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Újabb művek a termőhely-ismeret köréből
A z elmúlt évek során az Erdő- és Termőhelytipológiai Ütmutató nyomán az erdő
gazdaságok összeállították a saját, helyileg érvényes, erdőgazdasági tájakra vonatkozó
technológiai utasításukat. A z Utasítás elkészítése a korszerű biológiai szemléletnek
megfelelően történt, vagyis a termőhelyi tényezők és az erdők szoros összhangjának
felismerésével. Számos erdőgazdaságnak azonban nehézségei támadtak a területükön
érvényesülő tényezők mértékének, típusának megismerése tekintetében. A z utóbbi
két évben több olyan atlasz, térkép jelent meg, amelyek az ilyenirányú hiányosságok
kiküszöbölését elősegítik s hasznos tájékoztatást nyújtanak különböző területek ter
mőhelyi adottságairól.
1. Magyarország éghajlati atlasza. (Akadémiai Kiadó Budapest, 1960.) A z atlasz
rövid bevezető szöveg után 78 oldalon keresztül szinte valamennyi, erdőtenyészetre is
jelentős meteorológiai tényező hazai alakulását tartalmazza. A mintaszerű nyomás, a
szemléletes színek, az ügyesen választott méretarány egyaránt lehetővé teszik, hogy a
kutatásban és gyakorlatban dolgozó szakemberek gyorsan és alaposan tájékozódhassa
nak területük éghajlatával kapcsolatosan.
A bevezető szöveg a meteorológiai tényezők kiszámításának módszeréről tájékoz
tat bennünket és utal a térkép szerkesztési elveire, nehézségeire is. Ezzel a meteoroló
giában kevésbé tájékozott szakember is megkapja az értékeléshez szükséges alapis
mereteket.
A térképlapok 6 nagy csoportba oszthatók. A z első részben az ún. általános térkép
lapokat találjuk, ezek részben hazánk hegy és vízrajzi viszonyait, a földrajzosok által
meghatározott természetes tájakat, majd a talajtípusok elterjedését és a természetes
növénytakarót ábrázolják. A talajtérkép ma már idejétmúltnak tekinthető, mert nem
az általunk is használt legújabb, Stefanovics és társai által kidolgozott és leírt talajtípu
sok szerepelnek rajta, hanem egy korábban használt, nagyvonalúbb rendszerezés egy
ségei. Ugyanígy igen sok változás történt a Kárpáti Zoltán és Boros Ádám által össze
állított, természetes növénytakarót ábrázoló térképen. De kritika érheti az összefüggő
bükkösök és erdei fenyvesek határvonalainak ábrázolását is. Itt csupán Járó Zoltán
legújabb adatfeldolgozására utalunk.
Az atlasz az alaptérképek után a meteorológiai tényezőket az éghajlat termikus,
higrikus és cirkulációs összetevői, majd éghajlati szélsőségei csoportosításában rend
szerezi. Ehhez csatlakozik az eddig gyűjtött, mintegy 5 éves fenológiai megfigyeléseket
tartalmazó terjedelmes rész.
A termikus össztevők csoportjában a napsütés időtartamáról, a felhőzetről, a de
rült és borult, valamint ködös napok számáról, végül a léghőmérsékletről kapunk tá
jékoztatást. Nagy általánosságban csak a hőmérsékleti adatok voltak a fentiek közül is
mertek, így különösen igen hasznosak a napfénytartamra vonatkozó térképek. A hő
mérsékleti tényezők között nemcsak az átlagos adatok feldolgozását találjuk, hanem a
szélsőségeket is. A tenyészidőszak hosszúságára nézve hasznos következtetést nyújta
nak az 5°-os és 10°-os napi középhőmérséklet tavaszi és őszi határnapjait feltüntető
térképek. Egyes tájak hűvösebb vagy melegebb klímájára pedig a fagyos, zord, téli,
nyári és hőségnapok számából következtethetünk. Ezeket a tényezőket is külön térkép
lapok mutatják.
A higrikus összetevők között a páranyomás adatain kívül a relatív páratartalom
értékére leginkább jellemző januári, áprilisi, júliusi és októberi 14 órai nedvesség ér
tékeit feltüntető térképeket emelném ki. A csapadékok havi eloszlását az egyes hóna
pokra vonatkozó 12 lapon tanulmányozhatjuk. De különböző időszakok csapadékel
oszlására is találunk útbaigazítást. így az évi tenyészidőszakra, valamint a tavaszi ka
lászosok tenyésizidősKakára eső csapadékot is külön térkép tünteti fel. A különböző
erdőgazdasági munkák tervezését a havas, hótakarós, valamint a csapadékos napok
szamának ismeretében végezhetjük el. Ezeknek, valamint a hótakaró vastagságára
vonatkozó adatoknak ábrázolását is megtaláljuk az atlaszban.
A cirkulációs összetevők között a szélirány és tengerszinti légnyomás értékeit is
merhetjük meg.
A z éghajlati szélsőségek közül a hőmérsékleti és csapadék szélsőségeket mutatja
be az atlasz egy-egy rendkívül meleg vagy hűvös, nagyon csapadékos vagy alig csa
padékos év vagy időszak viszonyainak ábrázolásával.

A fenológiai térképek elsősorban mezőgazdasági növények virágzásának és érésé
nek kezdetéről tájékoztatnak bennünket. Erdészeti vonatkozásban érdekesek az akác és
a nagylevelű hárs virágzásának kezdetéről készült térképek.
A térképlapok részben 1 : 2 500 000, részben 1 : 1 250 000 méretarányban készültek.
Jól áttekinthetők és egy-egy erdőgazdasági táj adatai könnyen kiolvashatók belőlük.
A szép rajz és nyomás, valamint kiváló színezés az Offset Nyomda jó munkáját dicséri.
2. Magyarország vízföldtani atlasza. (Készült a M. Áll. Földtani Intézetben, fő
szerkesztő: Dr. Schmidt-Eligius Róbert, Budapest, 1961.). Az atlasz Magyarország vizei
ről nyújt igen részletes tájékoztatást s ezzel minden vízzel gazdálkodó intézmény ós
üzem hasznos, tudományos alapokon nyugvó adatokra támaszkodva végezheti munká
ját. Erdészeti szempontból az atlasz kisebb jelentőségű, de több olyan erdőgazdaságunk
van, amelynek szakemberei haszonnal forgathatják.
Az atlasz 73 térképlapon a következeket ábrázolja: 1. vízadó rétegösszletek tér
beli helyzete, földtani koronként csoportosítva, 2. artézi vizek nyomási és áramlási vi
szonyai, 3. a feltárható víz hőmérsékleti viszonyai, 4. az ország vízföldtani tájegysé
gei, 5. mélységi vizek vegyi összetétele, 6. artézi vizet szolgáltató rétegösszletek fajla
gos vízhozama, 7. hévvíz feltárási lehetőségek, 8. ásványi és gyógyvízlelő helyek. Fen
tiekhez csatlakoznak egyes hegj'vidékeiink vízrajzát, vízföldtani és vízkémiai viszo
nyait tartalmazó térképek. Végül Budapest hasonló jellemzését találjuk meg.
A felsoroltakon kívül még számos olyan térképlap is van az atlaszban, amely szá
munkra, erdészek számára is érdekes lehet. így Magyarország fontosabb homokos-ka
vicsos törmelékkúpjainak átnézetes térképe, az Alföld domborzati térképe, az alföldi
rétegösszletek porózusságát ábrázoló térkép, Magyarország vízföldtani tájegységei,
valamint azok fajlagos vízhozama.
A hegyvidékek vízrajzi térképein a forrásokat, felszíni vizeket, különböző kuta
kat, vízműveket, felszíni vízválasztókat, víznyelőket, földalatti vízfolyásokat tüntették
fel az atlasz szerkesztői. A vízföldtani térképek pedig a hidrológiai egységek határait,
földtani képződmények vízföldtani tulajdonságait, a hegységszerkezeti elemeket és a
vizek áramlási irányát mutatják. Ezek a térképlapok valamennyi jelentősebb hegysé
günk adatait ábrázolják.
A térképek 1 : 1 000 000, illetve 1 : 200 000 (hegységek vízföldrajzi, vízföldtani tér
képei) méretarányban készültek.
3. Stefanovics Pál és Szűcs László: Magyarország genetikus talajtérképe. (Geneti
kus talajtérképek, Főszerk.: Gerei László. 1. sorozat 1. szám. OMMI'1981.). A hazai,
eddig végzett talaj térképezési munka egyik összefoglaló eredményét rögzíti a szerzők
Magyarországra vonatkozó genetikus talajtérképe. A térkép 1 : 500 000 méretben ké^
szült és terjedelmes szöveg! résszel ellátott kiadásban jelent meg. A szövegi részben
szerzők 5 fejezetre osztva részben a talaj térképezés történetét foglalják össze, részben
pedig a térkép használatához szükséges tudnivalókról tájékoztatnak bennünket.
Az első fejezetből a 100 éves magyar talaj térképezés történetét ismerjük meg.
Szerzők 6, az alábbiakban felsorolt korszakot különböztetnek meg:
1. 1779—1855. Tessedik, Nagyváthy, Pethe munkássága, valamint a Mezei gazda
ság könyve.
2. 1858—1891. Szabó József munkássága.
3. 1891—1909. A Földtani Intézet Agrogeológiai Osztályának működése, Inkey,
Treitz, Horusitzky működése a porosz talajtani iskola nyomdokain.
4. 1909—1931. Az ePső Nemzetközi Agrogeológiai Konferencia hatása, a dokucsajevi iskola követése, Treitz, Timkó, Ballenegger, 'Sigmond munkái, az Alföld szike
seinek felvétele.
5. 1931—1951. Kreybig-féle átnézetes talajismereti térképezés.
6. 1951—. A genetikus talajtan második fellendülése.
Mi tette szükségessé az új genetikus talajtérkép elkészítését? Kiderült, hogy a
Kreybig-féle térképek nem alkalmasak az ország talajtakarójának egységes jellemzé
sére, a talajok keletkezésének körülményei ugyanis nem tűnnek ki rajtuk kellőképpen.
A Kreybig-féle térképek az üzemi mezőgazdálkodás közvetlen érdekeit szolgálták, de
pl. az erdők alatti talajok csak egységes, zöldszfinű jelzést kaptak tekintet nélkül a
termőerőben jelentkező igen nagyfokú eltérésekre. Másrészt az orosz és szovjet talaj
tani iskola eredményeinek alaposabb megismerése számos olyan, újabb szempontot
vetett fel, amelyeket szükségesnek látszott a talajtérképezés elkészítésénél érvényesí
teni. De erős indítékot hozott az a tény is, hogy az eróziós térképkészítés során a ta
lajviszonyok ismeretét szolgáló adatok igein nagymértékben gyarapodtak. Nagy segít
séget jelentett még a korszerű genetikai talajtípusok elkülönítése és ismertető jegyeik
meghatározása.

Utóbbit szerzők a szövegi rész második fejezetében ismertetik. Ezt az osztályozási
rendszert vette alapul Járó Zoltán is az erdő- és termőhelytipológiai útmutató talaj
típusainak leírásánál, természetesen az erdészeti vonatkozásoknak megfelelően ki
egészítve és helyesbítve.
i
A következő fejezet a talajtípusok eldöntését szolgáló vizsgálatokat ismerteti. Fel
hívja a figyelmet az alap és ágyazati kőzet közötti különbségre s első lépésként az azo
nos, mechanikai összetételi adatok alapján megállapítható kiindulási anyag egységes
ségét látja fontosnak. Erdőtalajok típusba sorolásához főként az alábbi tényezők alapos
vizsgálatát látják a szerzők szükségesnek: mechanikai összetétel, a kilugzási és felhalmozódási szint között fennálló különbség, vagyis az ún. textur differenciálódás, hy
és T érték, humusztartalom eloszlása és minősége. A talajban lejátszódó réti, cser
nozjom, ill. erdei jellegű folyamatok irányát a taingeins alfa értékek jelzik. Szerzők to
vábbiakban fontosnak tartjuk még a humusz C/N arányát, az
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viszonyszámot, az agyagos rész összetételét, karbonátgörbét, vízoldható sók grafi
konját.
Egy külön fejezetet szentelnek a szerzők a talaj és a táj kapcsolatának s rámutatnak
arra, hogy a talajok megjelölésekor mindig nagyon fontos a táj feltüntetése is. Szerin
tük a talajok megnevezését az alábbi séma szerint kell végezni: 1. fizikai talajféleség,
2. változat, 3. altípus, 4. típus, 5. tájmegjeiölés. Például: vályogos, podzolos, agyag
bemosódásos barna erdőtalaj Göcsejben.
Végezetül pedig a szerzők egyes talaj tulaj donságoknak a talajok értékelésében
játszott szerepével foglalkoznak.
A szövegi rész csak kiegészítője a térképnek. A térkép különböző színekkel jelzi
a genetikus talajtípusokat és altípusokat. A z altípusokat csak az esetben jelöli külön,
ha erre elegendő adat állit rendelkezésre'. De hiányzik néhány típus is a térképről, pl.
a köves váztalajok, úgyszintén a fenti okok miatt. A színjelzések a feltüntetett talaj
típusok területi kiterjedését jelzik, míg az alapkőzetre, fizikaiféleségre nézve a külön
böző vonalkázásokból kapunk felvilágosítást.
A genetikus talajtérkép jó áttekintést ad hazánk talajviszonyairól. Egy-egy tájra
vonatkozólag természetszerűleg az ott előforduló leggyakoribb talajtípust adja meg,
kismértékben képviselt típusokat nem tüntet fel. Véleményünk szerint helyileg kisebb
kiigazításokat kell majd rajta végezni, ez az adatok felvételének gyarapodása után
lesz majd időszérű. Ettől eltekintve üzemi szakembereink részére, főként művelők ré
szére igen hasznos alapismereteket nyújt és a szövegi rész tanulmányozása is igen
célszerű, sok új szemponttal gazdagítja talajtani tudásukat.

Szodfridt István

Lueosok gazdaságos tisztítása
A z erdőnevelés racionális módszereinek kutatása során dr. E. Wagenknecht a Die
Sozialistische Forstwirtschaft 1962. decemberi számában igen érdekes eszmefuttatás
ban tesz javaslatot a fiatal lueosok nevelésére. Abból indul ki, hogy az utóbbi évek
erős hó- és viharkárai tanulsága szerint a lucosokat fiatal korban nem szabad sűrű
ségekké összenőni hagyni, hanem igén laza záródásban kell nevelni. A telepítéskor
1,50 m -es és ennél még kisebb növőteret igen korán és erőteljesen meg kell na
gyobbítani és csak mintegy 40 éves kortól szabad a mérsékeltebb gyérítésre rátérni.
A feladat gazdaságos megoldása érdekében a 40 éves korig általában szokásos
6—8 belenyúlást egyszerre, vagy legfeljebb két menetben javasolja elvégeztetni. Ez
lehetővé teszi fejlett technikai eszközök alkalmazását és nagy mennyiségű munkát
takarít meg.
Ennek az erőteljes tisztításnak végrehajtására több variációt ismertet. A z álta
lában szokásos 1,0, illetve 1,2 m telepítési növőtér mellett a javaslat szerint a tele
pítési törzsszámot 25%-ra kell csökkenteni, úgy, hogy végül is 2500, illetve 1736 fácska marad vissza a területen. Ennek a végrehajtási sémája a következő:
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Minden második sort teljesen el kell távolítani, a visszamaradóban pedig minden
második fát kell kivágni. Kialakíthatunk vele négyzetes, vagy háromszögű hálózatot.
A séma jól vezet, de nem kell szigorúan betartani, közben bizonyos válogatás is ér
vényesülhet. A tisztán válogató eljárásnak az a hátránya, hogy megbontja a hálózat
egyenletességét és nem teszi lehetővé a koronák minden irányban egyenlő kialakítá
sát. A szerző hangsúlyozza, hogy sem a séma betartását, sem a válogatást nem, szabad
túlhajtani.
Az ilyen tisztítással elért törszám Wiedemann faterméstáblái szerint az I. termő
helyi osztályban 35, a Il.-ban 41 és a III.-ban 50 éves korban esedékes, 14 cm átlagos
mellmagassági átmérővel. Elméletileg ebben a korban kellene a következő belenyú
lásnak, az első tényleges gyérítésnek megtörténnie. A korai laza állásban erőteljesebb
vastagodás folytán ezt az átmérőt az állomány mintegy 5—10 évvel korábban éri el,
így már ekkor el lehet benne az első mérsékelt gyérítést végezni. Ezt az előbb leírt
radikális tisztítást a fiatalosokban és a korai rudas korban 6—7 m állománymagassá
gig lehet alkalmazni. Ennél idősebb korban csak a viharkároktól kevésbé veszélyez
tetett fekvésekben szabad megkísérelni.
Veszélyeztetettebb helyen és idősebb rudaskorban, ha óvatosságra van szükség
és az egyetlen belenyúlással való 75%-os törzsszámcsökkentés aggályos, ezt két menet
ben is el lehet végezni a következő módon:
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Az első menetben minden negyedik sort teljesen kiveszünk, a közepén maradót
érintetlenül hagyjuk, a többiben pedig minden második fácskái vágjuk ki. A máso
dik menetben azután az érintetlenül hagyott sort 3—5 év múlva .teljesen ki lehet
venni.
Ha még nagyobb óvatosság szükséges, három fokozatban is végre lehet
hajtani: 1. minden negyedik sor eltávolítása; 2. a középső sor teljes kiemelése; 3.
minden második fa kivágása a többi sorokban.
Tágabb telepítési hálózat esetén —• 1,5 m vagy 1,7 m — csak 50%-ra kell a törzs
számot csökkenteni:
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Ilyen tisztítás mellett 2222, illetve 1730 törzs marad állva és a következő bele
nyúlás 25—35 éves korban lesz esedékes gyérítés alakjában.
A bemutatottakon felül még számos más sémát is fel lehet állítani és minden
üzemnek magának kell ilyeneket kialakítani a konkrét adottságoknak megfelelően.
Ugyanígy kell kikísérletezni, kialakítani a célszerű munkaszervezetet is, amiben fon
tos szerep jut a kisgépeknek.
Wagenknecht javaslatait speciálisan németországi viszonyokra teszi, nem sok ér
telme volna hazai körülményeink között egyszerűen lemásolni. Tanulmányában azon
ban rendkívül figyelemreméltó gondolatokat találunk arra vonatkozóan, hogy miként
is lehet a rendkívül nagy gondot okozó tisztítási munkák racionalizálásához közeledni,
hogyan kell erdei munkákat sematizálni. Cikkének olvasása közben felmerül a gon
dolat, hogy ha ilyen korán ennyire kiritkítja az állományt, miért nem telepít mindjárt
tágabb hálózatban? Erre a szerző is utal, a telepítési hálózat'kérdésére vonatkozó
újabb tanulmányt. ígérve.

Jérőme René

