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nyen elterjed. A helyenként 4—5 m magas növények a törpe növésűekhez hasonlóan 
kislevelűek és növekedésük megtorpant. A mai napig „normálisan" növekedő egye
dek egy része kiváló alakú. Különösen feltűnő a levélbetegségekkel szembeni ellen
állóképességük. Ezek a növényegyedek részben kiváló alakúak és növekedésűek, ezért 
vegetatív, szaporításra „buzdítanak". További növekedésüket azonban meg kell várni. 
Az eddigi eredmények alapján hibridmag plantázs telepítése előzetes utódvizsgálat 
nélkül nem ajánlatos. Fordította: Dr. Szőnyi László 

Elegyetlen erdeifenyvesek átalakítása 
Prof. dr. ing. habil. J. Blanckmeister, a tharandti erdőművelési intézet veze

tője az ERTI meghívására 1962. nyarán Budapesten előadást tartott a termőhelynek 
nem megfelelő állományok lecseréléséről, illetve átalakításairól. Elöljáróban megálla
pította, hogy ez ma a középeurópai erdőművelésnek egyre jobban előtérbe kerülő 
feladata. Üzemmódokat és állományviszonyokat kell megváltoztatni és az utóbbiban 
élesen megkülönbözteti az állománycserét az állomány átalakítástól. A csere során 
tarvágás után egyszerre hozza be az új fafajt, illetve elegyet, az átalakítás során 
pedig a meglévő állományt még egy ideig tovább hasznosítja és ennek árnyalása 
alatt hozza fel az újat. 

Az előadó ezután részletesen foglalkozott a termőhelynek nem megfelelő, ele
gyetlen lueosok és erdeifenyvesek állománycseréjével, illetve átalakításával. Érde
kes megállapítása volt ezzel kapcsolatban, hogy az elegyetlenséget általában azzal 
utasítjuk el, hogy az természetellenes. Ez nem helytálló, mert az őserdőben is vannak 
elegyetlen állományok. Tény azonban, hogy az elegyetlen lueosok és erdeifenyvesek 
hozama az idők során több előfordulási helyen lényegesen csökkent. Vannak ugyan
akkor stabil termőhelyek, amelyeken az elegyetlen lueosok több nemzedéken át is 
eredményesen mfivelhetők. Ilyenek főként a középhegységek mélyebb fekvései. 
Ezeknek jó vízellátottsága és tápanyagutánpótlása mellett hozamcsökkenésről nem 
lehet szó. Az esetleges nyershumusz felhalmozódás meszezéssel eredményesebben 
küzdhető le, mint lombelegyítéssel. Ugyanakkor meggondolásra kell késztesen az a 
körülmény is, hogy a luc fatömegtermelése a bükkhöz viszonyítva 1,5 :1, értékben 
pedig 3 :1. 



Az előadásnak az erdeifenyőre vonatkozó részét — mint bennünket közelebbről 
érintőt — az alábbiakban fordításban adjuk. 

A termőhelynek nem megfelelő erdeifenyő állományok átalakítása viszonylag 
egyszerű, mert az erdeifenyő meglehetősen viharálló és általában sík területeken, 
könnyen megmunkálható talajokon fordul elő. Itt legtöbbször nem is a fafaj meg
választás a kérdéses, hanem a termőhely aktuális termelőképességének a potenciálisra 
való emeléséről van szó. Az erdőrendezőség felvételei szerint az NDK-ban 40 000 
ha erdeifenyves szorul megjavításra. A nagymértékű alomhasználat miatt kifeje
zetten sínylődő állományok területe nem túlságosan nagy, de jelentős azoknak a 
termőhelyeknek a területe, amelyek talajának hozamképessége erősen csökkent 
anélkül, hogy a rajta álló állományok feltűnően satnya növekedést mutatnának. 
Azonkívül számtalan olyan, a termőhelynek nem megfelelő elegyetlen erdeifenyves 
van, amelyeknek növekedése ez idő szerint még jó, még nem okozta talajának lénye
gesebb leromlását, de amelyről mégis fel kell tételeznünk, hogy elegyesen még jobb 
és főleg tartamosiabb teljesítményre volna képes. 

A szükséges intézkedések vagy tisztán biológiaiak, vagy pedig biológiaival kom
binált műszakiak. A biológiai javítási eljárások végeredményükben nem különböz
nek lényegesen a műszakiaktól. Alkalmazási területük mégis lényegesen más, mert 
műszaki munkát úgyszólván kizárólag tarvágás után végzünk, biológiai eljárást 
azonban a még meglévő állományokban is alkalmazhatunk. Amíg az alátelepítés 
lucállományokban csak kivételesen jöhet szóba, addig ez az erdeifenyő esetében 
teljesen szabályszerű. Rudaskorú elegyetlen erdeifenyő állomány árnytűrő fafajok 
korai alátelepítésével magas hozamú elegyes állománnyá alakítható át. Az ilyen alá-
telepítésben a legjobb eredményt eddig a bükkel és a duglásszal értük el, ezek azon
ban talajjavító eljárások alkalmazása nélkül csak a jobb termőhelyeken nőnek jól. 
A bükknek már nem alkalmas termőhelyeken az erdeifenyő alatt jó talajjavító fa
fajnak bizonyult a kocsánytalantölgy, főleg hárs ós gyertyán elegyítéssel. A pleisto-
cénban kialakult németországi termőhelyeken nem ritka természetes társulás áz 
erdeifenyő-bükk-kocsánytalantölgy elegyes erdő. Bevált alátelepítéshez a hegyijuhar 
is. Az erdőszélek lezárásához igen alkalmas a mezei juhar. Határozottan talajjavító 
hatása van erdeifenyő alatt a Prunus serotinanak. Az exoták közül mindenekelőtt 
említendő a Betula lutea és a Betula lenta. A Betula lutea nagyon hasonló a gyertyán
hoz, ugyanúgy tűri az árnyékot, levélalomra gyorsan bomlik. Fáját a mahagóni helyet
tesítésére használják. A vad sajnos különös előszeretettel rágja, ezért telepítéseit 
minden körülmények között be kell keríteni. A szelidgesztenye is alkalmas alátele-
pítésre. Nagy levele az erdeifenyő tűalommal keveredve nagyon gyorsan bomló laza 
humuszréteget képez. A vad kevésbé károsítja. Talajjavító és hozamnövelő hatása 
miatt a jövőben alátelepítéshez alkalmazni kell a Tsuga heterophyllat, Ts. plica-
tát és néhány külföldi Abies fajt is. mindenekelőtt az A. concolort, A. nord-
mannianát és A. cilicatát, valamint A. homolepist és A. Veitchiit (viszonylag füst-
álló). 

A Német Mezőgazdasági Tudományos Akadémia saueni kísérleti pagonyában 
egyes cserjék is talajjavító hatásúaknak ígérkeznek, éspedig a Ptelea trifoliata, Amor-
pha fruticosa. Sorbaria sorbifolia és Symphoricarpus albus, illetve orbiculatus. A 
gazdaságilag értékes fafajok vadrágását ecetszömörce és vadgesztenye elegyítésé^ 
vei érezhetően csökkenthetjük. 

A gyenge hozamú és leromlott erdeifenyő termőhelyek javítására nagyon jól 
bevált az akác. Igen jó talajvédő, nagy hozamú és olcsón ültethető. Hatásával kap
csolatosan a tharandti Erdészeti Tudományos Intézet erdőművelési osztálya széles
körű vizsgálatokat végzett. Ezek azt mutatták, hogy már az akác-betelepülés kez
detén ugrásszerűen emelkedik a nitrogén ásványosodása. A nitrogéntartalomnak ez 
a gyarapodása éppen a saueni talajokra van különösen jó hatással, mert ezekben a 
talajokban, az NDK többi erdőtalajához viszonyítva, meglepően sok a P 2 O 2 és 
K 2 0 . A tápanyagkészletnek igen nagy hányada vesz részt az aljnövényzet tápanyag
forgalmában a fiatalabb és kevésbé záródott akácállományokban. Az akác alatt 
növő fűfélék hozama és tápértéke annyira jelenetős, hogy a pauilneanauei akadé
miai legelőkutató intézet 1962-ben kísérleteket állított be arra nézve, hogy meny
nyiben lehetne a laza talajú, gyenge hozamú legelőterületeket ritka telepítésű aká
cosokkal megjavítani. Közrejátszott ebben az 1961-ben megtartott nemzetközi gyűlé
sen a balkáni országok részéről kapott. hasonló értelmű értesülés is. A saueni ter
mőhelyvizsgálatkor kitűnt, hogy az akác hatása alatt álló parcellákon lényegesen 
több volt a baktérium és a sugárgomba. Az akác alatt átlagosan 5—8-szor több volt 
a baktériumok száma, mint a kontrollparcellákban. Ezzel szemben a mikroszkó-



pikus gombák száma általában kevesebb volt. A mikroszkopikus talaj gombák szá
mának csökkenése és a kedvezőbbnek megítélendő baktériumok és sugárgombák 
előtérbe jutása kapcsolatos, a tipikus nyershumusznak mullszerű moder és mull 
humuszformává történő átalakulásával. A mélységi elterjedésre vonatkozó vizsgála
tok során betekintésire volt lehetőség a profil mikrobiológiai viszonyaiba is. Így az 
összmennyiség (baktériumok, sugárgombák és mikroszkopikus gombák összesen) az 
akác alatt a tipikus esetekben fokozatos csökkenélat mutat, ezzel szemben az elegyetlen 
erdeifenyő alatt a legnagyobb részt mikroszkopikus talajgombákból álló, említést 
érdemlő számú talaj mikroorganizmus csak mintegy 5 cm mélységig volt megtalálható. 
Az akác alatt bizonyos sorrendben jellemző kísérőnövényziet jelent meg növénytár
sulási szempontból egymástól különböző fajokból. A mikroorganizmusok száma a 
csalán és a málna alatt volt a legmagasabb. A Galeopsis tetrahit- és pubescens- a 
Galium aparine- és Moehringia trinervas parcellák alatt is gazdag talajélet volt talál
ható. Ezzel szemben tűalommal és Cladoniával fedett parcellákban alig volt bakté
rium és sugárgomba. A talajélet kismértékű javulása volt megállapítható a Hypnum-
fajok alatt. Így a megfelelő termőhelyi viszonyok figyelembevétele mellett a növény
társulás útján a talajélet mértékére és mélységére bizonyos következtetéseket 
tehetünk. 

Az erdeifenyő állományok alá az akácot különbözőképpen lehet betelepíteni. Ha 
pl. az erdő szélén akác útszegély van, akkor kb. két évenként, az erdő szélével pár
huzamosan, mintegy öt méter széles pasztában a talajt 1—2 méteres térközben al
talajlazító kapával felszaggatva az akácot sarjazás útján mind beljebb és beljebb vi
hetjük az állomány alá. Elérhető ez a koraőszi időszakban elvégzett erőteljes ápoló
vágásokkal is, amikor úgyszólván az összes alászorult és elnyomott fákat kivágjuk 
és hirtelen sok fény éri a talajt. A fényhatás az akácsarjadzást meggyorsítja. Hogyha 
idősebb akácfák hiányában az akácot nem. lehet sarjaztatás útján elterjeszteni, akkor 
ültetni kell. Tisztás területen az akácot, az erdeifenyőhöz hasonlóan, ékásóval ültet
jük. Állomány alatti telepítésben &£ gyakran nem válik be. Az akác nyilvánvalóan 
laza talajt kíván és ezért 1—1,5 ásónyom mélységű gödörbe kell ültetni. Kétéves 
magágyi csemeték kerülnek kiültetésre, s ezek gyökereit kiültetésük előtt gondosan 
vissza kell vágni. Rögtön a kdültetés után az akácot közvetlenül a talaj színe fölött 
visszavágják és mintegy 2 mm-es földréteggel lefedik. Az ily módon elültetett aká
cok Sauenban 93—93%-ig megeredtek. Ha az akácok az árnyékolás miatt sínylődnek, 
két év után még egyszer visszavághatok. Akáccal alátelepített erdeifenyő állományok
ban végzett növedékvizsgálatok jelentős növedékfokozódást mutattak. Berlintől ke
letre, a nyáron meleg, kontinentális vidéken az akác nyilván optimumban van. 
Sauenban a tenyészidő közléphőmérsékilete 50 éves átlagbain 14,6 C°. Ettől DK-re 
Lausitzban és a tengerpart közelében lényegesein kevesebbre képes az akác. Amíg 
az erdeifenyő és akác — utóbbi mint segítő fafaj — egymással jól megférnek, az 
akác és a nyír között már fordított a helyzet. Az akác és a nyír között eddig még ki nem 
derített, nyilvánvaló ellenségeskedés áll fenn. Mindkét fafaj nagyon igénytelen és 
ezért a gyakorlatban gyakran együtt telepítették őket a gyengébb termőhelyekre. A 
már említett saueni erdészetben is így volt ez nagy kiterjedésű parlag területek be-
erdősítésekor. A nyír maghullása révén helyenként betelepült az akác telepítésekbe. 
Az első ápolóvágással kapcsolatos kijelölés alkalmával — 1930-ban — első ízben 
tűnt fel ezekben az elegyes állományokban a nyír és az akác látszólag indokolatlan 
pusztulása. Az elegyetlen nyíresekben, vagy akácosokban egy fa sem pusztult el. Az 
elhalt, pusztuló félben levő és a már láthatólag beteg akácok és nyírek számbavéte
lekor kitűnt, hogy ebben a párharcban az akác a lényegesen erősebb fafaj. A kriti
kus határon, az akác törzsszáma már csak 15»>/0, a nyíré pedig 85% volt. Ugy látszik, 
hogy amikor az akác arányszáma 25% fölött van, csak nyírek pusztulnak, s amikor az 
akác aránya 5% alá esik, csak az akác pusztul. Több gyökérvizsgálat ellenére sem 
Volt ez a sajátos viselkedés eddig megmagyarázható. 

Az alátelepítés semmi esetre sem hoz létre mindig egyenletes, kétkorú állo
mányt. A termőhelynek kis területű változása, valamint a főállomány változó záró
dása az alsó szintben is többé-kevésbé csoportos elegyülést eredményez. így pl. bükk
kel főleg az először keletkező kisebb hézagokat telepítik be, majd később a nagyobb 
hézagokat duglasszal, megfelelő esetben hárssál és gyertyánnal elegyítve. Az erdei
fenyő növekedési előnyét a duglasz a felújításig behozza. Ezen a módon csoportosan 
egyenlőtlen korú állomány keletkezhet, melynek többszintűsége a felső szintbe nőtt 
és alsó szintben maradó lombfák révén még akkor is megmarad, ha a duglasz az 
erdeifenyő koronaszintjébe belenőtt. 

Felesleges mondani, hogy elegyetlen erdeifenyő állományok legalább ugyanilyen 
jól átalakíthatók szálaló vágással. Itt mindenekelőtt az erdeifenyő-tölgy-vörösfenyő-



gyertyán-hárs elegy kialakítására gondolunk. Az említett három első fafaj fény
igénye a szálaló elvnek a csoportos felújítással való egybekapcsolását kívánja. 

A biológiaival kapcsolt műszaki intézkedések közül tudvalevően nagyon hatásos 
és gyors talajjavítás érhető el a teljes, mély talaj műveléssel is. Ezt meszezéssel, mű
trágyázással és talajjavító növények — rendszerint hüvelyesek — vetésével kapcsol
juk egybe. Mezőgazdasági köztesművelést is lehet végezni. Ezek az eljárások min
denesetre nagyon költségesek és ezért csak erősen leromlott termőhelyeken kerül 
rájuk sor. Ebben az esetben is nagyon komoly vizsgáilat tárgyává kell tenni, hogy 
a talajjavítás után továbbra is elegyetlen erdeifenyő, ill. lucfenyő állományokat tele
pítsünk-e. Ez csak kivételesen fordulhat elő, általában hozambiztos, elegyes állomá
nyokat kell kialakítani. A már említett pseudogley talajokon a talajjavítás után 
úgyis teljes állománycsere szükséges. 

Végül még pár szót az elegyes erdő problémájának faterméstani vonatkozásáról. 
Hegyvidéki savanyú termőhelyeken, ahol a lucfenyő a bükköt állandóan túlnövi, az 
egykorú luc£enyő-bükk elegyes állományt csak növedékveszteség árán lehet fenn
tartani. Ennélfogva a szükségesnek vélt bükk elegyítést csak úgy lehet ésszerűen 
megvalósítani, ha a bükköt előbb telepítjük be. Itt tehát különböző korú állományo
kat kell létesíteni. Azonos korú lucfenyő-bükk elegyes állományok csak a hegységek 
középfekvéseinek mészben nem szegény területein jöhetnek szóba, ahol a bükk és 
lucfenyő vitalitása kb. ugyanakkora a teljes vágásforduló alatt. Ebben az esetben az 
elegyes állomány a legjobb talajokon csak igen kis mértékben tesz túl az elegyetle-
nen. Amennyiben a tápanyagban gazdag talajokon, melegebb és szárazabb kitett
ségben a bükk a lucfenyőnél jobban nő, a lucfenyő elegyítése .eleve elhibázott. A tű
levelűek közül itt esetleg az Abies grandis, vagy a duglasz jöhet szóba. 

A pleistocén legjobb termőhelyein a rendszerint két korú erdeifenyő-bükk ele
gyes állomány az elegyetlen erdeifenyő állománnyal szemben annál inkább 
előbbrevaló, minél magasabb a vágáskor. Növedéktöbblete a 60 éves vágáskor 
melletti 3%-tól, a 80 éves melletti 46%-ig emelkedhet. Kimondottan szűkös víz
ellátás mellett. a bükkel elegyes erdeifenyő állományban a felső szintben álló 
erdeifenyőnek 10%-os hozamcsökkenése volt megállapítható a bükk konkurenciája 
miatt, egészében azonban az elegyes állománynak lényeges előnye volt kimutat
ható, s ez száraz anyagértékben eléri a 30—50%-ot. Különösen nagy növedék-
gyarapodás érhető el az erdeifenyőnek vagy vörösfenyőnek duglasszal történő alá-
telepítésével. A fényigényes és árnytűrő fafajok különböző növekedési folyamatát 
kell egymással oly módon összehangolni, hogy a főfák viszonylag korai növedék-
kulminációja erős előhasználaitokkal kihasználható legyen és a második szint
ben álló árny tűrő fafajok fő növekedési időszaka érvényesülhessen akkor, ami
kor a főfák növekedése lecsökken. A pusztavágásokon is könnyen megtelepíthető luc-
cal elegyes erdeifenyves a II/III. termőhely jóság mellett, 120 éves vágáskorban, az. 
elegyetlen erdeifenyő állományokkal szemben 13%, az elegyetlen lucfenyő állomá
nyokkal szemben pedig 5% növedéktöbletet adott. A bükkel elegyes erdeifenyő és a 
luccal elegyes erdeifenyő állományok többlethozama az elegyetlen állományokkal 
szemben nemcsak abszolút értelemben, hanem a növedékszázalékra vonatkoztatva is 
érvényes. Vörösfenyővel elegyes bükk, vörösfenyővel elegyes jegenyefenyő és vörös
fenyővel elegyes lucfenyő állományok mindig jobbak, mint az elegyetlen vörösfeny
vesek. Igen értékesek a vörösfenyővel elegyes jegenyefenyő és a vörösfenyővel éle-
gyes bükk állományok, míg az általában azonos korú vörösfenyővel elegyes luc
fenyő állományok teljesítménye az elegyetlen lucfenyves mögött marad. Kétségtelen 
azonban, hogy középhegységekben a bizonytalan lábon álló lucfenyvesek szilárdsá
gát a vörösfenyő és vihar, zúzmara és hótörés ellen döntően fokozza. 

Az erdő egészsége érdekében szükséges, a válságmentesség és üzembiztonság ál
tal megkívánt elegyes erdőt növedékveszteség nélkül legkönnyebb vegyeskorú, 
több szintű állományszerkezetben fenntartani. Ha sikerül a legkülönbözőbb károk 
okozta, gyakran megismétlődő veszteségeket kiiktatni, úgy csak ezáltal, a most ter
melhető fatömeg mennyiségét 25%-JcaI lehet emelni. 

Ezen túlmenően az arra alkalmas fafajok elegyítése — amint azt az erdeifenyő és 
akác példája mutatja, — a hozadékemelést illetően még kétségen kívül sok lehetősé
get rejt magában. Itt még tág tere van a kutatásnak. Az elegyítésre számtalan lehe
tőség van, és teljes egészében csak akkor meríthető ki, ha az erdőművelés eljárási 
módjait a termőhely és állományok figyelembevétele mellett rugalmasain változtatja 
és minden esetben az annak megfelelő üzemalakot alkalmazza. A változatos telepí
tésű, többnyire elegyes erdő felel meg annak a protektív célnak is a legjobban, 
amely a jövőben mindjobban előtérbe lép. 

(Fordította: dr. Vlaszaty Ö.—Holdampf Gy.) 


