
Fásítsuk az Alföldet 
írta: Pászthory Ödön m. kir. főerdőtanácsos. 

A világháború elvesztését követő trianoni békeszerződés országunk 
területét annyira megcsonkította, hogy az évszázadokon át kialakult 
gazdálkodási rendszerünket is szükségszerűen meg kellett változtatni. 

A háborút megelőző) időkben ugyanis a gazdálkodás rendszere és 
megoszlása az osztrák-magyar monarchia ellátási helyzetébe bekapcso
lódva alakult k i , de általában megfelelt egyúttal — a monarchia egyes 
országain belül — az akkori adott körülményeknek is. Különösen állott 
ez országunknak fával és gabonával való ellátásánál, mert amíg az 
országnak határmenti területei fedezték a faszükségletet, addig a belső 
részei termelték a gabonát. 

E z a helyzet az alföldi területek gazdaságos kihasználásának nem 
felelt meg teljesen, mert hiszen nagy területek voltak kihasználatlanok 
vagy csak kevés hasznot hajtók s így más termelési ág hiányában 
azoknak be^rdösítése már akkor, is szükséges lett volna. 

Bizonyos kezdeményezések egyes vidékeken történtek is, számot
tevő munka azonban ezen a téren, egyes esetektől eltekintve nem in
dult meg. 

Az első lökést a fásítás megindítására az 1923. évi XIX. t.-c. 
adta, meg, amely törvénybe iktatta az alföldi területek egy részének 
befásítását. 

A földmívelésügyi kormányzat -— a törvény rendelkezéseinek 
megfelelően — meg is kezdette évi 1.5 millió pengős költséggel a 15 
évre terjedő fásítás végrehajtását. A z ország pénzügyi helyzete miatt 
lecsökkentett hitel azonban a fásítást megakasztotta s a legutóbbi 
években végzett munkálatok csak ar ra terjedtek k i , hogy az előző 
években végzett munka és befektetés teljesen veszendőbe ne menjen. 

A nehéz gazdasági viszonyok következtében az alföldi erdők tele
pítésének fontossága azonban mindjobban előtérbe nyomult s a jelen
legi kormányunk felismerve annak rendkívüli sürgősségét, annak vég
rehajtására új munkatervet dolgoztatott k i . Intézkedett egyúttal a 
kormány arról is, hogy — bár az ország pénzügyi viszonyai még nehe
zebbek lettek —, a szükséges pénzösszeg rendelkezésre álljon. 

A fásítási tervezet sürgős végrehajtásával elérni kívánt célok 



— amelyek az 1923. évi X I X . t.-c. életbeléptetését is szükségessé 
tették — .általában a következőkben jelölhetők meg: 

1. A külföldi fabehozatal, elsősorban pedig a tüzifabehozatal 
csökkenése s az ország faellátásának a fatermelés növelésével való 
lehető biztosítása. 

2. A mezőgazdasági területek termőerejének fokozása és védelme. 
3. A mezőgazdasági termelés előmozdítása érdekében az éghajlati 

viszonyok megjavítása. 
5. Munkaalkalmak és foglalkozási lehetőségek teremtése. 
6. Állambiztonsági és nemzetvédelmi célok. 
Anélkül, hogy a fentiekben vázolt célok bővebb ismertetésébe 

bocsátkoznám, rátérek a kidolgozott munkatervnek nagy vonásokban 
való ismertetésére. 

A munkaterv kiindulópontjául szolgált egyrészt a kormány által 
•— a törvény szerint is az államot terhelő kiadások figyelembevételével 
— kilátásba helyezett, kereken 560.000 pengős évi hitelkeret, másrészt 
pedig az, hogy azok a területek Írassanak elő elsősorban fásításra, 
amelyek jövedelmezősége mezőgazdasági művelésre nem, vagy csak 
nagyon kevéssé alkalmasak, de amelyeknek fásítása az eddigi kísér
letek eredménye után sikerrel várható. 

Ilymódon kereken mintegy 54.000 kat. hold futóhomok, 19.000 
kat. hold soványhomok, 37.000 kat. hold szikes terület (a vadszikek 
kivételével), 20:000 kat. hold ártár és lecsapolt vagy gyengén vadvizes 
terület, végül 18.000 kat. hold mezőgazdasági művelésre is alkalmas 
egyéb terület irányoztatott elő erdőtelepítésre, mintegy 42.000 kat. 
hold pedig facsoport és fasor létesítésére. Felvétetett tehát a tervbe 
összesen mintegy 190.000 kat. hold. 

A z Alföldön a fentieknél jóval nagyobb területek várnak beerdősí-
tésre. Azokat azonban ebbe a munkatervbe felvenni még nem lehetett, 
egyrészt az ország pénzügyi helyzete miatt,, másrészt és főleg azért, 
mert azoknak beerdősítése — mint pl. a silányhomokos, a vadszikes, 
az erősen vadvizes területeké — megnyugtató kísérleti eredmények 
híján ezidőszerint még megfelelő sikerrel nem várható. Természetes 
azonban, hogy az ilyen területeknek a beerdősítéséhez is segédkezet 
nyújt a kormány. Rendszeres mukaterv szerint való fásításuk azonban 
csak a jelen munkaterv végrehajtása után, tehát akkor veheti kezde
tét, amikor azokon — a már említett kísérleti fásítások eredményei 
alapján — a fásítás sikere joggal várható. 

A munkatervbe felvett s a: facsoportokon és a fasorokon kívüli 
területből terveztetett kereken 66.000 kat. hold akác, 25.000 kat. hold 
tölgy, 24.000 kat. hold nyár, 16.000 kat. hold fenyő, 5000 kat. hold 
kőris, 4500 kat. hold szil, 1000 kat. hold fűz, ,500 kat. hold éger és 6000 
kat. hold egyéb fafajú erdő, részint elegyes, részint elegyetlen álla
potban. 



A fafajok megválasztásánál az eddig bevált eredményekhez képest 
két, mondhatnám egyforma súllyal bíró tényező esett latba és pedig 
először az a követelmény, hogy lehetőség szerint alacsony vágásfor-
dulójú, tehát a fatermést mielőbb biztosító, másodszor a talaj minő
ségének megfelelő fafaj telepíttessék. E z adja meg az indokát egyebek
től eltekintve az akác túlsúlyának. 

Mindezeknek a területeknek beültetéséhez — ha az előre látható 
pótlásokat figyelembe vesszük — szükséges kereken 740 millió darab 
csemete és dugvány, valamint mintegy 15 millió darab suháng, 
amlyeknek termelési költségei kereken 5.7 millió pengőt, kiszedési és 
csomagolási költségei pedig 2.9 millió pengőt, összesen tehát 8.6 mi l l i . 
pengőt, az ültetési költségek pedig kereken 5.2 millió pengőt tesznek k i . 

A fenti összegekből az állam vállal 8.6 millió pengőt, az érdekelt 
birtokosokra pedig 1 a nagyobbrészt munkabért kitevő 5.2 millió P esik. 

Vállalja azonkívül az állam a területek kijelölésével járó műszaki 
munka költségét is, amely kereken 1.8 millió pengőt tesz k i s így 
végeredményben a 15.6 millió pengőből 10.4 milliót, tehát mintegy 
kétharmadot az állam visel. 

Segítségére van az állam a, birtokosoknak az ültetési költségek 
fedezésénél is, mert erre a célra a reászorutóknak és arra érdemesek
nek hosszabb lejáratú kamatmentes kölcsönt nyújt. 

A munkaterv sikeres végrehajtása esetén, egy vágásforduló alatt 
összesen mintegy 15 millió m 3 fatömeg várható kereken 90 millió 
pengő értékkel. E z azt jelenti, hogy az ország fatermése évenkint 
mintegy 500.000 m 3-rel, azaz kereken 3 millió pengő értékkel emel
kedik. Minthogy pedig a fatermés legnagyobb százaléka tűzifa lesz, 
elmondható, hogy az első vágásforduló letelte után — figyelemmel 
az új erdőtörvény által bevezetendő okszerű erdőgazdálkodásra is — 
az ország még jelenlegi területe mellett sem fog tüzifabehozatalra 
szorulni. 

A munkatervbe felvett telepítések azonban csak akkor lesznek 
eredményesek, ha azok nemcsak kellő szakértelemmel, hanem — 
hogy úgy mondjam, — ezenkívül kitartással és szeretettel hajtat
nak végre. 

A szakértelem hiánya a telepítésben senkit ne akadályozzon, mert 
az államerdészet szakközegei mindenkinek készséggel állanak rendel
kezésre. Hogy pedig az érdekeltek ettől függetlenül is megszerezhes
sék a szükséges tájékozódást, a földmívelésügyi kormányzat gondos
kodott arról, hogy ilyen ismertetéseket tartalmazó és a népszerűsítés 
célját is szolgáló füzetek ingyen mindenkinek rendelkezésre álljanak. 
Nagy általánosságban tartalmazza a legszükségesebbeket a most meg
jelent „Fásítsunk az Alföldön, telepítsünk erdőket és fasorokat" fel
iratú plakát is. 

A most bekövetkező őszi erdősítési idény közelségére . tekintettel 



szeretnék mégis általánosságban^ tájékoztatást adni egyrészt az alföldi 
talajokon ültetendő- fafajokról, másrészt a telepítésekről, illetve ülteté
sekről és az azokkal kapcsolatban elvégzendő munkálatokról. 

A mezőgazdasági művelésre alkalmas területeken a helyi tenyé-
szeti viszonyoknak megfelelő bármely fafajjal fásíthatunk. 

A mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas homokos területe
ken, figyelemmel arra, hogy rövid vágásfordulóban kezelhető és nem
csak tűzifát, de kitűnő szerszámfát is szolgáltat és az Alföld éghajlati 
viszonyainak is kiválóan megfelel, elsősorban az akác, másodsorban 
a nyárfélék, azután a tölgy, a szil, 1 a kőris, az éger, a fűz és a fenyő
félék (erdei és fekete fenyő); végül a rossz homokon — kizárólag 
átmenetileg, a nemesebb fafaj megtelepítése céljából — boróka tele
pítendők. Ezeken kívül természetesen más fafajokat is lehet telepíteni, 
azonban a felsoroltak az ajánlatosabbak. 

A telepítendő fafaj kiválasztásánál vegyük figyelembe elsősorban 
a környéken esetleg már meglévő erdőket alkotó fafajokat, mert ez 
szolgáltatja a legmegbízhatóbb útmutatást a sikeres telepítéshez. 

Amennyiben ilyen tájékozódásra nincsen alkalom, ajánlatos a 
Kiss Ferenc nyugalmazott miniszteri tanácsos által kezdeményezett 
eljárást követni. Kiss Ferenc szerint a talaj táplálóanyagtartalmának 
és nedvességének megállapításához a legjobb tájékoztatást a talajt 
borító növényzet adja meg. A fafajok kiválasztásánál tehát a talajt 
borító növényzet után induljunk. 

Aho l a pemetefű, a farkas-fűtej, a tarackbúza, vagy a csillag
pázsit fordul elő, ültessünk akácot, sőt ezeknek a területeknek üdébb 
részein tölgyet s annak kísérőjét a szilt, a nedvesebb részein pedig 
nyárféléket. 

Ahol az úgynevezett siskanád, az áljuhcsenkesz fordul elő, a 
perje és tippanfélék társaságában, ültessünk tölgyet. Ilyen helyeken 
mellőzzük az akácot s a rosszabb részekre a fekete- és az erdei fenyőt 
ültessük. 

A serevényfűz előfordulási helyén, az alacsonyabb részeken erdei, 
a magasabb részeken feketefenyőt és esetleg kellő megmunkálás után 
fehérnyárt ültessünk. 

Ahol a hüvelyes csenkesz, a pusztai fűtej, az árvalányhaj, a piro
sító, végül a mohák és a zuzmók fordulnak elő, — amelyek a leg
silányabb homokot jellemzik, — az akácot mellőzni kell. Itt fekete 
fenyőt, esetleg fehérnyárt vagy borókát ültessünk. 

A szikes talajoknak a dr. S'igmond-féle osztályozását elfogadva 
jegyezzük meg magunknak, hogy a legjobb minőségű I. osztályú szike
seken a vezérnövények: a réti perje, a csillagpázsit és az angol perje; 
a kísérő növények: a gilicetüske, a réti lóhere, a boszorkánykerék és 
a kutyatej. A II. osztályú szikeseken vezérnövények: a vörösnadrág-
csenkesz, a közönséges és a sertelevelű cickafark, valamint a réti pere-
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mizs, a kísérő fajok: a tarackbúza, a fehér lóhere és a magyar búza
virág. A III. osztályú szikeseken vezérnövények: a vörösnadrág-
csenkesz mellett a sziki üröm és a sziki saláta; a kísérő fajok az út
széli pozdor, a sziki árpa és a sziki buvákfű. A I V . osztályú szikeseken 
vezérnövények: a szikör és a mézpázsit; a kísérő fajok: a pipitér, a 
vékonyka útifű és a sziki csillag. 

Talajjavítás nélkül ültethetök az elsőosztályú szikeseken és a 
másodosztályúak jobb fokozatánál: az éghajlati viszonyoknak meg
felelő összes fafajok. A másodosztályú szikesek gyengébb fokozatánál: 
a kocsányos tölgy, a mezei és a vénic szil, a vadkörte és az olajfűz. 
A harmadosztályú szikesek jobb fokozatánál a kocsányos tölgy, a vad
körte és az olajfűz, továbbá a tamariska ültethető. A negyedosztályú 
szikeseken talajjavítást nélkül még a tamariska sem marad meg. 

Talajjavítás esetén a megjavított talaj minőségének megfelelő 
előbb említett fafajok ültethetök. 

Természetes, hogy az olajfűz, a tamariska és az ámorfa csak 
átmenet a nemesebb fafaj megtelepítéséhez. 

A lecsapolt vagy gyengébben vadvizes területek jellemző növényei 
a savanyú füvek, a nád és a sásfélék. Ezeken a területeken a talaj 
nedvességi foka szerint a fűz, az éger, az amerikai kőris, a kanadai 
nyár és a jobb részeken a tölgy és a sz i l telepíthető. 

A fafajok megállapítása után a következő teendő a talajnak az 
ültetés céljaira való előkészítése, esetleg csak az ültető gödröknek 
kiásása. 

Bár a jobb talajokon minden előzetes előkészítés nélkül is lehet 
ültetni, mégis a szikes és a homokos területeket célszerű előzetesen 
felszántani, esetleg megforgatni, a lápi területeket pedig lekaszálni. 

A szikes területeken a mindenkor elvégzendő előzetes szántás 
vagy talajforgatás és — hacsak lehet — ismételt tárcsázás után 
ültessünk és a talaj felső rétegét az ültetés után is egészen a fa
állomány záródásáig kapáljuk meg lókapával. A kapálást célszerű más 
talajoknál is végezni, mert ezzel egyrészt a talajnedvesség megtartását 
segítjük elő, másrészt pedig a gyomokat eltávolítván, a fiatalos 
részére a táplálóanyag megszerzését megkönnyítjük és ezáltal fejlő
dését elősegítjük. 

A most említett talajmunkák által elért talajjavításon kívül a 
betelepítendő szikesek talaját kívánatos még mésziszappal vagy mész
porral, eseleg digófölddel előzetesen megjavítani és a talaj védelmére 
a nemesebb fafajok közeit bokrokkal betelepíteni. 

A telepítést magát általában kétféleképpen végezhetjük. És 
pedig a gyomosodásra hajló területeken mezőgazdasági elő- és köztes
használattal, másutt pedig anélkül is. Telepíthetünk erdőt maggal, 
csemetével, dugvánnyal (sírna és gyökeres dugvánnyal) és suhánggal. 



Rendkívül fontos, hogy jó csiraképességű maggal és elsőrendű 
csemetével vagy dugvánnyal, illetve suhánggal telepítsünk. 

A telepítés céljaira szolgáló csemetét, dugványt és suhángot a 
földmívelésügyi kormány a kellő időben benyújtott igénylés alapján 
díjtalanul bocsátja rendelkezésre. A z igénylés időpontjai mindenkor 
széles körben, falragaszok, a napisajtó, sőt a rádió útján is meghir
dettetnek. 

Az ültetési távolság a fafajok szerint változik. Csemetéket általá
ban egyméter sor- és" egy méter csemetetávolságra ültessünk. A z aká
cot, az égert és a nyárféléket célszerű 1.5—'2 méter sortávolságra és 
1—1.5 méter csemetetávolságra ültetni. Dugványokból általában 1 
kat. holdra mintegy 3OO0 darabot ültessünk. 

Suhángot csak sorfásításhoz használjunk. A suhángok egymástól 
való távolsága 4.5 m. legyen. 

Meg kell azonkívül jegyezni, hogy olyan gödörbe és úgy ültes
sünk, hogy a csemete, a gyökeres dugvány, illetve a suháng ugyan
olyan állásba kerülhessen, amilyenben nevelési helyén volt és a gyöke
rek között a földben hézagok ne maradjanak. A sima dugványok olyan 
mélyen kerüljenek a földbe, hogy belőlük 2—3' cm kimaradjon a föld 
felett. Vigyázzunk továbbá arra is , hogy a dugványozásnál a dugvány 
kérge meg ne sérüljön. H a tehát keményebb földbe dugványozunk, 
készítsünk a dugvány részére annak földbehelyezése előtt megfelelő 
lyukat, a dugvány vastagságának megfelelő ültetőfa beszúrásával. 

Ültethetünk ősszel é\s tavasszal. Általában ajánlatosabb az őszi 
ültetés, olyan területeken azonban, ahol a vadrágástól lehet tartani, 
a fenyőfélék ültetését tavasszal végezzük, mert a vad különösen szigorú 
télen a fenyőféléket előszeretettel rágja le. Sima dugványt tavasszal 
ültessünk. 

M i n d a most tárgyalt, mind az egyéb itt nem érintett teendőkre 
részletes tájékoztatáts nyújt a földmívelésügyi miniszter által kiadott 
a m. ki r . erdőigazgatóságoknál díjtalanul kapható, Béky Albert által 
írt „Útmutató az Alföld fásításának munkájához" című füzet. 

Ha az ültetéseket, illetve az erdőtelepítéseket megfelelően végre
hajtottuk, védeni kell azokat a károsításoktól. Amennyiben pedig 
annak szükségessége merülne fel, a meg nem fogamzott csemeték, 
illetve suhángok helyeit mindaddig be kell ültetni, míg az állományok 
a teljes sűrűséget el nem érik. 

A megtelepített erdők a közérdeken kívül a tulajdonosnak is javát 
szolgálják, mert — sok egyéb előnytől eltekintve — tekintélyes és 
állandó jövedelmet biztosítanak. 

H a ugyanis a mai faárakat vesszük számításba, úgy a megtele
pített erdők kat. holdankint és évenkint átlag mintegy 20 pengős 
tiszta jövedelmet hoznak. Ez t a jövedelmet az alföldi erdők még abban 
az esetben is biztosítják, ha hazánk fatermelése akár a már bevezetett 



rendszeres erdőgazdálkodás, akár az ország erdőterületének növekedése 
útján megnagyobbodnék, mert a nagyobb távolságról való vasúti 
szállítás költségei miatt a más vidékeken termelt fa nem vagy csak 
nehezen versenyezhet az Alföldön termelt fával. 

Indítsa tehát az érdekelteket ez a tudat a minél nagyobb mérv
ben való erdőtelepítésre és — ha mást nem tekintenek ;— saját érde
kükből álljanak az államerdészet szakközegei mellé. 

Bár az erdők, a facsoportok és a fasorok céljaira szolgáló terü
letek kijelöléséhez a kormányzatnak a törvény megadja a hatalmat, 
mégis az volna a megnyugtatóbb, ha ehhez folyamodnunk nem kellene, 
hanem az érdekeltek áthatva az ügy nagy nemzetgazdasági jelentő
ségétől, de a jól felfogott érdekükben is,.maguk ajánlanák fel ezeket 
a területeket az erdőtelepítés céljaira. 

A z államerdészet berendezkedett már a nagyarányú akció végre
hajtására. A kijelölési munkálatok folyamatban vannak, a csemete
kertek megtelepítettek s a szükséges csemeték és suhángok az évi 
tervezetnek megfelelően rendelkezésre állanak; az illetékes m. k i r . 
erdőigazgatóságok és m. k i r . erdőfelügyelőségek pedig utasítva van
nak, hogy a hozzájuk fordulóknak a legrészletesebb tájékoztatást ad
ják meg. 

Nem áll azonban csak ennyiből a kormányzat munkája. A meg
felelő kísérletek (így gyantatermelési kísérletek, erdőtelepítés silány 
talajokon, fafajváltoztatási kísérletek) beállításával előkészíti az erdők 
jövedelmezőségének és a következő erdősítési időszak sikerének biz
tosítását is. 

Figyelmeztetnünk kell azonban az érdekelteket, hogy megfelelő 
ellenőrzés útján gondoskodik egyúttal a kormány arról is, hogy a 
legnagyobb áldozat árán nyújtott támogatással megtelepített erdő az 
ültető birtokos és a köz javára fenntartassák s a meghozott áldozat 
kárba ne vesszen. 

Megindulhat tehát a munka, igényelhetik az érdekeltek a szük
séges csemetéket és a támogatásnak egyéb említett eszközeit, de jól 
jegyezzük meg, hogy sikert csak akkor érhetünk el, ha a telepítéseket 
a legnagyobb körültekintéssel, szakértelemmel és — mint elől mon
dottam — szeretettel végezzük. 




