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ERDÉSZETI NEMESÍTÉS! CÉLOK 
A DUNA-TISZA-KÖZI 
HOMOKHÁTSÁGON 

DR. SZODFRIDT ISTVÁN 

Az erdészeti nemesitési ismereteink ma már vannak olyan 
jókon, hogy táji nemesitési stratégiákat határozzunk meg és ezek 
alapján módszeres, alapos munkával mihamarabb nekifogjunk a 
nemesítésben rejlő lehetőségek kiaknázásához. E feladat gondo
latfelvetője kíván lenni e rövid összefoglalás, amely a Duna—Tisza 
közének adottságai alapján fogalmazza meg a táji nemesitési stra
tégia teendőit. 

A z erdeinkben folyó gazdálkodás bővített újratermelésének egyik eszköze az 
erdészeti nemesítés. Manapság különösen fontos lehetőség, hiszen a környezet 
szennyezése nélkül képes nagyobb és értékesebb, jobb minőségű fatermést 
szolgáltatni. Hátránya az, hogy gyors eredményeket nem hoz, hosszú ideig 
tartó, módszeresen átgondolt és szervezett folyamat végeredménye lehet csak 
az elérni kívánt cél. Éppen, mert hosszú lejáratú munkáról van szó, elkerül
hetetlen, hogy alapos és számos körülményt figyelembe vevő tervet készít
sünk a megoldásra váró feladatokról. Ha egy térség vagy erdőgazdasági táj 
nemesitési feladatait vázolni kívánjuk, csakis a gazdálkodás körülményeiből 
és a rendelkezésre álló fafajokból, termőhelyi lehetőségekből indulhatunk ki. 
Ezekre alapozva határozhatjuk meg a nemesítés stratégiáját és szabhatjuk 
meg az előttünk álló teendőket. A fentiekből kiindulva, szeretném megjelölni 
azokat a feladatokat, amelyek a tárgyalt erdőgazdasági tájon nemesítés célját 
képezhetik. 

A Duna—Tisza közi homok hazánknak az a területe, amelyen az erdészet 
a leglátványosabb és legnagyobb erőfeszítéseket tette az erdőterületek nö
velése, a táji potenciál teljes körű kihasználása, és a terület hasznosítása ér
dekében. A z erdővel borított terület megduplázódott és ezzel nemcsak az erdők 
területi kiterjedése, de gondjaink is nőttek. Megoldásukhoz a nemesítés hasz
nos segítséget nyújthat. 

Feladatait fafajonként részleteve a következőkben foglalhatjuk össze: 

1. Fenyőfélék. A z erdei- és feketefenyvesek a tájon együttesen 43% terület
aránnyal képviseltek. Vagyis az erdőknek közel fele fenyves. Ennek oka el
sősorban a gyenge termőképességű, jórészt buckás területek váztalajokkal 
vagy gyengén humuszos homokokkal borított termőhelyi adottságai. Ilyen _ 
terület a tájon eddig is nagy mennyiségben terhelte a mezőgazdaságot és ter
heli még a jövőben is. Okszerű és az eddiginél jobb hasznosítási formát kí
nál a fenyvesek telepítése. A tájon nem őshonos és nagyrészt monokultúrák
ban telepített fenyvesek azonban számos kártevőnek kitettek, másrészt a ter
mőhelyi adottságok mostohasága értékesebb választékok, fűrészipari célokat 
szolgáló nyersanyag előállítását aligha teszik lehetővé. Inkább a papírfa méretű 
vékony választékok tömeges előállítására van itt mód. Azonban ez is hasz
nos lehet a népgazdaság számára. A feketefenyvesekben a közismert okok 



miatt többféle változat összekeverten fordul elő. Ezek szétválasztása és a 
változatok elkülönítése, az egyes változatok termőhelyi vonatkozásainak meg
keresése fontos gazdasági cél lehet. Szükség van tehát mielőbb változat-össze-
hasonlító kísérletek indítására, mert nem mindegy, hogy az adott termőhelyi 
körülmények között melyik változattal dolgozunk. Másrészt törekednünk kell 
a változatokat szétválasztva, elkülönítve kezelni. E munkával a fahozamot a 
termőhelyállóságot minden bizonnyal fokozhatjuk. A z erdeifenyő szintén csak 
értéktelenebb, jórészt vékony méretű választékok előállítására alkalmas, más
részt még egy körülménnyel is számolnunk kell, nevezetesen azzal, hogy szá
mos károsító már megjelent és a jövőben várhatóan még nagyobb mértékben 
felveti fejét erdeifenyveseinkben (gyökértaplógomba, fenyőilonca stb.). A ne
mesítés iránya tehát kettős: ki kell választanunk olyan erdeifenyőket, ame
lyek fahozama a jelenlegit felülmúlja, másrészt a betegségeknek, károsítóknak 
jobban ellenáll. Bugac községhatárban még a harmincas években Magyar Pál 
nagy nevű homokfásító erdészünk létesített nemzetközi erdeifenyő-származási 
kísérletet. Bár a kísérlet elrendezése a mai követelményeknek aligha felelne 
meg, annyit azért most is levonhatunk belőle, hogy — mint a terület értéke
lését végző Harkay Lajos és Mátyás Csaba megállapította — egyes szárma
zások nagyobb fahozamukkal kitűnnek és úgy tűnik, olyanok is akadnak, 
amelyek talán rezisztensek lehetnek az említett károsítókkal szemben. Itt te
hát a nemesítés feladata az lehet, hogy a mai igényeknek is megfelelő és él-
rendezettségű kíésrletet kell indítani az említett célokat legjobban szolgáló 
erdeifenyő-származások kiválasztására. 

2. Az akác a térség erdeinek mintegy egyötödét alkotja. Ismeretes, hogy 
jelentős részüket a helytelen termőhelyválasztás és emiatti gyenge növeke
dés következtében fel kell váltanunk, elsősorban fenyőkkel. A területet 
tartó állományok felújításához ígéretes lehetőséget kínálnak az újonnan ne
mesített, jórészt árboc jellegű és államilag is elismert akácfajták. A rendelke
zésre álló választékból ki kell emelnünk a homoki adottságoknak leginkább 
megfelelőt vagy a legmegfelelőbbeket és ezek termesztési potenciáljának tel
jes kihasználása érdekében most már a termesztéstechnológiai vonatkozásokat 
kell megismernünk. Enélkül arra jutunk, mint ami az olasznyár honosítása 
után vol t : hosszú ideig hasonlóképp kezeltük őket, mint az addig gyakorlatban 
volt. óriás-, illetve korainyárasokat, mígnem kiderült, hogy alaposabb talaj
előkészítés, tágabb hálózat, belterjes talaj ápolás teremti csak meg a lehető
séget a benne rejlő nagyobb fahozam létrejöttéhez. A z új akácfajtákról még 
keveset tudunk, ezért ilyen kísérletek indítása lehet most már a soron követ
kező feladat. A nemesített akáccsemete elszaporítását szolgáló program nagy 
lendülettel valósul meg, de mire ez a lépésünk beérik, addigra már az emlí
tett termesztéstechnológiai követelményekről (talajelőkészítés módja, hálózat, 
csemeteminőség, ápolási igény, nevelés stb.) helyes lenne tudnunk valamit. 
Ez már nem kimondottan nemesítői feladat, hanem csak ennek eredményeire 
épül, mégis itt sorakoztatjuk fel a teendők kőzött, mert elmaradása a neme
sítői munka jövőbeli érvényesülését gátolhatja. 

3. A hazainyárakra az a jellemző, hogy a fehér- és rezgőnyár között igen 
számos hibridjük fordul elő a homoki térségben. Ezek különféle fatermesztési 
lehetőséget rejtenek magukban. Genetikai feltérképezésük, növényrendszer
tani megismerésük alapos kutatómunkát igényel, de megéri, mert talán a se
gítségükkel lehet a nagyon hiányzó és a gyenge homokokra, valamint szike
sekre alkalmas változatokat kiválasztanunk. Laczay Tamás munkatársammal 
a bugaci erdészet területén választottunk ki buckatetőn, vázhomokon álló, 



egyenes törzsű „árboc szürkenyárakat". A z egész populáció igen jó faminő-
séget is mutat, ezt Halupáné Grósz Zsuzsa beltartalmi vizsgálatai megerősí
tették. A szódatűrő változatot pedig az izsáki Kolon-tó környékén fekvő rétek 
mélyedéseiben található szürkenyárcsoportok kiválasztott egyedeinek tová'bb-
szaporítása szolgálhatja legjobban. Ezek közül kellene tehát mielőbb a törzs
fákat szelektálni és továbbszaporításukat megoldani. Hansonlóképpen értékes 
favizsgálati eredményeket hozott a Babos Imre elkülönített imrehegyi fűz-
kérgű szürkenyár vizsgálata. Ennek a populációnak jó tulajdonsága lehet, hogy 
sűrű állást elvisel és úgy tűnik, természetes ágtusztulása is jobb, mint az egyéb 
szrükenyáraké. Ha tehát nagy mennyiségben papírfához kívánunk jutni, akkor 
talán ez a fűzkérgű változat lenne erre alkalmas. 

Említenem kell azt a tényt is, hogy Albertirsán és Kunbaracs térségében 
szürkenyár magtermesztő ültetvény is létesült. Ennek gyakorlati hasznosítása 
még számos kérdés megoldását igényli, tehát az ültetvény termesztéstechnikai 
kérdéseinek vizsgálata, a maggyűjtés módja lehet a nemesítő feladata. 

Összefoglalva a hazai nyarakról mondottakat, a következők megoldása ké
pez feladatot: 

1. meglevő génanyag feltérképezése. 
2. botanikai, dendrológiai kérdések megoldása (Gombócz Endre botanikus 

rendszerező munkájának gyakorlatiassá tétele útján ez megvalósítható). 
3. üzemi méretű elszaporítás, lehetőleg vegetatív módszerekkel. 

, 4. A nemesnyár ások az erdők 20%-át alkotják a tájon. Számos ültetvény 
nem hozta meg a tőle várt eredményt. Ennek elsősorban termőhely-megválasz
tási, kisebb mértékben kezelési okai voltak. A nagyrészt két fajtára szorít
kozó nemesnyár-gazdálkodás rendkívül védtelennek tűnik károsítókkal szem
ben. Félő, hogy egy nagyobb szabású károsítás nemesnyárasaink zömét meg
tizedeli, ezért szükség van arra, hogy a kétklónúságot szaporítsuk újabb, már 
államilag elismert klónok behozatalával. Ezek megismerése azonban klónkísér
letek tárgya lehet, tehát e téren kell lépnünk legelőször. 

5. Végére hagytam a terület egyik erdészetileg legfájdalmasabb kérdését, a 
tök/ykérdés említését. Ösi tölgyeseink minimumra csökkentek, mindössze 2J/o-
át képezik erdeinknek. Bár a meglevő állományokat hatósági vagy üzemi elő
írások védik, a passzív védelem még nem oldja meg a velük kapcsolatos gon
dokat. Mivel a vízrendezések vízelvezetése a tölgyek felújítását szinte lehetet
lenné tették, ezért nem marad más hátra, mint olyan tölgyhibrideket válasz
tanunk, amelyek a természeti adottágoknak megfelelnek, a szárazabbá vált 
termőhelyi körülményeket is elviselik. Megfontolás tárgya, hogy ezeknek 
a kisebb gazdasági értéket képviselő tölgyeknek érdemes-e nagyobb helyet 
szorítanunk. Ehelyett célszerű lenne olyan feltárásokat indítani, hol vannak 
azok a termőhelyi adottságok, amelyek a vízrendezések okozta szárazabb v i 
szonyok között is alkalmasak tölgynek. Itt tehát a nemesítőnek a termőhely
kutatóval kell együttműködnie. A térség északi részén található nagykőrösi, 
pusztavacsi tölgyesek ma még lábon vannak, génrezervációkénti megőrzésük 
feltétlenül indokolt, ilyen lépések már történtek, de ezek populációvizsgálatát, 
nemesítés keretében való hasznosítását szintén el kell végeznünk. 


