dug
ványozásnak 44,7%-a, míg az ezüstfák között csak 6,6%-a, a 
többi elpusztult. Kétségtelen tehát, hogy az ezüstfák közötti 
kanadai nyársorok sokkal súlyosabban szenvedtek a száraz
ságtól, mint a szofórák közöttiek. Fényelvonásról, esőárnyék
ról a jelen esetben nem beszélhetünk, ezért itt is gyökérvizs
gálatokat végeztem. Ennek eredményeként azt találtam, hogy 
míg a szofórák jelentéktelen gyökerei között a kanadai nyár 
messze terjedő tekintélyes gyökérzetet fejlesztett, addig az 
ezüstfák között az előbbihez viszonyítva jóval fejletlenebb gyö
kérzettel bír. Az ezüstfa gazdagon elágazó gyökerei ugyanis 
sűrűn behálózzák talajukat, sőt alája kúsznak a kanadai nyár
nak, hogy minden rendelkezésre álló talajnedvességet felve
hessenek s így a talajt minél inkább kihasználhassák. Termé
szetes tehát, hogy szárazságra hajló viszonyok között a kana
dai nyár extenzív, lazán hálózó gyökérzete nem veheti fel a 
harcot küzdőképesebb, gazdagabb és mélyebb gyökérzetű faj
jal, mint amilyen az Elaeagnus. Itt előállott tehát az az eset, 
amikor az egyébként magasabb és gyorsabb növésű fajt (a 
kanadai nyárt) elnyomja az alacsonyabb és lassúbb növésű 
faj (Elaeagnus). ami egyedül a gyökérkonkurrenciára vezet
hető vissza. 



.Most ismét visszatérve Fabricius kísérleteire, ott az anya
fák gyökérkonkurrenciájának jelenlétét Fabricius szerint leg
inkább a gyomosodás hiánya, míg elmaradását annak erőteljes 
fellépése mutatta. 

A gyökérkonkurrenciára hasonló példákat minden kísér
letezés nélkül maga a természet is bőven nyújt. Csak fel kell 
őket ismerni. Ilyeneket találunk Mager Zoltán által említett 
gyöngyösi kulisszavágások hagyásfáinál, amelyek ÉD-i vonal
ban elszórtan állanak a 23°-os északi lejtő tarra vágott pasz
táiban. A tarvágást megelőzőleg bőséges makktermés volt. 
Először 1929 őszén figyeltem meg. Az állva maradt pászták 
és a hagyásfák alatt semmiféle gyomosodást nem találtam, 
ellenben annál gazdagabb újulatot, míg a tarvágás helyén 
60—80 cm magas, hatalmas gyomosodás lépett fel, főleg olyan 
fajokból, amelyek gyakori kísérői az üde talajú bükkös erdő
nek, amelyben a koronát már megbontották (Urtica dioica, 
Atropa belladonna, Rubus-ok, Impatieus noli me tangere, 
Stachys silvatica, Poa nemoralis stb.). A gyommentes fol
tok alig voltak nagyobbak az álló fák koronájának vetületé
nél, amelytől azonban alakjuk többé-kevésbé eltért. Ezek a 
foltok mindig feltűnően élesen határolódtak el a gyomosodás-
tól. Ugyanilyen éles és a szélső fák koronavetületének többé-
kevésbé megfelelő minden átmenetnélküli elhatárolódás volt 
tapasztalható az állva maradt pászták mindkét oldalán, a gyo-
mosodással szemben. 

Természetesen a jelenséget árnyalással itt sem lehet meg
magyarázni, mert hiszen az északi lejtőn egyedül álló fák ko
ronájának árnyéka soha nem eshet a gyommentes foltra. 
Viszont felmerülhet az a gondolat, hogy a korona felfogja a 
csapadék jelentékeny részét, így a korona alatti folt talaja 
szárazabb marad és ez akadályozhatja meg a több talajned
vességet kívánó gyomok megtelepülését. 

A gyomosodást, mint látni fogjuk, kétségtelenül a talaj 
szárazsága szorítja vissza. Az is bizonyos, hogy a korona csak
ugyan felfogja a csapadék egy részét és még sem lehet ez az 
oka a fenti jelenségnek. A csapadék leesésének irányát ugyan
is a mindenkori esőt, vagy havat hozó szél ereje és iránya 
szabja meg, amely természetesen igen különböző lehet. Ezért 



az esőárnyék határa, tekintettel a szélerősség folytonos ingado
zásaira, még ugyanannál az esőnél is mindig elmosódott. 
Ennek megfelelően lassú és fokozatos átmenetet kellene ta
pasztalnunk a gyomosodásnál is, ha ennek hiányát az eső-
árnyékra lehetne visszavezetni. Már pedig a jelen esetben ezek 
a határok, mint hangsúlyoztuk, igen élesek voltak. De a foltok 
alakja is a legkülönbözőbb eltéréseket mutatta, a koronák 
vetületével szemben (3. ábra). 

1932 nyarán újból bejártam ezeket a kulisszavágásokat. 
A kép a három év alatt nem sokat változott, de valamit mégis. 
Az előbb teljesen gyommentes foltokon ugyanis igen gyéren, 
de néhány faj megtelepedett. A foltok határai kissé tágultak 
az álló fák gyökérzete terjeszkedésének megfelelően s így a 
határok sem olyan feltűnően élesek többé. A gyomosodás ro
vására képződött Vfe—1 méter széles átmeneti sávon, tehát 
közvetlenül az erőteljes gyomosodás határa előtt, az újulat 
maximális fejlődését éri el. Egyes foltokról aprólékos növény
szociológiai felvételeket készítettem, amelyekben részletesen 
szerepel a gyomosodás és az újulat qualitatív és quantitatív 
elemzése, amelyeket azonban itt nem közölhetek. Általános 
tájékozódásul mégis meg kell említenem, hogy pl. a 3. ábrán 
feltüntetett folton, a határmenti keskeny sávtól eltekintve, a 
gyomosodás záródása sehol sem haladja meg a 0,2-et, sőt azt 
is ritkán éri el, a határnál pedig hirtelen 0,8—1,0-re ugrik fel 
s míg a folton csak tengődnek az egyes gyomnövények, azon 
túl buja fejlődést mutatnak. 

Az újulat fejlettsége fokozatosan növekszik a folt köze
pétől kifelé. A középtől kiindulva, a négy égtáj felé húzódó 
1-—1 m széles sávon m 2-enként az ott levő összes csemetét 
megmértem. Északi irányban az első két m 2-en talált cseme
ték átlagos magassága 25,2 cm, a következő m 2-en 30,0 cm, 
majd 38,2 cm (a déli oldal átlaga 21,5 cm) . Az északi oldalon 
a határ előtti maximum 51,5 cm (déli oldalon 40,5 cm), míg a 
határon túli gyomosodásban némileg visszaesik, az északi ol
dalon 43,1 cm-re, a délin 35,9 cm-re. Mindenesetre azonban 
még mindig erősebbek, üdébbek és magasabbak, lombjukat 
később hullatják, á szárazságot kevésbé érzik meg, mint a fa 
alatti folton. Teljesen hasonló adatokat kaptunk a keleti olda-
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Ion, a folt átlaga 37,1 cm, a határ előtti maximum 51,4 cm, 
a gyomok között 45,7 cm. A nyugati oldalon némi eltérés mu
tatkozik. Itt ugyanis a folt csemetéinek átlaga 25,1 cm, a határ 
előtt 45,6, míg túl némileg még erősebb is, 46,4 cm. 

Kétségtelenül megállapítható, hogy a törzs közüli 10 
12 m átmérőjű folt úgy a gyomosodás, mint az újulat szá
mára kedvezőtlenebb viszonyokkal bír, mint a határos, gyom
mal buján benőtt terület. 

A talajnedvesség megvizsgálása végett talajmintákat vet
tünk a folt keleti és nyugati részének közepén, valamint a ha
táron túl, a gyomosodásban. A nedvességtartalom adatai a 
következők (a zárójelen kívül a száraz súlyra, a zárójelben a 
friss súlyra vonatkoztatott % - o k ) : 

Mélység: a) A törzs körüli folton : b) Gyomosodásban : 
K-i old. Ny-i old. K-i old. Ny-i old. 

0-10 cm 35-5"/o (26-2°/o) 407o/o (28-9o/o) 4570 / 0 (317o/0) 63-2% (387o/o) 
20—30 „ 27-70/o (21-60/o) 34-2o/o (2ö-50/o) 4l'90/o (301o/o) 44-4°/o (3U7°/o) 

Amint látjuk, tehát a fa alatti folt talajának felső rétegei 
csakugyan szárazabbak, mint a tarvágásé. Már rámutattunk 
arra, hogy a jelenség nem magyarázható fényelvonással, de 
esőárnyékkal sem (a foltok éles elhatárolódása, a korona vetü
letétől különbözőképpen eltérő alakja és nagysága, az éles ha
tárok gyakori igazodása a kivágott fák tuskóihoz, vagy a talaj 
felszínén felbukkanó hatalmas kövekhez stb.) kielégítő mér
tékben (bár ez utóbbinak tényleg van benne némi szerepe) s 
minthogy a foltok talaja mégis jelentékenyen szárazabb, mint 
a tarvágásé, a legbiztosabb magyarázatnak látszik az anyafák 
gyökérkonkurrenciája. A bükk anyafa gyökérzete ugyanis el
szívja a gyom elől a talaj nedvességét, amit annál is inkább 
megtehet, mert először rendesen olyan gyomfajok szoktak 
megtelepedni a bükk vágásterületén, amelyeknek ozmotikus 
értéke és ezzel párhuzamosan gyökérzetüknek nedvességszívó 
ereje is aránytalanul kisebb, mint a bükk anyafáé, vagy a 
csemetéké. Minthogy a 20—25 m magasságban levő, napnak és 
szélnek kitett bükk-korona levélzete sokkal többet párologtat, 
mint az alacsony, több-kevesebb védelemben részesülő gyom, 
természetesen a fáknak nagyobb nedvességtömegre is van 
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szükségük transpirációjukhoz, mint a gyomnak. A talajnak ezt 
a kiszárítását megérzi az újulat is, amely azonban még meg 
tud élni abból a kevesebb rendelkezésre álló talajnedvesség
ből, amit az anyafa meghagyott s amely még nem elegendő az 
e tekintetben jóval igényesebb gyomnak. Mindenesetre azon
ban fejlődésének maximumát ott éri el, ahol az anyafa gyö
kérzetének konkurrenciája a ritkuló gyökérzettel alább hagy, 
de viszont ahol még a gyomosodás nem tudott tőle teljes erő
vel fellépni s így nem éreztethette az árnyalásában megnyil
vánuló, de kevésbé káros hatását. 

Hasonló példákat különösen a bükknél számosat találha
tunk. A bükk gyökérzete ugyanis sűrűn behálózza az általa el
foglalt területet, amely rendesen alig nag3'obb, mint a korona 
vetülete, alakja azonban gyakran igen eltérhet tőle, amint ezt 
Hilf gyökérvizsgálatai mutatják. Az anyafák gyökérkonkur-
renciája természetesen, különösen szárazabb viszonyok között, 
vagy soványabb talajokon minden fafajnál fellép, de talán 
sehol sem olyan feltűnően, mint a bükknél. Egyéb fafajaink 
messzebb futó gyökérzete ugyanis a nagyobb területet ke
vésbé sűrűn hálózza be, így a tölgy, luc, erdei fenyő, fekete
fenyő, akác, nyár félék stb. Ezért annál különösebbnek tűnik 
fel, hogy ennek dacára eddig éppen a bükk anyafák gyökér-
konkurrenciájáról nem találunk adatokat az irodalomban. 
Fricke erdei fenyő. Fabricius erdei fenyő és luc anyafák alatt 
végezte kísérleteit. 

Fabricius kísérleti adatai alapján végzett számításaim sze
rint a gyökérkonkurrenciát aránylag a legkevésbé érezte meg 
a tölgy és a bükk, majd a jegenyefenyő. Jelentékenyen job 
ban megsínylette az erdei fenyő és luc, de legerősebben a vö
rösfenyő. Általánosságban a gyökérkonkurrencia hatása arány
lag annál feltűnőbben jelentkezett, minél világosabb volt az 
állomány. Így az erdei fen3'ő állományban érezhetőbb volt, 
mint a lucosban s mindkettőben mérsékeltebb árnyalásnál in
kább, mint teljes záródás mellett. Különösen szabályszerűen 
jelentkezett a gyökérkonkurrencia fokozódása a bükknél, er
dei fenyőnél és a vörösfenyőnél. Az árnyaló lucos gyökér -
konkurrenciáját a luccsemeték érezték meg leginkább. Még 
többet szenvedett az erdei fenyőcsemete az erdei fenyő-



állomány gyökérkonkurrenciájától, úgyhogy ez utóbbi csak a 
vörösfenyőcsemetékre gyakorolt még károsabb hatást. 

Általánosságban Fabricius kísérletei szerint egyébként 
többé-kevésbé azonos viszonyokat feltételezve minél erősebben 
árnyal valamely állomány, a fényelvonás fokozódó hatásával 
szemben, aránylag annál inkább háttérbe szorul a gyökér-
konkurrencia hatása. 

Viszont ugyancsak azonos viszonyok között és a talaj
nedvességgel szemben ugyanolyan igényeket támasztó fafajok 
között annak a fafajnak gyökérkonkurrenciája lesz erősebb, 
amelyiknek gyökérzete belterjesebben használja ki talaját. 
így Burger számításai szerint a lucfenyő és a bükk körülbelül 
azonos mennyiségű vizet párologtat el, ha-onként és évenként 
a 100 éves lucos 2,050.000 kg-ot, ugyanilyen idős bükkös 
2,000.000 kg-ot. Mégis a bükk anyafák gyökérkonkurrenciája 
veszélyesebb úgy az aljnövényzetre, mint az újulatra, mert a 
gyökérzete által behálózott terület kisebb, azt intenzívebben 
használja ki. Ha tehát egy bükk anyafát kivágunk, azzal ki
sebb területet mentesítünk gyökérzetétől, mint a lucnál, de azt 
aztán teljesen, míg a lucnál ugyanarra a területre a szomszé
dos fák gyökerei is átnyúlnak. Azonos viszonyok között még 
kevésbé érezhető a tölgy és az erdei fenyőállomány gyökér
konkurrenciája, mert maguknak jóval kevesebb vízre van 
szükségük. Burger szerint az ugyancsak 100 éves tölgyes 
ha-onként és évenként 1,200.000 kg, az erdei fenyő 470.000 kg 
vizet párologtat el. 

Minthogy általában az előbbiek (luc és bükk) nedve
sebb, az utóbbiak szárazabb viszonyok között tenyésznek, 
egymástól igen eltérő klimatikus és talajnedvességi viszonyok 
mellett is egyformán felléphet a gyökérkonkurrencia. Olyan 
elegendő csapadékkal bíró talajon, amely pl. az igen szépen 
fejlett bükkállomány nedvesség iránti igényeinek teljesen meg
felel, de viszont fel is használja a rendelkezésre álló vizet, fél
tűnő mértékben jelentkezhetik a gyökérkonkurrencia hatása. 
Általánosságban azonban az anyaállomány, az újulat és az alj
növényzet igényeit szem előtt tartva annál kisebb mértékben 
nyilvánul meg a gyökérkonkurrencia hatása, minél nagyobb 
a talaj nedvességtartalma. 



Az újulattal szemben nemcsak az anyaállomány, hanem 
az aljnövényzet, a legkülönbözőbb fajokból álló gyomosodás 
gyökérzete is felléphet, mint veszélyes konkurrens. Ha az 
anyaállomány az újulat számára még elegendő nedvességet 
hagy a talajban, de nem annyit, hogy abból azon felül az alj
növényzet is megéljen, akkor erős küzdelem indulhat meg a 
nedvességért s az fog győzni, amelyiknek gyökérzete fejlet
tebb, vagy vízszívó ereje nagyobb. 

Az anyafáktól szabaddá tett területen először az erdő ár
nyában élő és többnyire vegetatív úton szaporodó fajok lépnek 
fel. Ezek azonban a gyökérkonkurrencia szempontjából alig 
jöhetnek figyelembe, egyrészt mert az anyafák gyökérkonkur-
renciájától megszabadított terület talajában most már több 
nedvesség halmozódik fel, másrészt pedig az ilyen árnyéki 
fajok nedvességszívó ereje jóval kisebb, mint az újulaté. A vá
gásterületek talaján először szintén főleg az árnyéki fajok 
szaporodnak el, most már sokszor magtermés útján és 1—-2 
évig buján tenyésznek. Közben jelentékeny részét felhasznál
ják a vágás után közvetlenül felgyülemlett talajnedvességnek. 
Majd kevésbé igényes és bőséges magtermésünk révén gyorsan 
szaporodó gyomnövények terjednek el. Ezeket viszont lassan 
a még kisebb igényű és nagyobb nedvességszívó erő kifejté
sére képes Gramineák, Carex-ek váltják fel. Minél sekélyebb 
a talaj, minél inkább szárazságra hajlók a viszonyok, annál 
gyorsabban megy végbe ez a változás. Sőt napos, szárazabb 
hegyoldalakon mindjárt az igénytelenebb s a gyökérkonkur
rencia szempontjából veszedelmesebb Gramineák és Carex-ek 
telepedhetnek meg. Egyes túlszáraz foltokon, ha azt már előbb 
elfoglalta a nagyobb nedvességszívó erővel bíró fűfaj, a termé
szetes felújítással hiába kísérletezünk. 

Amint látjuk, úgy az anyafák, mint az aljnövényzet gyö-
kérkonkurrenciája a természetes felújulás szempontjából igen 
nagy, sőt különösen hazai viszonyaink között többnyire döntő 
fontossággal bír. Azért foglalkoztam vele bővebben, mert, mint 
jeleztem, nálunk alig ismerik, pedig lépten-nyomon találko
zunk vele, ha megfigyeljük pl. a sorfásítás melletti mezőgaz
dasági növényeket, a gledicsia élősövény közelébe eső fejletlen 
csemetesorokat, a túlsürű akácvetés szélső, sokkal erőteljesebb 



példányait stb. Mielőtt azonban ennek gyakorlati jelentőségére 
rámutatnánk, röviden megemlékezünk az újulat szempontjá
ból figyelembe jövő fényviszonyokról. 

Az egészen fiatal újulat fényigénye a tapasztalás szerint 
általában kisebb, mint az anyafáké, de a korral állandóan nő. 
A esemetefajok fényigényességi sorrendje többé-kevésbé meg
egyezik a kifejlett fáknál megállapított sorrenddel. E tekin
tetben, mint már említettük is, kivételt képez a tölgy és a 
kőris. A tölgy, mint különösen Cieslar és Fabricius kísérletei 
mutatják, az első két évben ugyanúgy viselkedik, mint az 
árnyat tűrő fajok. Fokozottabb mértékben áll ez a kőrisre, 
annyira, hogy Gia kísérletei szerint árny tűrés tekintetében az 
első évben még a jegenyefenyöt és a bükköt is megelőzte. 

Az árnyalási kísérletek általában arra az eredményre ve
zettek, hogy minél fényigényesebb valamely fafaj, csemetéje 
annál kevesebb árnyalást tud elviselni és minél kisebb az ár
nyalás, mindenik fafaj csemetéje annál szebben, erőteljeseb
ben fejlődik. Ebből a szempontból pedig, úgy látszik, a jege
nyefenyő és a bükk képez kivételt és mindkettő fejlődése kez
detén némi árnyalást kíván. Legalább is ilyen eredménnyel 
zárultak Cieslar, A. Engler és W. Schmidt kísérletei. A jelen
ség közelebbi okát eddig még nem sikerült közelebbről meg
állapítani. 

Az anyaállomány árnyalása általánosságban annál erő-
sebb, minél árnyat tűrőbb valamely fafaj (természetesen a 
kőris kivételével). Kedvező termőhelyi viszonyok között az 
újulat néha évtizedekig képes tűrni az anyaállomány árnyalá
sát, máskor hamarosan elpusztul. Ilyenkor nehéz megállapí
tani, hogy tulajdonképpen az árnyalást nem tudta-e elviselni, 
vagy a gyökérkonkurrenciát. 

Sokszor nemcsak az anyaállomány, hanem a kivágott fák 
helyén felverődött buja, magas aljnövényzet is elnyom
hatja árnyalásával a még zsenge újulatot. Különösen veszedel
mes ellenségei ebből a szempontból a szedrek és málnák, ame
lyek rendkívül fonadékot képezhetnek. Ez a fonadék, ha még 
súlyával nem nyomná el az alája került újulatot, egészen sötét 
árnyalásával fojtja meg. Az üde, gazdag talajon hirtelen fel
szabadult újulatot még számos más buja növésű aljnövényfaj 



is fenyegeti, így különösen a IVar—2 méter magasságot is elérő 
csalán, nadragulya, egyes páfrányok stb. ( + Stachys silvatica, 
Scrophularia nodosa, Lamium galeobdolon, Galeopsis grandi-
flóra, línpatiens noli me tangere stb.) Viszont mérsékelt meg
világítás mellett, ha az anyaállomány árnyalása és gyökér-
konkurrenciája következtében nem tudnak kellőképpen kifej
lődni, szórványos és laza csoportokban való fellépésük az úju
lat megtelepülésére és kezdő fejlődésére mindig kedvező jel
ként tekinthető. 

Most igyekezzünk az eddig vázoltakat gyakorlati szem
pontból hasznosítani. 

A megtelepült újulat életét és fejlődését, mint hangsúlyoz
tuk, elsősorban a fény- és a nedvességviszonyok határozzák 
meg. Bizonyos határok között az emberi beavatkozás mind
kettőt szabályozhatja, amelynek mértéke változik fafajok és 
termőhelyi viszonyok szerint. Minél kedvezőbbek a termőhelyi 
viszonyok, minél üdébb a talaj, annál inkább főleg csak az 
árnyalási viszonyok jelölik meg a felszabadítás tempóját. 
Gyakorlatból eléggé tudjuk, hogy az ilyen talajokon kellő meg
világítás mellett hatalmas gyomosodás léphet fel, amely el
nyomhat minden újulatot. Minthogy az ilyen talajokon az 
anyaállomány gyökérkonkurrenciájától nem kell tartani, a fel
szabadításnak óvatosnak, lassúnak kell lennie. 

Ezzel szemben a szárazságra hajló talajokon ••> nagy
tömegű nedvességet fogyasztó anyaállomány gyökérkonkur-, 
renciája igen rövid idő alatt elpusztíthatja az újulatot. Itt az 
újulatnak elsősorban nem több fényre van szüksége, hiszen 
tudjuk, hogy minél szárazabb, vagy soványabb valamely talaj, 
annál gyengébb az anyaállomány árnyalása, — hanem több 
nedvességre. Ilyen viszonyok között tehát az anyaállomány 
nem védi az újulatot a kiszáradással szemben, hanem ellenke
zőleg, elősegíti a kiszáradást és éppen az újulat gyors kisülé
sének megakadályozása végett kell gyorsabb felszabadítást 
alkalmaznunk. Tudjuk ugyanis, hogy az anyaállomány koro
nája felfogja és elpárologtatja a csapadék jelentékeny részét. 
A talajba jutott vizet pedig fejlett gyökérzetével felszívja. 
úgyhogy sokszor alig marad az újulat számára. De bizonyos 
az is, hogy a még teljesen fel nem szabadított terület laza 



anyafaállománya kétségtelenül védelmet nyújthat árnyalásával 
és azáltal, hogy a szelet némileg megtöri. Ez a védelem azon
ban csak azokra a csemetékre nézve lehet jótékony, amelyek 
az élő fák gyökérkonkurrenciájának hatáskörén túlesnek. 
Ennek bizonyítására a legszebb példákat nyújtják a pornó-
apátii kísérletek, amelyeknél a multévi szokatlan szárazság 
következtében különösen az anyafák alatti, illetve gyökér-
konkurrenciájuk hatáskörén belül eső csemeték pusztultak el. 
De úgy a Mecsekben, mint a Bakonyban, a Mátrában, a Bör
zsönyi hegységben, kevés kivételtől eltekintve mindenütt azt 
láttam, hogy ott van a legszebb és legtöbb újulat, ahol erő-
sebb a bevágás, illetve a felszabadítás. Ez a fentiek után ter
mészetesnek is látszik. Hiszen hazai viszonyaink között min
denekelőtt a talaj nedvességtartalma az, amely gyakran kerül 
minimumba és sokkal ritkább eset az, amikor a bőséges talaj
nedvesség miatt elsősorban a gyomosodástól kell félnünk. 

Mindenesetre még a fagykárok is ellene mondanak a 
gyorsabb felszabadításnak. Azonban, különösen a gyorsnövésű 
tölgy esetében, ez sem olyan súlyos veszély, amely miatt 
hosszabb időre kitehetnők az anyaállomány gyökérkonkur
renciája és árnyalása sokkal biztosabban pusztító hatásának. 

Most még néhány szót Lippóczy kérdéseire. A fentiekben 
már meg is találjuk a választ. 

Ezekre a kérdésekre különben az Önczay-féle kísérletek 
adták meg előbbi fejtegetéseinket a legszebben igazoló választ. 
De ugyanezt teszi maga Lippóczy is, amikor ezt írja: „Az 
azonban bizonyos, hogy a felszabadítást azok az újulatok ho
norálták legjobban, ahol az összes anyafák összefüggő cso
portokban fejsze alá kerültek." — Szerintem tehát, mint a 
fentiekből folyik, a szépen sikerült tölgyújulatnál éppen erdő-
műveléstani szempontból egyedül ez a gyorsabb tempójú, 
„drasztikusabb" felszabadítás látszik egyedül indokoltnak. Az 
ilyen tölgyújulat 4—6 év alatt feltétlenül felszabadítható, sőt 
felszabadítandó. A bő makktermés utáni télen ugyanis kivág
juk az állomány egyharmadát, 2—3 évre rá a megmaradtnak 
felét, végül ismét 2—3 év múlva a többit. A fényigényes tölgy
nél a felszabadítás elhúzása sokkal többet árthat, mint 
használhat. 



A fentiekben kizárólag az újulat érdekeit tartottuk szem 
előtt és csak ebből a szempontból tárgyaltuk a kérdést. Viszont 
egészen más elbírálás alá esnek az erdőrendezési, gazdasági 
stb. érdekek, amelyek az egyenletes használatot írják elő. 

Általában a fényigényes fafajoknál, így a tölgynél is és 
különösen szárazságra hajló viszonyok között tökéletesen 
igaza van Biró Zoltánnak, hogy ,,a két egymástól teljesen el
térő célú műveletnek, a használatnak és a felújításnak az ösz-
szekapcsolása könnyen vezet és vezethet összeütközésekre ab
ból a szempontból, vájjon melyik célnak az elérését állítsuk 
előtérbe: a fejlődőben lévő megtelepedett fiatalosét-e. vagy a 
lehetőleg egyenletes használatokra való törekvést." 

Á l l o m á n y á p o l á s , f i a t a l o s o k 
f e l s z a b a d í t á s a 

Irta: Maróthy Emil m. kir. erdő tan ácsos. 
kerületi erdőrendező. 

Amikor az ország súlyos gazdasági válsággal és pénzügyi 
nehézségekkel küzd, /amikor csupán faanyagért a magyar pen
gők milliói özönlenek a külföldre, szomorúan hangzik az a meg
állapítás, hogy Csonkamagyarország fiatal és középkorú erdő
ségeinek tekintélyes része, ha nem is siralmas, de minden esetre 
olyan állapotban van, amilyenben rendszeres kezelés mellett, len
nie nem volna szabad. 

Lesújtó ez a megállapítás már csak azon oknál fogva is, 
mert hisz lépten-nyomon elhanyagolt, gyomfákkal, beteg és sarj
eredetű törzsekkel túlterhelt erdőrészletekre bukkanunk olyan 
területeken is, ahol elsőrendű termőhelyi viszonyok állanak ren
delkezésre s ahol értékes faegyedekből álló, gondozott állományok 
foglalhatnának helyet. 

Ha ennek okát keressük, úgy kivétel nélkül arra a megálla
pításra jutunk, Ihogy mindez a tisztítások és gyérítések elmara
dására, illetve helytelen alkalmazására vezethető vissza. 

' Csodálatos dolog, de tény, Ihogy' a gyakorlati életben a tisz-




