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Már 1922-ben az Erdészeti Lapok hasábjain behatóan fog
lalkoztam az erdő szénsavtermelésére vonatkozó, abban az időben 
teljesen új és jelentőségteljesnek Ígérkező vizsgálatokkal. Abban 
az időben ehhez a kérdéshez nemcsak a mező- és kertgazdaságok
ban, de különösen Oelkersnek, Kalitschnak és Michaélisnek, te
hát tulajdonképpen az örökerdő-gondolat felvetőinek inkább 
hypothetikus jelentőségű feltevései és tapasztalatai alapján az 
erdők állományának növekedése szempontjából is felette túlzott 
és később vérmeseknek bizonyult reményeket fűztek. 

Már ebben az első, inkább felvilágosító jellegű munkámban 
részletesen megjelöltem azt a két problémát, amelyeknek vizsgá
lata tulajdonképpen a kérdés elbírálása szempontjából nagy fon
tossággal bír. Az akkor, tehát már ezelőtt 10 évvel elhangzott 
céltkitűzésem szerint, mindenekelőtt meg kellett vizsgálnunk, 
hogy: 1. milyen fényintenzitás mellett növekednek a fák a külön
böző üzemmódok mellett és 2. milyen a különböző üzemmódokban 
kezelt erdőrészek levegőjének CO-> tartalma abban a magasság
ban, ahol a fák lombozata tényleg asszimilál. 

Mindkét kérdésre vonatkozólag a rákövetKező években az 
Erdészeti Főiskola Növénytani Intézetében és annak kísérleti te
rületein kiterjedt vizsgálatokat tettünk folyamatba, amelyeket 
később nemcsak Magyarországon, hanem Észak-Európában is 
folytattunk. Ezeknek a kutatásoknak eredményei eddig még csak 
a szaklapokban és az Intézet munkásságát tartalmazó könyv ha
sábjain lettek ismertetve! Tekintettel azonban arra, hogy ezek 
már bizonyos határozott és gyakorlati szempontból is jól hasz
nálható eredményeket mutatnak, elérkezettnek látom az időt 
arra, hogy úgy, amint az Intézet kutatásainak többi eredményeit, 
ezeket is ismertessem a gyakorlati szakközönséggel. 

Az örökerdő propagálói és hirdetői ennek a kérdésnek tár
gyalására különös súlyt helyeztek. Az volt ugyanis az általánosan 
elterjedt vélemény, hogy ha az erdő talajában különösen a rőzsé-
nek, tehát a fiatalabb ágaknak visszahagyásával a korhadási fo-



lyamatok anyagcseréit gazdagítjuk és megélénkítjük, továbbá a 
különböző talajmegmunkálási módokkal az erdő talaját, az abban 
lefolyó korhadási folyamatok szempontjából kielégítő jó állapotba 
hozzuk, abban az esetben a talaj szénsavtermelése nemsokára az 
állományok élénkebb tömegnövekedésében is éreztetni fogja hatá
sát. A kertészetben Kreysler, Fischer, Reinau, Klein stb. gyakor
lati vizsgálatai alapján már kézzelfogható eredményeket is értek 
el azáltal, hogy nagyobb szénsavtartalommal rendelkező levegőt 
bocsátottak az üvegházi tenyészetekhez. Már ezelőtt 10 évvel tud
tuk azt, hogy a levegőnek körülbelül 10%-os CO2 tartalma az a 
határ, amely mellett az asszimiláció és így a tömegnövekedés op
timuma beáll. Világos volt tehát, hogy ha sikerül az erdőállomány 
asszimilációját a talajban lefolyó korhadási folyamatok élénkíté
sével intenzívebbé tenni, abban az esetben itt is jelentékeny tö
megnövekedést érhetünk el. 

Ebben a formájában rögződött meg a gondolat az örökerdő 
hirdetőinek az írásaiban anélkül azonban, hogy idevonatkozólag 
akár külső szabadtéri megfigyelések, akár belső laboratóriumi 
kísérletek alapján a kellő adatok rendelkezésre állottak volna. Az 
bizonyos, hogy fáinknak testét túlnyomó mértékben a carbon, 
illetőleg ennek vegyületei alkotják. így tudjuk jól, hogy elfáso-
dott cellulóznak, ha a víztartalomtól eltekintünk és száraz álla
potban vizsgáljuk, az elemek szerinti aránya a következő lesz: 
C = 50%, H = 6,5%, 0 = 42%, N = 0,5% és a hamu alkotórészek 
Ca, Mg, K, Fe, stb. 1,0%. Ez az összeállítás is mutatja az erdé
szettudományban annyira ismert, elméletileg és gyakorlatilag 
egyaránt fontos tényt, hogy az erdőállomány a növekedéséhez 
szükséges anyagokat túlnyomórészben a levegő szénsavtartalmá
nak felhasználásából fedezi. Egyébként Oelkers részletes, de in
kább hypothetikus számításokat is végzett az erdő szénsavigé
nyére vonatkozólag. Ezeket a számításokat az 1922-ben megje
lent értekezésemben részletesen ismertettem. 

Csakhamar azonban Mitscherlich és iskolája is kezdett fog
lalkozni a szénsavtáplálkozás problémájával. Mitscherlich már 
előzőleg egy empirikus, tehát tapasztalati szempontból jól hasz
nálható egyenletet állított fel, amely a következő: 

log A — y =• log A — C.x 



Ez az egyenlet tulajdonképpen azt a viszonyt fejezi ki, amely a 
termelési tényezők és az általuk előidézett termésmennyiség kö
zött fennáll. így A jelzi az elérhető legnagyobb termésmennyisé
get, y azt a mennyiséget, amely az adott tényező hatása következ
tében még ebből hiányzik, C jelenti a szóbanforgó termelési té
nyezőnek (hő, víz, fény, stb.) az úgynevezett hatóértékét és x ma
gát a termelési tényezőt. A mi esetünkben ez a levegő szénsav
mennyisége, amely meglehetősen minimális, 0,03%. Hogy ez a 
mennyiség mennyire kevés, arra vonatkozólag elég ha megemlí
tem azt, hogy minden 10.000 liter levegőben, vagyis 10 m 3 leve
gőben csak 3 liter, tehát 0,003 m 3 szénsav van, úgyhogy 1 m 3 le
vegőben csak 1,59 g COa-t találunk. Ahhoz tehát, hogy a növé
nyek 1 kg COs-t fel tudjanak venni, kereken 1700 m 3 levegőt kell 
felhasználniuk. Kézenfekvő tehát az a gondolat, hogyha ezt az 
annyira kismértékben jelenlévő tényezőt valami formában emelni 
tudjuk, úgy kétségkívül az asszimiláció és a tömegnövekedés ér
tékei is emelkedni fognak. Sajnos az elméleti elgondolás, amint a 
későbbi kísérletek megmutatták, nem egyezett a dolgok való lé
nyegével. 

Időközben azonban ugyancsak a königsbergi egyetem talaj
tani intézetében Mitscherlich egyik tanítványa, Spirgatis, idevo-
natkozólag vizsgálatokat végzett és arra a meglepő eredményre 
jutott, hogy a levegő szénsavtartalmának magas foka és a fény 
intenzitása között a következő összefüggés áll fenn: 

log W = log C = 2 i — 0,3447 

Ha most ebből az egyenletből, illetőleg ezen egyenlet alapján az 
első egyenletben x helyébe a levegő szénsavtartalmát 0,03 behe
lyettesítjük és y értékét kiszámítjuk, úgy arra a meglepő ered
ményre jutunk, hogy ez az érték 95,6%-kai lesz egyenlő. Spirga-
tisnak ez a megállapítása döntő fontosságú a növények szénsav
gazdálkodásának megítélése szempontjából. Ezzel ugyanis beiga
zolta azt, hogy a szabad fény élvezetében álló növények asszimi
lációs mechanizmusuk kialakításánál teljes mértékben alkalmaz
kodtak a levegő alacsony, majdnem minimumban lévő szénsav
tartalmához, úgyhogy a szénsavtartalom fokozása nélkül a ren
des szénsavkoncentráció mellett is, ha az egyéb termelési ténye-



zők optimumban vannak jelen, az elérhető legnagyobb termés
eredménynek majdnem 96%-át produkálják. 

Ezzel tulajdonképpen a mezőgazdasági növények úgyneve
zett szénsavtrágyázása teljesen plauzibilissé vált. Nem úgy azon
ban az erdőgazdaságban, ahol a probléma egyelőre továbbra is 
megoldatlan maradt, miután a fák, különösen a természetes fel
újítás esetén, ahol az anyafák árnyékában növekedik az új nem
zedék, nem állanak a fény teljes élvezetében, hanem ide, amint a 
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fénymérések mutatják, a szabad fénynek csak egy kis tört része 
jut be. Másrészt a jól zárult erdőkben a koronáknak, illetőleg a 
koronafelületnek jelentékeny része a záródás következtében szin
tén nem áll már a fény teljes élvezetében, úgyhogy itt, ha a Spir-
gatis által felállított összefüggést vesszük is alapul, a szénsav
tartalom fokozásával kétségkívül eredményeket lehet elérni. 

Az 1. sz. ábrán bemutatom néhány általunk megvizsgált 
erdőtípusnak a Mitscherlich-féle egyenlet alapján kiszámított 
asszimilációs görbéjét. A különböző erdőtípusokban mért fény
mennyiséget a szabadfény %-ában fejeztem ki, a szabadfény 
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I. 46.1 1.04 44.33 2.26 97.74 1.0 
II. — — — 10i LO — — 

in. 15.02 2.10 7.15 3.98 86.02 0.8 
IV. 15.02 3.21 4.68 21 37 78.63 1.0 
V. 53.16 7.45 7.22 14.0 86.0 0.7 

VI. 81.037 17.303 4.689 21.40 78.60 0.4 
VIII. 8.009 0.9746 8.22 12.17 87.83 0.8 

X. 61.039 5.6188 10 863 9.21 90.79 0.9 
XI. 87.19 2.79 31.25 3.19 96.81 0.9 

XIII. 53.153 10.608 5.0115 19.9-=< 80.05 0.5 
XV. 70.41 4.25 16.57 6.04 93.96 0.9 

XVI. 13.057 2.1032 H.208 16.11 83.89 0.9 
XVII. 24.618 2.9986 8.214 12.18 87.82 0.9 
XVIII. — — — 100.0 — 

mindenkori in tenz i tásá t véve alapul. Megadom természetesen a 
fény Bunsen-Roskoe egységeit is, amelyben az idevonatkozó szá
mítások a lapján a fény mérése tö r tén t . 

Ez a ra jz és a hozzá csatolt 1. sz. táb láza t muta t j a , hogy 
rendkívül nagy az a fénymennyiség, amelyet az erdő koronája 
visszatart . Éppen ezért a fák az elérhető te rmésmennyiségnek 
csak egy nagyon kis hányadá t használ ják ki. I t t tehá t a levegő 
szénsavtar ta lmának emelésével tényleg gyakor la t i szempontból is 
hasznosítható eredményeket lehetne elérni. 

Ennél a pontnál kezdődtek meg a mi ku ta t á sa ink . Mindenek
előtt el kellett ugyanis döntenünk azt, hogy vá j jon azon gazda
sági berendezkedések mellett, amelyekkel az ardőknek a mai 
üzeme végbe megy, rentábi l is , illetőleg jövedelmező lenne-e olyan 
költséges berendezéseket létesíteni, amelyek a levegő szénsavtar
talmát je lentékenyen növelni tudnák . Az idevonatkozó ku ta táso
kat nemcsak a hazai erdőkben, hanem a dél-svédországi erdőkben 
is végeztük. M á r a ku ta tások első részében be kellet t l á tnunk azt, 
hogy a m á r amúgyis jó ál lapotban lévő erdőta la joknak szénsav
termelését aligha fog sikerülni anny i r a fokozni, hogy a levegő 
szénsavtar talmát oly mér tékben emeljük, ami a fák növekedésére 



érezhető hatást fog gyakorolni. Ennek a körülménynek az oka el
sősorban abban keresendő, hogy a szénsav az alsó rétegekből a 
felsőkbe rendkívül nehezen diffundál. 

Az úgynevezett diffúziós koefficienst általában a következő 
képlettel fejezzük ki : 

Co — Cn 
k x = 

100 n. k 
kx a keresti diffúziós koefficiens, még pedig 1 m2-re és 1 mp-re 
vonatkoztatva, k pedig a fizikai kémiában ismeretes le-
vegő/C02-re vonatkoztatott diffúziós koefficienst jelenti 1 cnr 
felületre, 1 atm. nyomás és 1 mp-re vonatkoztatva. Co és Cn a 
térfogatszázalékokban kifejezett CO koncentrációt a földszine 
és a legmagasabban vizsgált levegőrétegben, n pedig a Co-nak 
Cn-től való cm-ben kifejezett távolságát jelenti. Néhány jel
lemző eredményt a 2. sz. táblázatban mutatok be. 

Meg kell még a táblázatoknál jegyeznem, hogy a levegőnek 
a szénsavtartalmát nemcsak %-okban, hanem milligramliter ér
tékekben is ki szoktuk fejezni. A normális szénsavkoncentráció
nak kereken 0,550 mg/liter érték szokott megfelelni. Ezen két 
táblázat adatai mutatják, hogy dacára annak, hogy a talajlélek-
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I. 0.0390 0.00000006390 2.300 
II 0.0308 — 0.00000000568 0.204 

III. 0 03225 0.0306 0.000000011715 0.422 
IV. 0.0330 0.0302 0.00000001988 0716 
V. 0.03076 0.032 0.0000000 8804 0.317 

VI. 0.0450 0.0433 0 00000001207 0 435 
VIII. 0.0330 0.030 0.00000002130 0.767 

IX. 0.0385 0.0275 0.00000007810 2.812 
X. 0.0368 0.0300 0.00000004828 1.738 

XI. 0.0500 0.0329 0.000000121410 4.371 
XIII. 0.0400 0.0306 0.00000006674 2.403 
XIV. 0.0350 . 0.00000003550 1.278 
XV. 0.0397 0.0360 0.000000026270 9.046 



zés következtében a talajjal érintkező levegőfelületek szénsavtar
talma néha nagyon jelentékeny lehet, a rendkívül lassú diffúzió 
következtében a felsőbb rétegekbe már olyan kevés szénsav jut, 
hogy ezeknek a koncentrációját jelentékeny mértékben csak na
gyon költséges berendezésekkel, esetleg szénsavtrágyázással és 
más, az erdőgazdaság külterjes mivoltával egyáltalában össz
hangzásba nem hozható eljárásokkal lehetne emelni. 

Hogy ennek a csekély diffúziós esésnek a gyakorlat szem
pontjából vett jelentőségét megmagyarázzam, egy példát hozok 
fel. A 11. kísérleti területen 0,0500 — 0,0329 = 0,0171 koncentrá
ciókülönbség mellett 4,371 g C O haladt át 1—1 cm2 felületen 1 
óra alatt. Ez a megállapítás természetesen a föld felszíne és 2 m 
magasság közötti nívókülönbségre vonatkozik. Ha ezt .a diffúzió-
sebességet ebben a mértékben továbbra is megtarthatjuk, úgy 
egy 30 m magas fa koronanívóján a termelt szénsavat ilyen gyor
sasággal csak 0,17.15 = 0,255 koncentrációkülönbség mellett tud
nánk felvezetni. Valóságban azonban éppen a rendkívül lassú 
diffúzió következtében a koncentrációkülönbségek sokkal kiseb
bek, úgyhogy pl. Meinecke 20 m-re csak 0,02, jómagam pedig 9 
méterre 0,006 CO* koncentrációkülönbséget találtam. Meinecke 
adatai 20 m-re vonatkoznak, úgyhogy 30 m-re átszámítva ada
taink meglehetősen egyeznek. 

Nagyon természetesen ezek után be kellett látnunk, hogy 
egyedül a szénsav diffúziója teljesen elégtelen lenne ahhoz, hogy 
az alsóbb rétegek magasabb szénsavtartalmát a korona számára 
hasznosítsa. A diffúziós esés csekély voltát azután a természetben 
a talaj erősebb felmelegedése és a szél gyorsíthatják. Minthogy 
azonban a szél különösen a jól zárult állományokban csak aláren
delt jelentőséggel bír, úgy kétségtelen, hogy nem tévedünk akkor, 
ha ennek csak kisebb jelentőséget tulajdonítunk. 

Ezek a vizsgálatok világosan megmutatták tehát, hogy a tu
lajdonképpen amugyis jó állapotban lévő erdőtalajok szénsav-
termelése olyan optimális mértékű, hogy azt fokozni gazdasági 
szempontból a mai erdőgazdaság keretein belül teljesen felesle
ges és céltalan lenne. Megmutatták azonban ezek a kutatások azt 
is, hogy milyen rendkívül nagy jelentősége és fontossága van an
nak, hogy az erdők talaját állandóan optimális, jó állapotban tart-



suk és az ott lefolyó korhadási folyamatoknak menetét megfelelő, 
a rentábilis erdőgazdasági üzem keretén belül eső, időszaki gazda
sági beavatkozásainkkal fenntartsuk. Mielőtt ennek a kérdésnek 
a részletes taglalására rátérnék, még csak arra akarok rámutatni, 
hogy mindezek az eddig elmondottak természetesen jó erdőtala
jokra és jól zárult állományokra vonatkoznak. Hogy a természe
tes felújulásnál az alacsonyabb levegőrétegek nagyobb szénsav
tartalmának élvezetében álló új nemzedék kedvezőbb helyzetbe 
jut, az természetes. 

önkéntelenül felvetődik most már az a kérdés, hogy nem le
hetne-e a fák asszimilációját a fényintenzitás emelésével fokozni. 
Hiszen láttuk a Mitscherlich—Spirgatis-íéle képlet alkalmazásá
nál, hogy mennél inkább közeledünk a teljes fényintenzitáshoz, 
annál nagyobb lesz az elért terméseredmény, még akkor is, ha a 
levegő szénsavtartalmát fokozni nem tudjuk és ez a természet
adta határokon belül mozog. Ezen a téren most már természete
sen a gyakorlati erdőművelésnek tág tere nyílik. A természetes 
felújítás a levegő nagyobb szénsavtartalma szempontjából két
ségkívül kedvezőbb feltételeket teremt az új nemzedék számára, 
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viszont a mesterséges felújítás, a tarvágás és a mesterséges ülte
tés már eleve kedvezőbb fényviszonyok közé hozza a fiatal növé
nyeket és így más oldalról a fényintenzitás növelésével igyekszik 
ezeknek a növekedését kedvezőbbé tenni. Ezen a téren egyáltalá
ban nem rendelkezünk még kielégítő kísérleti eredményekkel, 
úgyhogy véleményem szerint a további kutatásoknak itt tág tere 
van s döntő szerep jut. Különben, hogy milyen mértékben lehet 
fokozni ugyanazon szénsavkoncentráció mellett a fényintenzitás 
növelésével az asszimiláció intenzitását és ezzel a tömegnövekedés 
nagyságát, mellékelten egy ábrát közlök, ( 2 . sz. kép) amelynek 
adatait a Mitscherlich és Spirgatis-fé\e egyenlet alapján számí
tottuk ki. Ezeknek alapján bátran állíthatjuk, hogy a természe
tes felújításnál is helyes és célszerű, ha a megerősödött fiatal ál
lományt minél hamarabb felszabadítjuk, miután a felszabadítás 
mindig a tömegnövekedés intenzitásával fog járni. Azonban elő
zőleg kísérleti úton meg kell vizsgálnunk azt, hogy az egyes fa
fajaink fiatal korukban hogyan használják ki a fényt, milyen ez
zel szemben az igényük, milyen mértékben tűrik, illetőleg kíván
ják meg a felszabadítást és mikor van az a legkorábbi időpont, 
amikor erőteljes felszabadításukkal nagyobb tömegnövekedést 
lehetne elérni. 

Az eddig végzett kísérletek a gyakorlati erdőgazdaság szem
pontjából is olyan teret nyitottak a további kutatások számára, 
amire tulajdonképpen a vizsgálatok megkezdésekor közvetlenül 
nem is számítottunk. A vizsgálatok alatt ugyanis a dolog termé
szeténél fogva az egyes kísérleti területek talajéletét is kutatni 
kezdtük. Ezek a kutatások azzal a rendkívül érdekes eredmény
nyel zárultak, miszerint az évszakonként ismétlődő klímahatá
sok következtében úgyszólván állandó változásoknak vannak 
alávetve mindazok a tényezők, amelyek az erdőtalaj lélek-
zését, illetőleg annak szénsavtermelését befolyásolják. Az a 
szénsavmennyiség ugyanis, amelyet az erdőtalajaink tartalmaz
nak, tulajdonképpen azon korhadási és bomlási folyamatoknak 
az eredménye, amelyeket ezen talajokban a baktériumok és a 
gombák végeznek azáltal, hogy az erdő talajára évről-évre le
hulló szerves anyagokat felbontják. Miután ezen szerves anyag 
túlnyomó részét szénhidrátok képezik, amelyek közül különösen 



fontos a cellulózé, úgy világos, hogy ezeknek a bomlásakor, külö
nösen ha az aerob úton, tehát a levegő teljes hozzájárulásával 
megy végbe, végeredményben nagymennyiségű szénsavnak kell 
keletkeznie. 

Már az 1927—28-ban végzett kutatások megmutatták, hogy 
úgy a talaj baktériumszáma, mint pedig annak a szénsavterme
lésben megnyilvánuló tevékenysége az évszakok szerint változás-

rásxoui Liinos 

o. ábra. A talaj C02 termelésének időszaki változása 

nak van alávetve. Idevonatkozólag tájékozásul közlöm ezen leg
első vizsgálataink átnézetét. (L. 3. sz. kép). 

Ez a kép is világosan mutatja, hogy tulajdonképpen a talaj 
hőmérséklete és azután ezzel kapcsolatosan a talaj nedvességtar
talma azok a döntő tényezők, amelyek az erdő talajára hulló kor
hadó anyagnak a baktériumok közbejöttével való bontását élőidé-



zik. Megmutatja a kép természetesen azt is, hogy a gombáknak, 
amelyek közül a mikroszkopikus gombák, főleg az el nem fásodott 
cellulózt, a magasabbrendü gombák pedig az elfásodott, tehát lig
nintartalmú cellulózt bontják, szintén fontos szerep jut e korha
dási folyamatok létrejötténél. Az eredményeket röviden abban 
foglalhatjuk össze, hogy az erdőtalaj szénsavtermelése és ezzel 
kapcsolatosan az erdő levegőjének szénsavtartalma és a baktériu
mok és mikroszkopikus gombák tevékenysége között határozott 
összefüggés van. Nevezetesen télen, a legalacsonyabb hőmérsék
let mellett éri el a baktériumszám és vele együtt a talajlélekzés 
a minimumát, míg nyáron, különsen, ha elegendő talajnedvesség 
áll rendelkezésre, rendkívül nagy baktériumszám fejlődik ki és 
ezzel együtt intenzívvé válik a talajlélekzés is. Minthogy pedig az 
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4. ábra. 20\b. sz. kísérleti terület. 

Jelmagyarázat: L 0 0 2 = a levegő széndioxid tartalma, Ba = talaj
lélekzés, Bg = baktériumszám, P = gombaszám, Hg = humusztartalom, 
Wg = víztartalom, Bt = talajhőmérséklet, Lt = levegőhőmérséklet. 



erdők a legélénkebb asszimilációs tevékenységüket éppen nyáron 
fejtik ki, amikor is az asszimiláció lefolyását befolyásoló ténye
zők mind optimumban vannak (fény, hőmérséklet stb.), úgy lát
tuk már ezen vizsgálatok kapcsán is, hogy a fák évenkénti növe
kedésére a döntő befolyást tulajdonképpen az erdőtalaj bakté
riumszámának mennyiségi és minőségi állapota hozza létre. 

Ezeket a kutatásokat azután tovább folytattuk. Tájékozásul 
közlöm a 4. sz. képet, amely a kérdéses biofaktornak változásait 
a 20/b. sz. kísérleti terület (középkori tölgyerdő) másfél éven 
át mutatják. 

Ezek a képek is világosan igazolják a már nagy vonásokban 
vázolt összefüggéseket. A baktériumok és velük együtt a gombák 
száma és ezzel kapcsolatban a talaj CO-> termelése mindenütt té
len van minimumban és nyáron éri el legnagyobb mértékét. De 



ugyanakkor párhuzamosan a lehető legkülönbözőbb erdőtalajok 
szénsavtermelését is megvizsgálva, arra az eredményre kellett 
jutnunk, hogy a baktériumszám és a talajlélekzés között határo
zott összefüggés van. (L. 5. sz. kép.) Ez az összefüggés tehát nem
csak ugyanazon kísérleti területen belül változik az évszakok sze
rint, hanem ha ugyanazon időszakokban több, eltérő összetételű 
erdőtalajt vizsgálunk, akkor is arra az eredményre fogunk jutni, 
hogy a nagyobb baktériumszámmal mindig nagyobb talajlélekzés 
függ össze. A nagyobb talajlélekzés létrejöttéhez azonban még 
egy tényező szükséges és ez a tényező az aerob baktériumoknak 
az anaerob baktériumokhoz való kedvező viszonya. Ennél a pont
nál kapcsolódik bele határozottan az eddigi kutatásaink ered
ménye a gyakorlati erdőgazdaság talajápolási és művelési rend
szabályaiba. It t igazolták be a kísérletek ugyanis azt, hogy ha az 
erdők talaját az okosan és helyesen keresztülvitt gyérítésekkel 
optimumban tartjuk, azoknak túlságos elsavanyodását megaka
dályozzuk és vigyázunk arra, hogy az aerob baktériumok az anae
rob baktériumokkal szemben mindig túlsúlyban legyenek, úgy a 
talajlélekzés szempontjából a legkedvezőbb eredményeket fogjuk 
elérni. Minthogy pedig az erdő talajában lefolyó egyéb anyag
cserekörfolyamatok szempontjából is döntő befolyású a talajnak 
jó állapotban való megmaradása, úgy világos, hogy egyrészt a 
gyérítések, azután a felújítási módok és általában a gyakorlati 
erdőművelés rendszabályai között, másrészt a talajállapot és az 
állománynövekedés között meg lehet találni a közvetlen kapcso
latot és azt a módot, ahogy ezt a gyakorlati erdőgazdaság szem
pontjából a célnak a legmegfelelőbben hasznosítani tudjuk. 

Befejezésül ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatban még egy 
kérdésre szeretnék rámutatni. Már korábban végzett kiterjedt 
vizsgálatokkal kapcsolatban rámutattam arra, hogy sem a talaj 
életét, sem pedig a talajban lefolyó nitrifikációt nem befolyá
solja az a körülmény, ha az illető területet, természetesen min
dig normális termőhelyi viszonyokat feltételezve, tarravágjuk. 
Beigazoltuk azt, hogy sem a talaj kiszáradásától, sem pedig a 
talajban élő mikroorganizmusok megkárosításától nem kell tar
tanunk, mert hiszen a tarravágott területet beborító dudvák és 
füvek ezt csakhamar beárnyékolják. Ha pedig elsavanyodásra 



hajló, túlságos humuszfelhalmozódással b í ró ta la j ja l lett volna 
dolgunk, a felszabadítás még ebből a szempontból is feltétlenül 
a talaj megjav í tásá t fog ja eredményezni . Ezeket a vizsgálato
kat Wittichnek a kutatásai, aki különben munkálatait m á r e 
lapok hasábjain is ismertet te , mindenben beigazolta. H o g y ered
ményeinket ezen a téren is teljessé tegyük, kutatásainkat erre a 
tér re is kiterjesztettük és két éven keresztül vizsgál tunk egy 
szabadonhagyott területet, amely az egyik beerdősült kísérleti 
területünk melle t t fekszik. A z eredményeket a 6. sz. kép mutatja, 
amelyen a szabadon hagyot t terület (24 . sz. k t . ) és a szomszéd
ságában levő beerdősült terület (17 sz. k t . ) adatai is fe l vannak 
tüntetve. A z összehasonlítás vi lágosan mutatja, hogy ezen hosz-
szú megfigyelési időszak alatt sem maradtak ennek a területnek 
a biológiai v iszonyai az erdőterület hasonló sajátságai mögöt t . 
Ugyanazon elvek fenntartása mellett , amelyek mellett korábbi 
eredményeinket kimondottuk, kimondhatjuk azt is, hogy a fel
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6. ábra. 
Jelmagyarázat: L C0 2 — a levegő széndioxid tartalma, Ba = talaj-

lélekzés, Bg = baktériumszám, P = gombaszám, Hg = humusztartalom, 
Wg = víztartalom, Bt == talajhőmérséklet, Lt = levegőhőmérséklet, 
24. sz. kísérleti térület adatai, 17. sz. kísérleti terület adatai. 



szabadítás és a tarravágás nemcsak a nitrogén, hanem a carbon 
normális körfolyamata számára sem jelent az erdő talajában 
lefolyó biológiai és biokémiai folyamatok szempontjából hátrá
nyos állapotot. Miután pedig arra már korábban rámutattam, 
hogy tarvágásos üzemmód esetén 1 a nagyobb mennyiségű fény 
hozzájárulása a helyesen kezelt fiatal csemeték növekedésére 
kiváló hatással van, úgy mindezeket egybevetve megállapíthat
juk, hogy a tarvágás sem a talajélet, sem az állományok növe
kedése szempontjából nem mondható káros erőművelési beavat
kozásnak. 

Amint már korábban is hangsúlyoztam, mindezek a vizsgá
latok beigazolták azt, hogy azok a túlfűtött és túlcsigázott remé
nyek, amelyeket még közel egyévtizeddel ezelőtt is ebből a szem
pontból az örökerdőhöz és a természetes felújításhoz fűztek, nem 
felelnek meg a várakozásoknak. Azok az erdőtalajaink, amelyek 
már amugyis jó állapotban vannak, a talajlélekzés szempontjából 
és ezzel kapcsolatosan az állományok levegőjének szénsavtar
talma tekintetében és így az asszimiláció szempontjából is opti
mális helyzetben vannak. De éppen ezzel a kérdéssel kapcsolato
san arra is rávilágítottak ezek a kutatások, hogy ott, ahol az 
erdő talaja nincs jó állapotban, gyakorlati beavatkozásainkkal a 
megfelelő talajállapot létrehozásával az asszimiláció terén is je
lentékeny javulást és így megfelelő tömegnövekedést idézhe
tünk elő. 

Nagyon természetesen az évszakok szerinti menete az egész 
jelenségcsoportnak tőlünk függetlenül zajlik le. Ezt elsősorban a 
talajban élő baktériumok és gombák, továbbá a talaj hőmérsék
lete és mindenkori nedvességtartalma szabályozzák. Én ez utóbbi 
között levő korrelatív viszonyt egy gyakorlati számmal fejeztem 
ki, amelyet egyszerűen úgy nyertem, hogy a talaj hőmérsékletét 
(10 fokkal felemelve, hogy a minusz hőmérsékleteket is számí
tásba tudjuk venni) és a talajnak %-okban kifejezett nedvesség
tartalmát egymással megszoroztam. így egy tényezőkomplexumot 
kaptam, amelyet R i betűvel jelöltem. 

A 4. és 6. sz. ábrák világosan mutatják, hogy ennek a ténye
zőkomplexumnak változása teljesen párhuzamosan halad a bak
tériumszámmal és viszont a baktériumszám változása párhuza-



mosan megy végbe a talajlélekzéssel. Hogy mennyire helyesen 
és jól lettek a vizsgálatok lefolytatva, bizonyítja az, hogy a jelen
ségek több éven keresztül szabályszerűen ismétlődtek és az ösz-
szefüggések, éppen ezért ma már határozott törvényszerűség 
jellegével bírnak. (L. 7. sz. kép.) Különben még azt is kitűnően 
mutatják ezek a kísérletek, hogy a humusztartalom a talajlélek-
zés és a mindenkori baktériumszám között fordított viszony van. 
(L. 8. sz. kép.) Ez természetes is, mert hiszen a baktériumok 
táplálkozását a humuszanyagok szolgáltatják. Nyáron tehát az 

7. ábra. 
Jelmagyarázat: Ba = talajlélekzés, Bg = baktériumszám. 

erősebb baktériumműködés következtében ezeknek feltétlenül 
minimumban kell lenniök. ősszel azonban a természet bölcs 
berendezése gondoskodik a lombhullással arról, hogy a nyáron 
elhasznált humusztömeg megint pótoltassák. 

Tulajdonképpen a gyakorlati erőművelés feladatát ezen 
élettani probléma kapcsán röviden a következőkben foglalhat
nám össze. A gyakorlati beavatkozásaink célja elsősorban az 
legyen, hogy a talaj állapotát kedvező mértékben tartsuk fenn. 
Kerülni kell tehát a túlsűrű zárlatot, különösen ott, ahol a klima, 
vagy a helyi fekvés következtében elsavanyodásra hajlanak és 
ezáltal az anaerob baktériumok túlsúlyba juthatnának. Igyekez-



nünk kell a rendelkezésünkre álló humuszanyagokkal helyesen és 
gazdaságosan bánni. Sohasem árt, ha a gyérítéseket úgy szabá
lyozzuk, hogy mindig bizonyos tartalék maradjon az ősszel ren
delkezésünkre, de ennek a tartalékolásnak sem szabad túlságba 
menni, miután a túlságos humuszfelhalmozódás savanyú talaj
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8. ábra. 
Jelmagyarázat : Hg = humusztartalom, Bg = baktériumszám, Vf I = 

kísérleti terület. J .; ! . > 4 7 

állapotra, helytelen levegőgazdálkodásra és végeredményben az 
erdő talajában lefolyó anyagcserekörfolyamatok érzékeny meg
zavarásához vezet. 

A természetes és mesterséges felújításnál elsősorban a helyi 
tényezőket kell tekintetbe vennünk. így tekintetbe kell vennünk 
fafajaink fényigényét és mindenekfelett azokat a gazdasági és 
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pénzügyi követelményeket, amelyeket az erdőgazdaság velünk 
szemben állít. Kétségkívül mindenütt a legnagyobb mennyiségi
leg és minőségileg is jó tömegnövekedésre kell törekednünk. 
A fény, a hő és a talaj víztartalmának a fentiek figyelembevéte
lével való helyes szabályozásával a kérdés lényegét jól ismerő 
erdőgazda mindezeket öntudatosan szabályozhatja. De ezen a 
helyen is mindenkit óva kell intenem attól, hogy akár a termé
szetes, akár a mesterséges felújítási módok megválasztásánál, 
akár a többi erdőművelési rendszabályoknál merev előítéletektől 
vezettesse magát. 

Amint a csatolt táblázatok és rajzok mutatják, nemcsak az 
erdő talaján élő faállomány, de maga az erdőtalaj is egy kompli
kált élő szervezet, amelyik dinamikai jelleggel bíró élet jelensége
ket folytat. Ha ezeket az általános szabályokat a különleges ter
mőhelyi viszonyaink mellett kísérleti úton is megismerjük, úgy 
kétségkívül ki fogjuk tudni választani azt a legjobb eljárást, 
amely a talaj termőerejét érintetlenül fenntartja és amellett oly 
optimális helyzetbe hozza, hogy állományaink növekedése min
den tekintetben kifogástalan lesz. 




