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Éppen 70 évvel ezelőtt, tehát 1863-ban katasztrofális szá
razság pusztított hazánkban, főleg az Alföldön s itt is elsősor
ban annak szikes vidékein. A váratlanul és szokatlan mérték
ben az országra zúdult csapás fokozottan felhívta az általános 
figyelmet az Alföld klímájára. Laikus és tudományos körökben,, 
szóban és írásban nagyarányú vita indult meg. Mindenki ke
reste a katasztrófa okát és esetleges megismétlődésének ellen
szereit. Ugyanez év őszén a Tudományos Akadémiában fellép 
Hunfalvi) János, az európai hírű magyar geográfus kezében a 
kiváló osztrák botanikusnak, Kernek-nek akkor megjelent 
„Pflanzenleben der Donaulánder" című nagyszerű munkájával 
s felolvassa belőle azokat a fejezeteket, melyekben Kerner az 
Alföld szélsőséges, fagyilkos klímáját ecseteli az ő pompás, szí
nes nyelvezetével. Hunfalvy előadása és Kerner könyve új tápot 
és lendületet adott a vitának, amely azután évtizedeken át foly
tatódott és még ma sem ért teljesen véget. 

Az általában ma vallott növényföldrajzi felfogás szerint 
Kerner az Alföld klímáját tévesen jellemezte, amikor erdőtlen, 
sztyep jellegét éghajlati alapon magyarázta. Követői a magyar 
pusztát, általában az alföldi vegetációt Magyarországba szakadt 
keleti, pontusisztyepnek minősítették, így a geobotanika német 
nagymesterei: Engler, Drude és Hayek. Velük szemben Grise-
bach az Alföld pusztai klímáját tagadva, erdőtlenségét edafikus 
okokra vezeti vissza s az egész Alföldet a keleti erdős vidékbe 
olvasztja bele. újabban Rapaies és Treitz kultúrmezőségnek, míg 
Soó erdős sztyepnek tekinti az Alföldet. 

Természetesen minden ilyen növényföldrajzi mérlegelésnél 
igen súlyosan esik számításba a homok, de főleg a szikes vidékek 
fátlansága és szárazsága. Kétségtelen, hogy az Alföldön külö
nösen a szikes vidékek azok, amelyek a legtöbbet szenvednek a 
szárazságtól, jóllehet itt is ugyanúgy 500—600 mm az évi csa-



padék, mint a környező vidékeken s ugyanúgy nyáron át hull 
a legtöbb csapadék, amikor arra a legnagyobb szükség van, 
mint másutt. Ha ennek dacára mégis a szikeseken aránytalanul 
súlyosabb következményekkel jár a szárazság, annak magyará
zatát csak a talajviszonyokban kereshetjük. A talaj felső réte
geinek sokszor csaknem teljes vízáthatlansága következtében a 
gyors nyári esők túlnyomó része elfolyik, vagy elpárolog, anél
kül, hogy a növényzet kellőleg kihasználhatta volna. Az előző
leg teljesen száraz, kopár legelőn egy-egy kiadós nyári zápor 
után valóságos tenger keletkezik a kőkeménnyé száradt szikes 
anyagon, amelynek vize azonban pár nap alatt eltűnik a leve
gőben, vagy a vízlevezető árkok útján. 

Ezzel a jelenséggel különösen ott találkozunk gyakran, ahol 
a rendkívül nehezen átnedvesedő „B", tehát az akkumulációs 
szint közel jut a talaj felszínéhez, vagy egészen a felszínre 
kerül. Már 1926-ban folytatott vizsgálataink arra az ered
ményre vezettek, hogy minél közelebb esik a talaj felszínhez a 
szódát és Na-zeolitokat tartalmazó akkumulációs szint, annál 
kedvezőtlenebbek a talajviszonyok a növényzet számára. Viszont 
úgy a talaj minőségére, mint annak vízgazdálkodására mindig 
rendkívül jellemző az ott található ú. n. ősnövényzet Összetétele. 
Éppen ezért a hazai szikeseket növényszociológiai alapon osztá
lyoztuk, amely osztályozás többé-kevésbbé megegyezik 'Sigmond 
talajkémiai alapon álló osztályozásával, így az I. osztályú talaj
nak megfelel a Poa augustifolia — Cynodon dactylon típus, a 
II. osztályú szikest az Achillea •— Inula, a Ill-at a Festuca pseu-
dovina, míg a IV. osztályú szikest a Camphorosma ovata típus 
jelzi. Az első két típus összetételében főleg a xerofiták kevesebb 
mezofitával, a harmadik típusnál xerofiták és halofiták, míg a 
negyedik típusnál már csaknem kizárólag xerohalofita fajok az 
uralkodók. Ezen típusokhoz csatlakoznak végül a gyakran víz 
alatt álló, ugyancsak különböző talajminőségű laposok kevésbbé 
jellegzetes típusai. 

Ha ezekkel a típusokkal megismerkedünk és figyelemmel 
kísérjük őket, azt fogjuk találni, hogy az előzőleg talán felületes 
megfigyelésre egyhangúnak látott szikes legelő a legváltozato
sabb természetű kisebb-nagyobb foltok tarka tömkelegéből áll 
és szinte minden átmenet nélkül sorakoznak fel egymás mellett 



az ökológiai tekintetben egymástól lényegesen eltérő növény
szövetkezetek. Ennek egy szélsőséges példáját, egyúttal a mult 
és jelen találkozását, valamint a szikes agyag jellegzetességét 
feltűnően szemlélteti a hajdani mocsárvilágnak elkorcso
sult kicsiny foltja, mely a mai hortobágyi halastavaktól kb. két 
kilométerre esik DNy-i irányban. Ezt a rendkívül érdekes 
kis zsombékos területet csupa ellentét jellemzi. A kőkeménnyé 
száradt zsombékok híg pocsolyából emelkednek ki. A zsombék-
tönkök aljából higrofita és higrohalofita fajok, mint: Glyceria 
poiformis, Alopecurus pratensis, Beckmannia eruciformis stb. 
nyúlnak fel, addig 10—15 cm magasságban xerofiták és xero-
halofiták (Festuca pseudovina, Artemisia monogyna Peuceda-
num officináié stb.) jelennek meg. A zsombékok teteje pedig 
valóságos zuzmóeldorádó, főleg a Cladonia furcata gyönyörűen 
fejlett példányaival. Mindez nyilvánvalóan mutatja, hogy a szi
kes agyagnál a kapilláris úton vezetett nedvesség rendkívül 
lassan mozog a talajban. 

Egyébként a sziki növényzet, a sziken ültetett fafajok, vala
mint a szikes talajok vízgazdálkodásának közelebbi ismeretéhez 
vezető utak: a levelek sztomatamozgásának, a levelekben fellépő 
vízhiány változásainak, a transpirációnak, a talajok víztartal
mának és vízkötő erejének, valamint a gyökérzet kifejlődésének 
és alkalmazkodó képességének vizsgálata. 

A sztomatamozgások helyszíni vizsgálatainak legegyszerűbb 
módja a különböző viszkozitású folyadékok mfiltrációja. E r r e 
a célra benzint, alkoholt és parafinolajat használtunk. Vizsgá
lataink során arra az első pillanatra talán meglepő eredményre 
jutottunk, hogy azonos, többé-kevésbbé szárazságra hajló, de 
normális talajviszonyok között éppen a tipikusan xerofita fajok 
azok, amelyeknek levegőnyílásai a hőség és szárazság dacára 
nyitott állapotban maradtak. Ilyenek voltak: Pinus piraster, 
Syringa vulgáris, Quercus cerris, Sophora japonica stb. Viszont 
ugyanakkor a mezofita jellegű fajok sztomatáikat csaknem tel
jesen bezárva tartották, tehát erősen védekeztek a transpiráció-
val szemben, így az Acer-ek, a kanadai nyár, magas kőris stb. 

Ugyancsak megvizsgáltuk az eredeti növényzet alapján 
különböző minőségűnek ítélt talajokon álló egyes fafajok sztoma-



táinak viselkedését. Az így szerzett adatokból kitűnt, hogy mi
nél szikesebb valamely talaj, a rajta élő fa, vagy bokor levelei
nek sztomatái annál kevésbbé nyitottak, tehát annál inkább 
védekeznek az erősebb transpirációval szemben s itt nem képez 
kivételt pl. még az egyébként tipikus xerofitának ismert Pinus 
piraster sem. A szikesebb talajoknál ezek szerint olymérvű ned
vességhiánynak kell lennie, amely még a xerofita fajok ellenálló 
képességét is próbára teszi és védekezésre készteti. 

Vizsgálat tárgyává tettük a különböző fajok leveleiben a 
transpiráció nyomán fellépő vízhiányt is. Ez alatt a tényleges 
és a lehetséges maximális nedvességtartalom közötti különb
séget értjük ez utóbbi százalékában kifejezve. A különböző fa
fajok, de különösen az Eleagnus és Tamarix tetrandra mellett 
megvizsgáltunk két jellegzetes, de ökológiai szempontból egy
mástól lényegesen eltérő sziki növényt, a Statice Gmelini-t és 
az Artemisia monogyna-t. A szárazföldi halofiták között ugyanis 
vannak olyanok, amelyek a talajból csak annyi sót vesznek fel, 
amennyire éppen szükségük van, illetőleg amennyit minden ve
szély nélkül el tudnak viselni. Viszont vannak olyanok is, ame
lyeket a sófelvételben semmi nem korlátoz, mert a felesleges 
sómennyiséget levelükön keresztül mindig kiválaszthatják. Ez 
utóbbiak, tehát a sókiválasztók közé tartozik a Statice Gmelini 
és a Tamarix-ók, míg sókiválasztásra képtelen, pl. az Artemisia 
monogyna és az Eleagnus augustifólia. Nálunk a sókiválasz
tók mélygyökérzetűek, míg az erre képtelenek, különösen erősen 
szikes talajon, sekély gyökérzetűek. Ez utóbbiak közt találjuk 
az Artemisia monogyna-t és az Eleagnus augustifólia-t, a só
kiválasztók között pedig a Statice Gmelini-t és a Tamarix tet-
randru-t. Szinte önként kínálkozik a kapcsolat a nagyon szikes 
talajon a sókiválasztóképesség és a mélygyökérzetűség között. 
Ugyanilyen feltűnő, de könnyen érthető különbség, ellentét mu
tatható ki a két csoport vízhiányát illetőleg. A mélygyökérze
tűek ugyanis, tehát a Tamarix és a Statice vízhiánya igen ala
csonyan mozog, míg a sekély gyökérzetűek vízhiánya erős kilen
géseket és magas értékeket mutat. Ezenkívül megállapítottuk, 
hogy úgy a halofita, mint a nem halofita fajoknak vízhiánya 
annál magasabb, minél szikesebb talajon élnek. 

Ezen a téren folytatott vizsgálataink még arra az általános 



növényökológiai szempontból is nagyfontosságú eredményre ve
zettek, hogy Stocker-nek Lapplandtól az egyiptomi sivatagig 
folytatott vízhiányvizsgálatainak szélsőséges és közbeeső érté
keit is mind megkaptuk az alföldi szikesek egy-egy egészen kis 
területű, de változatos minőségű foltjain. 

Az eddigiekben láttuk, hogy az erősebben szikes talajokon 
úgy a sztomatanyílás mozgása, mint a vízhiányértékek kedve
zőtlen vízgazdálkodásra vallanak. Megvizsgáltuk tehát az Ele-
agnus-szal beültetett I. és III. osztályú talaj nedvességtartalmát 
2 m mélységig s a következő értékeket kaptuk: 
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Ezek szerint tehát a III. oszt. talajnál a legfelső 20 cm vas
tag réteg kivételével mindenütt legalább 4—5%-kal nagyobb a 
víztartalom, mint az I. osztálynál s ennek dacára rajta a csemete 
gyengébben fejlődik és vízhiányban szenved. Kétségtelennek lát
szik, hogy a III. osztályú szikeseken a nagyobb mennyiségű vízbői 
sem tud a gyökérzet annyit felvenni, mint az I. oszt. szikesen a 
kevesebb nedvességtartalomból. 

Ugyanitt kiásattunk néhány darab Eleagnus-csemetét, 
amelynek gyökérzete azonban nem hatolt mélyebbre 30—50 
cm-nél, míg az I. oszt. talajnak még 2 m mélységben is aránylag 
alacsony víztartalma azt bizonyítja, hogy ott az Eleagnus gyö
kérzete már 2 m-nél nagyobb mélységben van. Egyébirányú vizs
gálatainkból ugyanis tudjuk, hogy a mélygyökérzetű fafajok 
gyökérzetétől mentes hasonló talajnál 2 m mélységben már ren
desen 23—25% víztartalom. 

Legközelebbi vizsgálataink tárgyát tehát az képezte, milyen 
erővel tartja vissza a talaj adott viszonyok között nedvesség
tartalmát. 
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A közölt táblázat adataiból első pillanatra megállapítható, 
hogy a III. oszt. szikeseknél a nagyobb nedvességtartalom da
cára magasabb nedvességkötő értékek szerepelnek, mint az I. 
oszt. szikesnél, ami megadja a magyarázatát annak, miért szen
ved itt az Eleagnus nedvességhiányában, jól lehet talajában több 
a nedvesség, mint a jobb talajban. 

Tudjuk, hogy a szikesek talajminősége egészen szokatlan 
változatosságot mutat s az előbbiek szerint kis területen sem 
nyújt a talaj nedvességtartalmának ismerete a vízgazdálkodásra 
vonatkozólag megbízható és összehasonlításra alkalmas adato
kat. Nem tudjuk ugyanis, hogy ugyanazt a nedvességtartalmat 
milyen erővel köti, illetve tartja vissza a talaj az egyik és mi
lyen erővel tartja vissza a másik helyen. De ugyanezt a kérdést 
feltehetjük ugyanannak a talaj szelvénynek egyes szintjeinél is, 
mert azonos víztartalom mellett más a talaj vízkötő ereje az 
„A", más a „B" s ismét más a „C" szintben. Erre vonatkozó
lag is vannak vizsgálati adataink. (L. 1. ábra.) 



Ha elfogadjuk Hansen felfogását, mely szerint a mezofita 
fajoknál 14 atm az a maximális nedvességkötö erő, amit még 
a gyökérzet le tud győzni, úgy a III. oszt. szikes „A" szintjének 
legalább 13, a „B" szintnek pedig legalább 36% (száraz súlyra 
vonatkoztatva) nedvességtartalommal kell bírnia, hogy belőle 
a gyökér vizet vehessen fel. Az előbbi maximális értéket Stocker 
12 atm-ban állapította meg, ami egyébként szinte fajok szerint 
más és más lehet. így Stocker szerint a szikeseken található 
xerofitáknál és halofitáknál 30—35 atm. Ezek a maximális érté
kek rendkívül fontossággal bírnak nemcsak azért, mert ezek 
képeznek határt az egyes fajok vízfelvételénél, hanem azért is, 
mert Hendrilcson kísérletei szerint az ilyen talajban megakad a 
gyökérzet fejlődése. A gyökerek ugyanis csak olyan talajba tud
nak behatolni, amelyből egyúttal vizet is tudnak felvenni. Tehát 
a gyökér a számára maximálisnál nagyobb nedvességkötő erővel 
bíró talajrétegekbe nem hatolhat be s a növény sekély gyökér-



zetű marad, vagy elpusztul. Minthogy az erősebben szikes tala
jok akkumulációs szintjének vízkötő ereje a vegetáció idejének 
túlnyomó részében igen magas, érthető, miért lesz sekély gyö-
kérzetű, vagy pusztul el fafajaink legnagyobb része a szike
seken. 

Vizsgálataink egyébként fényesen igazolják Schimper-nek 
a fiziológiai szárazságról vallott felfogását. Szikes talajaink te
hát fiziológiai értelemben feltétlenül száraz talajként hatnak, 
ha van is bennük tekintélyes mennyiségű víztartalom. 

A vízfelvételnél azonban mégis lényeges különbség mutat
kozik a fiziológiai és fizikai szárazság között. A fiziológiailag 
száraz talajnál ahhoz, hogy a talajból a gyökérkék felé kellő in
tenzitású nedvességáramlás meginduljon, elegendő a gyökér oz
motikus értékét egy bizonyos fokig emelni, addig a fizikailag is 
száraz talajban a vízfelvétel főnehézsége éppen abban áll, hogy 
a talajban a nedvesség áramlása rendkívül csekély s az ozmo
tikus érték fokozatos növelése azzal a veszéllyel jár, hogy a 
talaj részecskéket bevonó vízhártyahálózat megszakadhat s ezzel 
a vízfelvétel teljesen megakad, mert a diffúzió útján való víz
felvétel olyan minimális, hogy gyakorlatilag alig beszélhetünk 
róla. 

A mult nyáron az előbbi III. és I. oszt. talajú Eleagnus 
állománynál transpiráció vizsgálatokat is folytattunk és az előb
biek után már várható eredményekre jutottunk. Az I. osztályú 
talajon nőtt Eleagnus egész nap folyamán (a levelek friss súly
egységére átszámítva) kb. 8—10-szer annyit párologtatott, mint 
a III. osztályú talajon nőtt példányok. De nemcsak az össz-
transpiráció értékében, hanem a transpiráció napi menetében 
is mutatkozik különbség. A normális vízgazdálkodás mellett 
ugyanis a transpiráció különösen az inszolációval és a hőmér
séklettel párhuzamosan emelkedik s déli 13—14 óra között éri 
el maximumát. Utána pedig fokozatosan csökken. Ezzel szem
ben kedvezőtlen vízgazdálkodás mellett az előző éjjel folyamán 
telített levélből kora reggel szintén fokozódó intenzitással indul 
meg a transpiráció és a már 7—8 óra tájban elért alacsony 
maximum után hirtelen süllyedni kezd s egészen alacsony marad 
a délutáni órákig, amikor ismét felemelkedik s egy második 



szintén alacsony maximum után naplemente körül végleg meg
szűnik. 

A transpiráció menete általában mindig hü képet nyújt az 
illető fajnak az adott viszonyok között folytatott vízgazdálkodá
sáról. A vízfelvételnél mutatkozó gátlások azonnal jelentkeznek 
a transpirációnál. Ilyen gátlás természetesen elsősorban a talaj 
száradása. 

Stocker szikesen folytatott vizsgálatainak túlnyomó része 
esik a már említett sekély gyökérzetű Artemisia monogyna-ra 
és a mély gyökérzetű Statice Gmelini-re. Az Artemisia transpi-
rációja szélsőséges kilengéseket mutat. Vízbőség esetén sok
szorosan felülmúlja a Statice-ét, míg szárazságban messze alatta 
maradhat. Viszont a Statice transpirációja bár szárazságban 
szintén gyengébb, mint a talaj nagyobb átnedvesedése esetén, 
mégis aránytalanul kiegyensúlyozottabb s nagy ingadozásokat 
sohasem mutat, ami természetesen mély gyökérzetének köszön
hető. 

A sziki növénytakaró túlnyomó részét kitevő Festuca pseu-
dovina, mely szintén sekély gyökérzetű, Stocker szerint rend
kívüli mértékben képes transpirációját redukálni. 

A viszonyokhoz való alkalmazkodásnak rendkívül érdekes 
esetét írja le Stocker a szikesekről, aminek mását a következő 
évben a homokon is tapasztaltuk. Gyökérvizsgálataink közben 
ugyanis arra jöttünk rá, hogy azokban a talajrétegekben, ame
lyekben a nedvesség már annyira megfogyatkozott, hogy belőle 
az apró nedvességszívó gyökerek már nem képesek vizet fel
venni, elpusztulnak. Ilyen talajrétegekben élő nedvességszívó 
gyökérkét már nem találhatunk. Viszont az első eső utáni át
nedvesedésre már 24 órán belül számtalan új nedvességszívó 
gyökérke jelenik meg, hogy így minél hamarább és minél inten
zívebben kihasználhassa a növény a talaj nedvességét, amikor 
transpirációja ugrásszerűen felszökik. A talajnedvességnek így 
a talajszintekben mutatkozó változásait, süllyedését, vagy emel
kedését párhuzamosan követi a vízszívó gyökérkéknek kelet
kezése és pusztulása. 

A steppenövények gyökérzetének ezt az alkalmazkodó ké
pességét megfigyeltük egyes fafajainknál is, így különösen az 
akácnál és a fehérnyárnál. 



Minthogy fafajaink nem tudnak olyan magas nedvesség
szívó erőt kifejteni és a pusztulás veszélye nélkül nem képesek 
oly mértékben és annyi ideig redukálni transpirációjukat, mint 
a sziki xerofiták és halofiták s minthogy a szikes talajok ned
vességtartalma a felső szintekben rendkívül ingadozó s a nyár 
folyamán ezek a felső rétegek gyakran és hosszú időre teljesen 
kiszáradhatnak, kétségtelen, hogy az aránylag nagyobb víztö
megeket elpárologtató fás növényzet nem élhet meg a szikes 
talajok felső rétegeinek minimálisan rendelkezésre álló vízmeny-
nyiségéből, kénytelen tehát vertikális gyökérzetet fejleszteni s 
ezen az úton az altalajból pótolni a transpiráció okozta veszte
ségeket. Ha tehát a talajviszonyok lehetővé teszik a gyökérzet 
lej utasát, illetőleg a fafajok gyökerei képesek áttörni a kritikus 
talajrétegeket s így elérhetik az altalajvizet, a fa jövője bizto
sítottnak tekinthető. Széles körben folytatott gyökérvizsgála
taink feltétlenül ehhez az elméletileg és gyakorlatilag nagyjelen
tőségű megállapításhoz vezettek. Közben számos fafaj gyökér
zetéről általánosan vallott felfogás dőlt meg. Téves pl. az a 
megállapítás, mely szerint általában a nyárfélék, mint a fekete
fenyő, az akác sekély gyökérzetű fafajok volnának, vagy hogy 
az akác xerofita jellegű fafaj, tehát kevés vízzel is megelégszik. 
Vizsgálataink mindennek az ellenkezőjét bizonyítják. Többek 
között azt találtuk ugyanis, hogy kedvező, illetve nem nagyon 
kedvezőtlen talajviszonyok között, így homok-, lösz- s nem 
túlságosan kötött agyagtalajban az Alföldön minden fafaj mély 
gyökérzetet fejleszt, míg erősen szikes agyagon még az általá
ban mély gyökérzetűnek ismert tölgy vertikális gyökérzete sem 
tud lehatolni s így sekély gyökérzetű marad. Itt már csak vala
mennyire az Eleagnus, de főleg a Tamarix tetrandra képes 
megbirkózni a felmerülő akadályokkal. A mély gyökérzet ki
alakulása tehát elsősorban a talajviszonyoktól függ. Szerintünk 
a mély gyökérzetűség lényege a felmerülő káros befolyásokkal 
és akadályokkal szembeni küzdő és ellenálló képességben rejlik. 
A kifejezetten mély gyökérzetű fajok nem azért tudnak elviselni 
jobban minden káros hatást (talaj szárazságát, sótartalmát, 
stb.), mert mélygyökérzetűek, hanem azért tudnak mély 
gyökérzetet is fejleszteni, mert gyökereik ellentállóbbak, 
küzdőképesebbek s nagyobb nedvességszívó erőt képesek 



kifejteni. Ezzel a szikesfásítás problémája főleg gyökér
kérdéssé vált, amikor azt a kérdést, hogy valamely területet 
be tudunk-e eredményesen fásítani, úgy kell átalakítanunk, tu
dunk-e az ittélő talajra olyan fafajt hozni, melynek vertikális 
gyökérzete képes lesz áttörni a kritikus rétegeket és tudjuk-e 
talaját ennek bekövetkezéséig gondozni és művelni, ami fafajok 
és talaj minőségek szerint hosszabb, vagy rövidebb ideig fog tar
tani. Ez hozzávetőleg I.. oszt. talajnál 3, II. osztályúnál 4, III. osz
tályú talajnál esetleg 5—6 évre tehető, hogy azalatt az ott 
ajánlható fajok gyökerei lejuthassanak az altalajvízig. 

A vertikális gyökerek az Alföldön általában 4—6 m mély
ségben rendesen elérik az altalajvizet, aminek elméleti és gya
korlati jelentőségére 1929-ben hívtuk fel először a figyelmet — 
szemben pl. az orosz steppékkel, — amelyeknél az altalajvíz csak 
30—50 m mélységben jelentkezik. Ugyanakkor hangsúlyoztuk 
azt is, hogy az alföldi erdőtelepítéseknél csak olyan fafajoknak 
s csak ott van jövőjük, ahol vertikális gyökérzetük eléri az al
talajvizet. 

Ezen megállapításaink alapján Stocker legutóbbi nagyobb 
munkájában a következőképen okoskodik: „Mivel egyrészt a 
magyar Alföldön az erdőképződés lehetősége az altalajvízzel áll 
szoros kapcsolatban, másrészt pedig ilyen feltételek mellett a 
legszélsőségesebb sivatagi klíma alatt is lehetséges fatenyé-
szet, úgy a magyar steppeklima fagyilkos voltának sokat emle
getett problémája abban csúcsosodik ki, vájjon az altalajvíz
tömegek ott helyben lehullott csapadékból származnak-e, vagy a 
szomszédos humid területekről szivárognak oda". Stocker két
ségtelennek tartja, hogy a hozzáfolyásnak igen jelentős szerepe 
van és hogy a Kárpátokból oda áramló által aj víztömegek épen 
olyan ú. n. „idegen test"-et (Fremdkörper) teremtenek az Al
föld számára, mint amilyen „idegen test" a Nilus által öntözött 
termővidék az egyiptomi sivatag, vagy a Missouri és Missisippi 
galéria erdői a Great Plain steppéi számára. Stocker szerint 
nem célszerű ezeket a viszonyokat azzal az egyszerű növényföld
rajzi megállapítással jellemezni, hogy az egész Alföld a Quer-
cion roburis asszociáció-csoport klimax-területéhez tartozik. Sze
rinte a klimatikus, edafikus és fiziológiai viszonyok összkom-



plexumához közelebb áll az a felfogás, melynek alapján az Al
föld igen erős altalajvíz-hozzááramlással bíró steppe-terület. 

Amint látjuk, tehát a laza futóhomoktól a legerősebben kö
tött szikes agyagig folytatott gyökérvizsgálataink s ezek nyo
mán leszűrt megállapításaink és Stockernek mindezek alapján 
levont következtetései az Alföld problémáját a hidrológiai kuta
tások irányában tolták el. így a kérdés végleges megoldása még 
mindig a jövő feladatai közé tartozik. 

Egy hazai erdőgazdaság 5 évi átlag
eredményei 

írta: Zügn Nándor, városi erdőtnester. 

A hazai erdészeti vonatkozású lapokban az utóbbi években 
nem jelent meg egy közlemény sem, mely számszerű adatokat 
tartalmazott volna valamely hazai erdőgazdaság ezidőszerinti 
jövedelmezőségéről. Nem hiszem, hogy erdőgazdáink nem csi
nálnának zárszámadásokat s ne állapítanák meg minden gazda
sági év végén pontosan, hogy mit termeltek, mennyibe került 
az, mit kaptak érte, az előállítási költségeken kívül milyen adók, 
népjóléti s egyéb költségek terhelték termeivényeiket, vagyis 
végeredményben milyen pénzügyi eredménnyel zárult azévi 
gazdálkodásuk? És mégsem jelennek meg ilyen közlemények, 
pedig ezek jó szolgálatot tennének abban a tekintetben, hogy 
egymás gazdaságát s azok eredményét összehasonlítva tanul
junk s máshonnan is kapjunk új eszméket saját gazdaságunk 
prosperitásának emelésére. 

Az évi zárszámadások adatai nemcsak érdekesek, hanem 
szerfelett szükségesek arra, hogy valamely erdőgazdaságot 
jövedelmezően és a birtokos anyagi érdekeinek teljes kielégíté
sével lehessen vezetni, mert csak ennek adataiból tudjuk jól 
megítélni azt, hogy gazdálkodásunk résztevékenységei racioná
lisak voltak-e? Véleményem szerint a ránkbízott erdőkben a 
gazdálkodást ezeknek az adatoknak pontos ismerete, folytonos 
figyelése és a gazdaság menetének ezek tanúsága szerint való 
korrigálása nélkül jól irányítani nem lehet. Pedig ez ma, mikor 




