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A II. világháborút megelôzô idôszak-
ban az erdészeti szakirodalomban
megjelent közlemények túlnyo-

mórészt állománytípusokra vonatkoztak.
Vagyis a tölgyesek, a bükkösök, az akáco-
sok vagy fenyvesek ilyen vagy olyan vo-
natkozásait érintették. Az ilyen értékelé-
sekbôl még hiányoztak a termôhelyi hát-
térre vonatkozó utalások. A fafajválasztás
is abban az idôben jobbára érzés szerint,
beható vizsgálatok nélkül történt. A helyi
tapasztalatokra támaszkodtak. Ez a meg-
oldás hegy- és dombvidékeink abszolút
erdôs részein bevált, ám az alföldi, sík te-
rületen erre már nem lehetett alapozni a
mozaikszerûen, kis területen belül változó
termôhelyi minôség miatt. A háború után
állami kézbe került, háborús körülmé-
nyek miatt rontottá vált erdôk feljavítása,
az erdôterület növelése, a népgazdaság
faigényének tervezése ezzel a megoldás-
sal már nem elégedhetett meg. Babos Im-
re vette észre, hogy az állománytípusok
különbözô földrajzi térségekben eltérô sa-
játosságokat hordoznak, nem lehet orszá-
gosan egységesen kezelni ôket. Ezért
munkatársaival együtt megrajzolta az er-
dôgazdasági tájakat.

A nagy területû erdôtelepítések és fel-
újítások tervezéséhez pedig olyan objek-
tív alap kellett, ami a választott megoldás
szakmai és pénzügyi ellenôrzését egyéni
megítéléstôl mentessé teszi. Ez késztette
Majer Antalt eredôtipológiájának kidol-
gozására. Ebben a növényzet alapján
meghatározható erdôtípusok vízgazdál-
kodásuk és talajuk kémiai jellege szerint
besorolást kaptak.

Ezt követôen hamarosan a botaniku-
sok körében is népszerûvé vált az a gon-
dolat, hogy egyes növényfajok elôfordu-
lását valamilyen termôhelyi tényezôhöz
kötve jelenítsék meg, és adjanak magyará-
zatot elôfordulásokhoz. Zólyomi Bálint
TWR (hômérséklet, vízgazdálkodás és ta-
lajreakció) rendszerében ötfokú skálát
használ a felsoroltakhoz és az erdei nö-
vényfajokat ezen kategóriák valamelyiké-
be sorolta. Nagyobb elôrelépést jelentett,
amikor Borhidi Attila a növényfajok öko-
lógiai kapcsolatainak pontosításához a
német Ellenberg nyomán nagyrészt 9-fo-
kú skála szerint, Zólyomihoz képest jóval
több ökológiai tényezôhöz kötötte a hazai
növényfajokat. A következô tényezôket
vette figyelembe:

1. Relatív hôigény
2. Relatív talajvíz és nedvesség
3. Talajreakció

4. Nitrogénigény
5. Relatív fényigény
6. Éghajlati szélsôségek eltûrése
7. Sótûrés, illetve sókedvelés
Ennek a besorolásnak több gyengéje

van, ezekkel nem kívánok itt foglalkozni,
annyi elônye azonban mindenképpen
van, hogy keresi a kapcsolatot növény és
élettelen környezetének tényezôi között,
ezzel szemléletformáló szerepe vitathatat-
lan.

Az elmondottakból következik, hogy
szükség van olyan rendszerezésre, amely
a növény – esetünkben az erdô – és élet-
telen környezete közötti kapcsolatok akár
számszerû értékelésére is alkalmas. Indo-
kolt ez az igény azért is, mert a növényzet
mindig felépítmény, ennek igazolására
egykori mesteremet, Babos Imrét idézem.
Szerinte „erdô nélkül van termôhely, de
termôhely nélkül elképzelhetetlen az er-
dô”. Ezen túl mérlegelnünk kell azt is,
hogy az emberi hatásokat, de a természe-
ti tényezôkben jelentkezô változásokat is
elsôsorban a növényzet változása követi,
vagyis a legsérülékenyebb elemrôl van
szó, hosszú termelési ciklussal dolgozó
ágazatok – köztük az erdôgazdálkodás is
– csak rövid távon alapozhatnak a nö-
vényzet jelzô szerepére.

Erôsíti ezt az állítást az a tapasztalat is,
hogy számos, nagyon fontos esetben
nincs is útmutató növényzet számunkra,
mint pl. a felhagyott szántókon, az erdôk
fiataloskori záródott állapotában, az erdô-
ültetvényekben stb. Szükség van tehát
idôtálló, hosszú távra is érvényes jelzô-
rendszerre, amely a gazdálkodásnak, el-
lenôrzésnek, tervezésnek biztos alapja le-
het. Erre való a termôhely-típusok rend-
szere. Kérdés, milyen tényezôkre épüljön
egy ilyen rendszer. A külföldi, hasonló cé-

lú rendszerekben gyakran kap helyet a ta-
lajképzô kôzet, a földrajzi fekvés, a ten-
gerszint feletti magasság, az égtáj szerinti
kitettség, a talaj vagy a klíma valamelyik
összetevôje. Ha ezeket mérlegeljük, akkor
a növény életfeltételeibôl kell kiindul-
nunk, ilyen a víz, a tápelemek, a hômér-
séklet, a fény, a talaj levegôzöttsége, a
gyökerezési lehetôség. Közülük a víz-
igény kielégülését részben a talaj vízszol-
gáltató képességére, részben a csapadék-
ra és egyéb csapadékon kívüli vízforrá-
sokra – a hidrológiai tényezôkre – építve
vehetjük figyelembe. A tápelem-ellátott-
ság talajfüggô tényezô, a levegôzöttség-
hez a talaj adja a közeget, hasonlóan a
gyökerezési lehetôséghez, a fény klíma-
függô, de belejátszik a növénytársulás
érintett növényen kívüli tagjainak elhe-
lyezkedése is.

Vagyis: a rendszerezésben a klímának,
talajnak, hidrológiai tényezôknek kell sze-
repet kapniuk. A talajt legcélszerûbben a
hazánkban bevezetett genetikai talajtípu-
sokkal foghatjuk meg. Elônye az, hogy a
talajképzésben szerepet játszó tényezôk
összhatásának kifejezésére nagyon alkal-
mas. A víz- és tápelem-ellátottságot akkor
értékelhetjük, ha a talaj fizikai féleségét is
rendszerbe építjük és termôrétegének
mélységét is szabatosan, egyéni megíté-
léstôl mentesen vesszük figyelembe. A
klímának számos tényezôje hat a növény-
zetre, ezeket összevontan kell értékel-
nünk, tehát a klímát valamilyen gyûjtôfo-
galommal kell beépíteni a termôhely-
rendszerbe és nem tényezôkre bontottan.

A Járó Zoltán által a fentiekre alapozot-
tan kidolgozott termôhely-típusok rend-
szere immár három évtizede áll a gyakor-
lat szolgálatában, segítségével nemcsak az
erdôgazdálkodás, de a természetvédelem,
a regionális tájhasznosítás kérdéseit is
meg tudjuk oldani. Vagyis a rendszer ed-
dig jól vizsgázott, hasznosíthatónak mu-
tatkozott. Mindez nem zárja ki a pontosí-
tás egynémely helyen mutatkozó szüksé-
gességét. Ilyenek: a klímabesorolás bi-
zonytalanságai, a termôréteg mélységé-
nek meghatározása néhány különleges
esetben (pl. a többrétegû talajok, öntésta-
lajok, mélyforgatott talajok stb.). A fizikai
féleségek közül hiányzik a szerves anyag,
holott ez a láptalajokban meghatározó.
Ilyen és hasonló kérdések megoldása kí-
vánatos, de ez csak akkor lehetséges, ha a
termôhely-feltárás és értékelés gyakorlata
visszakapja a korábban élvezett néhány
évtizeddel ezelôtti rangját és lehetôségeit.
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