Esthétique dans l'éconoinle forestiére. — E n H o n grie ,avant la libération d u pays, on n'avait pris en
considération les poiuts de v u e esthéitiques et sanitaires
qu'en ce qiui eoneerne les foréts qui entourérent les
logement.s (cháiteoux), les stations climatiques et sta
tions balnéaires de la classe dominante. D a n s cos parcs
et foréts l'urent les exploitatlons du bois généruleiment
suprimées et une sorto de horti-sylviculture introduite.
Á la mente époque — quand il fut trés peu fait en
faveur du reboisenient
de 1'AlíöM
(Grand
Plaine
Hongroise) — on continua á fairé une exploitatiou
.ihusive, sans aniénagenient, des Foréts de oolliues et de
ínontagiies du pays. D a n s leur peroeption les deux
idées: l'idée de la „béli© fórét" et cel'je de la „fórét
imrative" mit été bien dilTérentes l'une de Poutre.
Danis la peroeption dialeetiquo de !a sylvioulture d'aprés
la libération il n'exlstent p'.us de télies disitincions, les
deux types des foréts: la „bel'.e fórét" et la „torét
lucrative" sont d'uno telle point de vue .inséparables
La mouvellle ócoinoinie forestiére sVI'force — d'uiie part
— de conserver et d'augmeniter, selon les possibilités,
la valeur esthétique et bienfaisante deis foréts exivstantes
et — d'autre part — de contribuer u n e importance
primoxdiiale á l'eífet esthétique ct bienfaisante des
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mmvelles foréts qu'el'e se porpore á créer par le reboi
senient de grandes propoctions du pays suir le modéle d u
projet staliniien en v u e de transformation de la nature.
Elte coinprend l'importauce des nouvellas foréts qui
trausl'omient -e payslage, emliellissent et rendent plus
sain et plus agréable la vie d u peuple.
Asthetik in der Forstw irtschaft. — V o r der Befreiung Ungarms k a m e n ásthet-ische u. gesundlheitIiclie (fesichtspunkte nur in den die Wohnstátten u.
Erholungsorte der herrschenden Ktassen u m g e b e n d e n
Wíildern zur Geltung, die m a n grösstenteils als Parkanlagen behandelt hat. F ü r die Aufíorstung der Tiefebene gesehah sehr wenig, aber in den Forsten der
11 ügel u. Borge vernichtete
sehonungslcser R a u b b a u
wertvolies Ho-zkapital. In der dialdktischem Betraciitung der beíreiiten Forstwirtscűiiaft sind Schönheit u.
Nützlichkeit des Waldes eng verbundene BegrMfe. D a s
neue Forstvvesen ist eifrig bestrebt den asthetischen u.
Wohlfartswert deir W a l d e r zu schützen u n d zu heben. In
den naeh deni gros-seu Stulin'sehen Xaturumwatdluiigsptan begonnenen, das ganze L a n d umifassenden Aul'l'orstungsarbeiten gelangt diese Ansdhlauung — z u m W o h l e
des Volkes — weitcstgehend zur Geltung.
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A FA- ÉS CSERJEFÉLÉK GYÖKÉRRENDSZERÉNEK
EGYÜTTMŰKÖDÉSE SZTYEPPÉI TALAJOKON
F. I. Tráveny
Ljesz i sztyepj 1949. évi 2. sz.
<Í:Í4.957.44

:

581.144.2.

Mezőgazdasági fásítások sikeres végrehaj
tása csak is úgy lehetséges, ha a mező- és erdő
gazdasági szakemberek teljesen tisztában van
nak az élenjáró micsurini agrobiológiai tudo
mánnyal.
Csak
a
sztyeppefásítás
során
szerzett
'tapasztalatok
kritikai
elemzése és a T . 1).
Liszenkó által a különböző fa- és cserjefajok
versengésére és kölcsönös segítségére vonatko
zólag megállapított
törvényszerűség
alapján
tudjuk az alkalmazandó
fafajokat
helyesen
megvalósítani, csak így tudjuk megtalálni a
főfaifajoknak olyan harmonikus területi elosz
tását (a telepítési típust), amelyben már előre
megteremtjük a lehetőséget a fafajok
közötti
versengés lehető legnagyobb mértékű csökken
tésére és a kölcsönös
segítség előmozdítására.
Egyszóval az erdőtípusok olyan fa- és cserje
félékből tevődnek
össze,
ahol a másodrendű
fafajoknak és cserjéknek a fő fafajokkal való
együttműködése a fő fafajok
fejlődését szol
gálja. Ennek a célnak az elérése érdekében fel
tétlenül szükséges a fajok biológiai tulajdonsá
gainak, valamint azok együttműködésének és
a külső környezet behatásának részletese isme
rete:
A z utóbbi évek megfigyelései alapján bebi
zonyult, hogy a sztyeppéi talajokon a talajned
vesség hiánya folytán a fa- és cserjefélék között
a harc legélesebben a gyökérrendszerek együtt
működésében
nyilvánul meg. És ezért egyes
szerzők nem alaptalanul emelik ki ezt a körül
ményt, minit -elegyes
telepítések
alkalmával
fa- és cserjefélék megválasztásának legfonto
sabb tényezőjét.

A z 1946. évben a sztálingrádi „Zöldövezet"
fiatalosainak
megvizsgálása
alkalmából
(9
éves állomány) a fa- és cserjefélék gyökérrend
szereit tanulmányozták (kiásások! segítségével,
talajszelvények szerint).
A jelen cikk keretein belül megkíséreljük a
kísérletek eredményeinek leírását.
Kísérleti területként az Elyáska nevű helyi
vízválasztónál elterülő erdősáv 3. számú erdő
része szolgált, amely a Sztálingrád külvárosá
tól 3 km-re délre levő „Kuparasz" nevű szaka
dék elágazásától a „Volgamenti" meredek lejtő
mentén a volga—doni közös vízválasztóig ter
jed (Sztálingrádtól délnyugatra). A z adott terü
let tagozott terepét további különböző kisebb
szakadékok és a helyi domborzat egyéb mélye
dései teszik bonyolulttá. E z a körülmény a geo
lógiai összetétel jellegzetes feltételeinek (a talaj
felületéhez
közel, gyakori, az ú. n. milletikus
agyag képződése), valamint a szélsőséges szá
raz éghajlat (350 mm-es évi átlagos csapadék)
figyelembevételével,
a talajtakaró
legkedve
zőbb előfeltételeit szolgálja. A z adott területen
az Imscsenszkí I . Z . ( V N Y I Á M I ) tanár útmu
tatása szerint összeállított „Zöldövezet"-et tar
talmazó talajtérkép
szerint,
a
középkötött
vályog és kötött világos színezetű szikes-agya
gos talajok vannak túlsúlyban. A z alacsonyabb
fekvésű
keleti részeken
túlsúlyban
vannak
a iszikkel egy komplexumban lévő talajok.
A
gyökérrendszerekben
a
főgyökerek
a
gyökérvár
felépítése
jellegének,
jellegzetes
képződésének és kölcsönhatásának talajszelvények szerinti tanulmányozására a 35. erdő
sávon keresztül 2 m széles és 2.5 m m é l y

futóárok készült.
A z összes fajok főgyökereit
feltárták, kiemelték és lefényképezték. Minden
sorból vettek 2—3 egyforma mintát. Egyidejű
leg alaktani leírást készítettek. Megtörtént a
gyökerek számbavétele talajszelvények szerint
két alapirányban: a sor hosszában és kereszt
ben. Azonkívül minden fa és cserje koronájá
nak vetületében (a fák esetében 1, a cserjefélék
esetében 0.5 m átlagos sugarú terület a gyökfő
től számítva) számbavették a mellékgyökereket
ós azok jellegzetes alakulását.
Minden egyes
gyökér vastagságát
megmérték az
elágazás
képződése előtt, majd az elágazó gyökerek vas
tagságát is.
A 35. számú erdősáv (1937. évi őszi telepí
tés) fekvése dél-északi irányú 22 m széles és 14
sorból áll. A z átlagos sortávolság 1.5 m. A faés cserjefélék elhelyezése a sorokban a követ
kező:
,
1. sor (a keleti oldalról kiindulva): ezüst fa,
amorf a;
2. sor: fehérakác, vénic-szil (mezei-szil);
3. sor: barackfa, fehér eper;
4. sor: tatárükörke;
5. sor: bodza (ámorfa), magaskőris (tölgy);
(i. sor: n y á r (feketenyár), ámorfa;
7. sor: tölgy (az erdősítést
követő
évben
telepítve, (elegyetlen sor);
8. sor: sárga
cserszömörcs
(szintén
egy
évvel később és elegyetlenül telepítve);
9. sor: amerikai
juhar,
körte,
amerikai
kőris;
10. sor: vénic-szil, ükörke;
11. sor: ámorfa, magaskőris;
12. sor: fehérakác (tisztán);
13. sor: amerikai juhar, barack;
14. sor: keskenylevelű ezüstfa.
tamariska.
A kísérleti terület az erdősáv északi lejtős
részén fekszik. Kitettsége északi, nagysága 0.1
ha. A faállomány növekedési viszonyai (9 éves):
átlagos magasság 2.9, a legnagyobb magasság
(a nyarak esetén) 6.0 m;
átlagos
magassági
növekedés:
29 cm, az 1946. évben az átlagos
magasságnövekedés 37 cm volt; a gyökfő átla
gos átmérője 4.9 az átlagos
mellmagassági
átmérő 2.1 cm.
A m i k o r az egyes fafajok megválasztásakor
a biológiai sajátságosságot
figyelmen
kívül
hagyták, a megfigyelés idején (1946. évben) az
egyes fafajok között éles magassági különbsé
gek mutatkoztak (9 éves korukban). A gyorsan
növő fafajok, mint a nyárfélék, fehérakác, ame
rikai juhar, uralkodó helyzetet
foglaltak el.
Szétágazó gyökereikkel (különösen az amerikai
juhar) elfojtották a többi fajokat, nemcsak a
saját soraikban, hanem a szomszédos sorokban
is. A legelnyomottabb helyzetbe a tölgy került
(7 sorban), 0.9 m átlagos és 2.6 m legnagyobb
magasságot ért el.
A futóárok talajszelvényének alaki össze
tétele a következő:
,,A"
talajszint
(0—20 cm-ig)
szántható,
színe barnásszürke. Homokos, eléggé humusz
tartalmú, laza talaj. A fa- és cserjefélék gyöke
rei sűrűn átszövik. Gyenge tömöttségű. Kilúg
zódás nincs. Kötöttsége és színe tekintetében az
alatta levő rétegtől nem különül el élesen.
„Ai" talajszint
(20—45 cm-ig) 25 cm vastag,
szintén
szántható
(plantázsszerű
művelésre
alkalmas). Sötétebb, az alsó részeken egyenlőt
lenebb színezetű. Mechanikai összetétele: kötöt
tebb, homokos vályog, az „ A " talajszintnél keve

sebb hajszálgyökérrel. Kilúgzódás nincs. A z
alatta következő rétegtől élesen megkülönböz
tethető.
„ ő " talajszint
(45—70 cm-ig) 25 cm vastag.
Színe vörösbarna, nagyon kötött, humuszsávokfcal, féregfúrásokkal
és egyes vakondfiirásokkal. Mechanikai összetétele: homokos
vályog,
gyengén kifejezett, szabálytalan hasábos szer
kezettel. A kilúgzódás itt is hiányzik. Átmenet
az alatta levő világos színezetre.
„ C i " talajszint
(70—100 cm-dg) átmeneti 30
cm vastag, szerkezetnélküli,
világosabb színe
zetű, erősebben homokos vályog. Kevésbé kötöt
tebb az előbbinél. A kilúgzódás ebben a réteg
ben m á r 95 cm mélységben kezdődik.
„ C a " talajszint
(100—200 cm-ig) 100 em vas
tagságú, löszformájú, meszes, könnyű, agyagos
vályog, sárgás színezetű, kötött talaj. Ebben a
rétegben találhatók nagy mennyiségben 1 cm
átmérőjű,
világosan
körvonalazott
meszes
rögök.
Körülbelül 170 cm mélységben már kevésbé
kötött és kisebb számú meszes rögök találhatók.
Erős egyenletes kilúgzódás a talaj
minden
részében. A z átmenet
az alatta levő szintbe
fokozatos.
„Cs" talajszint
(200 cm-en alul) sárgás színe
zetű, kevésbé kötött, porszerű löszös
agyagos
vályog. 200 cm mélységben vékony kristályos
ereik, formájában gipsz is előfordul. A rétegben
elszórva mészrögök találhatók.
Erős kilúgzó
dás. A futóárok mélysége 230 cm.
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1. ábra. Különböző fa- és cserjefélék gyökérrendszerének elhelyezkedése homokos világosgesztenye színezetű
talajokon. (A sztálingrádi „Zö.d övezet" 7. tagjának
3. erdőrészletén.)
PHC. 1. CxeMa pacmuHMseBBa KopHeBbix cacieM pa3HHx
^peBecno" KycTapiiHKOBwx nopo,i B j-CJIOBHHX cyneciaHOít
OBfcTjiOKanTTaiioBOH no4Bbi. (JlecnaH nojioca N» 35 Ha 3=M
no^ynacTKe 7-ro yiacTica CTaJiHHrpa,ncKoro aejieHOro KOjibna.)
Fig. 1. Piacement du syistéme radical des différents
arbres et arbrissaux dans des sols sabkmeux d u couleur
chátain-claire. (Sur la 3-éme parcelle de la 7-éane divison
de la ceintuire véste de Staliugrade.)

Talajtípus:
világos-gesztenye színezetű ho
mokos vályog, meszeslöszszerű agyagos vályo
gon egyméteres mélységben.
A gyökérrendszerek szerkezetének jellegét
a mellékelt 1. ábra tünteti fel. A kiindulópont
ként szolgáló alapíutóárkokon kívül, az egyes
fajok gyökérrendszerének
ismételt
tanulmá
nyozása céljából (tölgy, zöldkőris, alma, körte
stb.) m á s kísérleti területeken is végeztek pót
lólag gyökérfeltárásokat.
Mivel ennek a cikknek
a
terjedelmében
nem áll módunkban minden
egyes faj, egyes
egyed gyökérrendszerének leírása, számszerűen
az alábbi táblázaton
tüntetjük fel az átlagos
adatokat.

Fák és cserjék
gyökér rendszerének táblá
zata világosgesztenye színezetű talajokon
(az
ásással végzett íéltárás
adatai szerint 9 éves
telepítésen) 1946 őszén
a sztálingrádi „Zöld
övezet"-ben.
A kapott kísérleti anyag elemzése folytán
megállapítható, hogy
viiágosgesztenye
színe
zetű kötött, mésztartalmú talajokon a fa- és
cserjefélék fő gyökérzetüket — elhelyezésüket
illetően — élesen elhatárolva fejlesztik ki.
A fentiek alapján alaktanilag öt típusú gyökér
rendszert ismertetünk:
I. t í p t r s : Függőlegesen mélyreható fő gyö
kerek. A felső rétegben határozottan karógyö
kereket fejlesztenek. A gyökerek kötött mész
tartalmú réteghez érve, elágaznak és szemmel
látható lapított formában
vízszintes
irányt
vesznek. Ezek a vízszintes gyökerek a fiatalabb
korban 2.5—3 m mélységig is lehatolnak (külö
nösen a kislevelű sziléi). A vízszintes oldalgyö
kerek rendszerint gyengén fejlettek
és nem
lépik át a korona vetületének peremét. Ilyen
típusú gyökérrendszere elsősorban a tölgynek,
kislevelű szilnek, körtének és a tamariskának
van. A talajnedvesség nagyfokú hiányában az
ilyen gyökerek a nedvességért mélyen lehatol
nak a mély rétegekbe. (Lásd 2. és 4. ábrát.)
II. t í p u s : Karógyökér nélkül, v a g y csak
a felső, szántható rétegben van csekély karó
szerű gyökér. A talajba ferdén befúródó fő gyö
kérnek eléggé sűrű vékony gyökérhálózata van.
Az
ilyen főgyökerek zöme aránylag könnyen
hatol át a kötött, mésztartalmú rétegeken szem
mel látható összelapított állapotban 2—3 m-re,
sőt még mélyebbre is. Ilyen jellegzetes gyökér
rendszere v a n részben a sárga-cserszömörcé-

% ábra. 9 éves tölgy gyökéi-rendszerének függőleges
fejlődése világosgesztenye színezetű hornokos-váiyogos
tajajon
mészrögös réteggel, amelyen
a főgyökerek
áthatolnak.
P a c . 2 . BeTpHKaaLno paaBHTaa KopaeBaa cHCTeMa flyöa
9-JieTHero B03pacia B ycjiorniHX cyneciaiioit CBeraoKauiTaHOBOK noHBH, jierKO npÓHHKa»maa ropn30HT 6ejiorjia3KH.
Fig. 2. Développement vertieal d u systéme radicial d u
'Ohéne dans u n sol argiúeux-sabllomaux d u oouleur öhátain<ciair avec une couche caloaire que les racmes peuvent
traverser.

3. ábra. A sárga-eserszömörce gyökórrendszere homo
kos, viiágosgesztenye színezetű, vályogos talajom. A gyö
kérrendszer legnagyobbrészt függő.eges irányban átha
tol a mészrögös rétegen.
PHC. 3. KopHeBaa caerevia cKyMniia a a cyaecaaHOií cBeuioKaiUTaHOBatt noiBe — npeoojiaaaeT BepTHKaabno Hayniaa
B M y ö i n i y aepe3 IUIOTHHÜ ropaaoHT őeJiorjiasM.
Fig. 3. Systéme radioal d u fustet jaiune dans u n sol
sabloneux d u couleur ohátaim-clair. L e systéme radieal
traverse la couche caloaire en sens plutől vertieal.

nek, a fafajok közül a mezei szilnek, az utóbbi
nak a főgyökerei vastagabbak.
I I I . t í p u s : A szántható rétegben (30—40
cm-ig) erősen kifejlett, vízszintes irányú, vas
tag, összelapított oldalgyökérhálózat, a m e l y pl
a fehérakác és a gledicsia stb. esetén
messze
kihatol a korona vetületének pereméből (gyak
ran 8—10 m-ig). A karógyökér vagy
teljesen
hiányzik, v a g y csak rövid retekalakú formá
ban fejlődik ki és az is csak a szántható réteg
ben. A függőleges gyökerek csak ritkán hatol
nak
át a meszes kötött rétegen, — 1.5 m
mélyre
(rendszerint néhány spárgaszerű, erő
sen deformált gyökér formájában).
Ilyen gyökerek gyakran más fajok függő
leges gyökereivel (I. és I I . típus) együtt hatol
nak be a mélyebb rétegekbe, amiről alább lesz
szó. A I I I . típusú gyökérrendszert általában a
gvorsannövő fafajok fejlesztik, mint pl a nyár
félék, fehérakác,
gledicsia) a megfigyeléseink
szerint az 1931. évben a Szályszkoj nevű erdei
nyaralónál sötétgesztenye színezetű talajokon),
amerikai juhar és cserjék közül az ámorfa.
I V . t í p u s . Kissé elsatynult gyökérrend
szer, gyengén fejlett karó- és túlsúlyban lévő
ferde főgyökerekkel. A ferdén növő főgyökerek
a korona vetületének peremét nem hagyják el.
Homokos összetételű talajokon 1.5—2 m mélyre
hatolnak le. Ehhez a típushoz elsősorban a zöld
kőris gyökérrendszere tartozik.
V.
típus.
Nemezszerű
gyökérrendszer,
a m e l y sűrűhálózatú, erősen hajszálgyökérzetű
kis gyökerekből tevődik
össze.
Kizárólag a
szántható rétegben helyezkedik el. Ilyen gyö
kérrendszer elsősorban az alábbi cserjék jelleg
zetessége: bangitalevelű Spirea vörösbodza stb.
stb.

4. ábra, A kislevelű szil (ti éves korban) függőlegesen
kifejlett erős gyökérrendszere
világosgosztcnye színe
zetű homokos-vályogos szolonecszerű (szikes) talajon.
1946 őszén.
PHC. 4 MouiHaa BepTHKa.u.Ho pasBHTaa KopHeBaa CHCTeMa
Bíi3a McnKOJiHCTHoro (6»oieTnoro B03pacTa) B ycJiOBiiax cynecHaiiOH, cojioimeBaTOít cBeTJOKauiTaiioBoii noaBH. Ocem,
lt)46.

fentebb említett fajok felszíni gyökerei messze
kihatolnak
a
korona vetületének pereméből
(gyakran a telepítés 3—5 soráig is), találkoznak
más fajok
függőleges
gyökereivel is, vékony
oldalgyökerekké ágazódnak el. Mindkét
növény
gyökérzete
igyekszik
a meszes
rétegen
át a
kész
menetek
és repedések
segítségével
mélyre
hatni,
í g y a gyökerek között világosgesztenye
színezetű talajokon a csekély nedvességért ver
sengés áll elő.
7

Fig. 4. Le systéme radical tort développé en sens vertical
du l'oriue á petit feuilles dans un s-()l argileux-saliloneux
(type
solcinee, alcalin) du couleur chatain-elaii.
Autoinne 1946.)

A m i n t a táblázatból is kitűnik,
a
tölgy,
körte, kislevelű szil stb. függőleges gyökerein
kívül
jelentős
mennyiségű
(több mint 50%)
úgynevezett „kísérő" gyökér képződik, ezek a
lentebb megjelölt fajok függőleges gyökereivel
együtt mélyre lehatolnak.
A vizsgálatok eredményeképpen
állíthat
juk, hogy a töltelékífaként kiültetett,
függőleges
gyökérrendszerű
faés cserjeféléket
(tölgy,
körte stb. az erőszakos versengést antagontatikus előidéző
fajok
közvetlen
közelükben,
sőt
néhány
soron
át (3—5-ig)
a földfeletti
részen
erősen
elnyomják.
Ezt a jelenséget a sztálingrádi „Zöld öve
zet" telepítéseinek kísérleti területein legszemmelláthatóbban a tölggyel
kapcsolatban lehe
tett megfigyelni, m i v e l az nehezen viseli el még
a gyorsannövő fajok
koronáinak
elnyomását
is. Í g y pl az 1. számú kísérleti területen a nyár
ral (fekete nyárral) egysorba ültetett tölgy 9
éves korban átlagosan 0.9 és legfeljebb 2.6 m
magasságot
ért el.
Ugy analkkor a 14. számú
kísérleti területen, ugyanolyan
északi kitettségű, de erdészeti szempontból kevésbé alkal
mas világosgesztenye színezetű talajon, ugyan
csak 9 éves tölgy, a földalatti káros versengést
nem kifejtő zöldkőris ós körte szomszédságá
ban átlagosan 2.1, maximálisan 4 m magassá
got ért el. A törzse igen szép egyenes növésű
volt.
7
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A felsorolt
öt típus között találunk olyan
rendszereket, amelyek
közbeeső helyet foglal
nak el. A z ilyen fajokhoz például a barack, az
(ziistfa stb. tartozik. Ezek többé-kevésbé víz
szintes (felületi) és függőleges
(mélyreható)
oldalgy ökereket
fejlesztenek.
A
karógyökér
rendszerint rövid (a szántható rétegen belül).
7

A világosgesztenye színezetű
talajtípuso
kon tenyésző
fajok
gyökérrendszerének alak
tani elváltozására vonatkozó tanulmány meg
mutatja, hogy az adott fajok gyökérrendszerének bizonyos elrendezése jelentős mértékben a
meszes réteg (meszes rögök) jellegétől, főleg a
kötöttség fokától és a fekvés mélységétől függ.
Minél kötöttebb és minél
közelebb
van a felü
lethez
a mészrögös
szint,
annál
gyengébben
fej
lödnek
ki a mélyreható
gyökerek
és az ezen
a
rétegen
áthatoló
gyökerek
alaktalankodnak
el
a legjobban.
Érdekes megjegyezni a különböző
sztyeppéi
erdőkultúrákkal
kapcsolatban
a
különböző
gyökértípusok
kölcsönhatásának
tényét. A gyorsannövő fafajok, mint a nyár, a
fehérakác, amerikai juhar és a cserjefélék
közül az ámorfa, amelyek világosgesztenye szí
nezetű
talajokon
gyökérrendszereiket a I I I .
típus szerint fejlesztik ki, káros hatással lehet
nek a függőleges gyökérzetű (I. és I I . típusok)
fajok növekedésére az ú. n. „földalatti" elnyo
más következtében. E z annyit jelent, hogy <a

Ilyenformán a gyökérrendszerek
kölcsön
hatására vonatkozó megállapítás alapján nem
engedhető meg, hogy gesztenyeszín talajokon a
függőleges gyökérrendszerű tölgyet, körtét stb.
gyorsannövő vízszintes gyökérrendszerű fajok
kal ültessünk,
vagy
vessünk.
Véleményünk
szerint azonos feltételek esetén célszerű a töl
gyet váltakozó sorokban olyan fajokkal telepí
teni, amelyek gyökérrendszerének a kifejlődése
nem jelent veszélyt a tölgyre nézve a föld alatt,
és a tölgy et gyökereikkel nem fojtják el. Ilyen
fajok pl a körte, kőris (pennsilvániai és zöld
kőris). A z ilyen mérsékelt növésű „útitársak"
a tölgy növekedését, a korona kialakulását és a
törzís egyenességének alakulását elősegítik.
Ez
a megállapítás teljes összhangban van Liszenkó
T. D.-nak a különböző fafajok között észlelhető
harcról és kölcsönös segítségről adott tanításá
val. Sztyeppéi viszonyok között a gyökérrend
szerek alaktani tanulmányozásának
az erdő
típusokhoz és védőerdősávokhoz alkalmazandó
fa- és cserjefélék megválasztására nézve a bio
lógiai jellegzetességek figyelembevételével tör
ténő nagy gyakorlati jelentősége van.
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A z elmondottak alapján erdőtelepítésekkel
kapcsolatban az alábbiakat ajánljuk:
a) sztyeppéi talajokon ne telepítsünk ele
gyesen függőleges
gyökérrendszerű fafajokat
(tölgy, körte stb.) gyorsan növő versengő fajok
kal (nyár, fehérakác, amerikai juhar, a cserjék
közül ámorfa);

b) a tölgy részére jobb töltelékfákként (bio
lógiai) „útitárs"-akként az alábbi fa- és cserje
féléket kell előnyben részesíteni: a fekete föl
deken már régebben kipróbált
fajokon hárs,
mezei juhar, a déli fekete földeken
kipróbált
feketegyökerű
j u h a r o n kívül a zöld és penn
sylvaniai kőrist, körtét, a cserjefélék közül a
tatárükörkét és sárga-cseiszőmörcét stb. Ezek a
fafajok elősegítik különösen a gesztenyeszíne
zetű talajokon a tölgy sikeres fejlődését, illetve
növekedését. E z esetben ajánlatos a tölgyet a
cserjefélékkel egysorban,
m í g a töltelékfákat
(útitársakat)
a szomszédos
sorban
ültetni,
illetve vetni;
c) gesztenyeszínezetű talajokon a nyárfélék
és fehérakác mellé töltelékfaként legcélszerűbb
mezei szilt és kőrislevelű juhart (szilhez ele
gyítve), a cserjefélék közül a borsófát (Caragane) ükörkét stb. telepíteni, amelyek arány
lag könnyebben viselik a felsorolt gyorsan növő
fafajok elnyomását;
d) különösen a gesztenyeszínezetű
talajo
kon ajánlatos a tölgyeseket, a gyökérrendsze
rek normális fejlődése és egyenletes elhelyez
kedése érdekében,
talajvédelmi
szempontból
talaj védő cserjefélékkel alótelepíteni.
Ültetés
v a g y vetés esetén a sortávolság 1.25—1.5, a cse
metetávolság cserjefélék ötvenszázalékos jelen
létében 0.06—0.7 m legyen;
e) gyorsannövő
fajok
esetén
megfelelő
talaj feltételek
közt ajánlatos nagyobb sortá
volságokkal 2—2.5-ig és elegyetlen
sorokban
váltakozva cserjeféléket
ültetni, illetve vetni.
A széles sortávolság lehetővé teszi a gépesített
erdőápolást traktor segítségével;
f) a gyökérrendszerek
jobb
fejlődésének
biztosítása céljából
a
világosgesztenye színű
talajokon, amelyeknek mészrögös szintje igen
kötött, a talajt legalább 40—50 cm mélyre kell
megművelni. V i g y á z n i kell azonban arra, hogy
a karbonátok ne kerüljenek a felszínre. A sztá

lingrádi erdőtelepítési gép- és traktorállomás,
amely a zöld övezetben már régóta alkalmazza
a mélyszántást, saját tapasztalataival igazolja
ennek az agrotechnikai eljárásnak, a célszerű
ségét;
g) az adott esetben
az egyes
telepítések
típusainak feldolgozásakor
feltétlenül
számí
tásba kell venni a fa- és bokorfélék gyökér
rendszerének fejlődését, mint az egyik legfon
tosabb biológiai alaptulajdonságot, a sztyeppe
viszonyai között, amely behatással v a n a faál
lomány növekedésére.
T ip a B e a b <p. II. :
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Cocpération des systémes radicals des -arbres et
ürbrisseaux sur les terrains steppeux. — E n 1946 on a
exaniiné les .systémes radicals des jeunes peuplenients
sur nombreux places d'essai de la oeinture verte de
Stallngrade et on a dlstinguá 5 tyipes d'aprés le comportement des raeines, en examinant si les racines principales pénétrent plus ou moins verticalement dans la térre
ou bien si elles s'étendent plutöt e n sens horizontal.
II existent aussl des l'ornus iutermédaires. Conime résultat pratique des examens, nous pouvons affirmer qu'en
créant des peuplements mélangés, il faut toujours
prendre en conséderatioii la concurreince qui se íorine
entre l'apparail radical des arbes et celui des arbrissaux..
(Tradnctiom de 1'original russe.)
Zusainmenarbeitet der l í a u n i - und Strauchvvurzeln
auf den Steppeböden. l m Jalire 1946. w u r d e auf aahflreiohen Probeílüchen dias Wurzelsystern der jungen
Bestiinde iui „Grünen Gürtel" v o n Stalingrad genau
untersueht. Xacib d e m Verhallten
des Wurzelweiikes.
können 5 T y p e n untersebieden "werden, je naohdem die?
Hauptwurzeiln mehrminder senkrecht in die Tlefe drimgen ©der vorwiegcnd horizontul verlaufen. Übergangsformeu k o m m e n auch vor. A u s den Ergebnissen der'
Untersuohung ist íür die Praxis die Foügerung zu ziehen, dass íbei Misöhpílanzungen aueth der Wurzelwettbewerb der einzelnen Holz- u. Strauoharten in Betracht
zu ziehen ist.
(Übertraguug a.us d e m líusslsöhen.)'

BESZÁMOLÓ
a Mérnök

Továbbképző
f. év április

Intézetnek
az Országos
hó 13—lí—15-én
megtartott

A z előadások a legnagyobb érdeklődés mel
lett zajlottak le. A hallgatóság feszült figyelem
mel kísérte végig és vitatta m e g a gyakorlatra
alkalmazható tudományos ismertetéseket, ami
kétségtelen bizonyítéka volt a tananyag érté
kes voltának.
Vázlaitos ismertetésük a következő:
Bezzegh

László:

„ A légi fényképmérés."

A z erdőgazdaságban
„ A z idő pénz!" elvé
nek a legjellemzőbb alkalmazási módja. V i l á 
gosan és kézzelfogható érzékeltetéssel tárja fel
a fénytechnikai tudománynak a gazdaságos ter
melésbe való beállítását. Ez a módszer lehetővé
teszi az erdőgazdálkodás
alapkívánalmának:
„az
üzemrendezésnek"
hatalmas
munkaerőt
igénylő ténykedésének szinte játszi könnyed
séggel való elvégzését,
Anélkül azonban, hogy
a megkívánt pontosságnak az elvi
követelmé
nyei sérelmet szenvednének.

Erdészeti
Egyesületben
előadásairól

N e m kétséges, hogy ez a módszer az erdőrendezés munkaerő gazdálkodásának jövő meg
oldása.
Dr.

Bokor

Rezső:

„ A talajoltásról."

Meggyőzően ismerteti
és igazolja azt az
élettani tényt, hogy talajélet nélkül nem terem
het gabona és nem nőhet erdő! Mert a természet
szerves és szervetlen világának állandóan át
alakuló körfolyamata teremti meg a növényzet
életlehetőségeit. Ezt az átalakító
munkát lát
j á k el a talajban élő paránylények és gombák.
Jelenlétük tehát olyan kívánalom, amely nélkfiil az ember m u n k á j a kárbavész.
Viszont az ismertetett egyszerű talaj oltási
módszerek alkalmazása minden körülmények
között meghozzák és biztosítják a szorgos em
beri munka várható sikerét.
(Folytatás

az utolsó

oldalon)

