
A magyarországi erdők tájhatárolása 
BABOS IMRE 

a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 

A közelmúltban fejezte be az Erdészeti Tudományos Intézet és az üzemi erdő
művelők munkaközössége a magyarországi erdők tájkörzeteinek elhatárolását. 
A térképbe rajzolt határvonalakat leíró részek egészítik ki s ezekben az éghajlati 
jellemzőkön kívül a talaj leírása, az alkalmazandó agrotechnika helyileg bevált és java
solt módszerei, a leginkább termőhelyálló fafajok felsorolása, azok jövőben kívánatos 
területaránya, a telepítés állománytípusai, a mesterséges erdősítések hálózatai, a termé
szetes felújítások eljárásai, végül fontosabb fanemenként a vágásérettségi korok 
alsó és felső határértékei olvashatók. Az erdészek munkáját a botanikus és a talajtani 
szakemberek bíráló szeme vizsgálta felül, helyesbítette és egészítette ki. 

A munka lehetővé tette a táji erdőművelés alapjainak lefektetését. Jóformán 
napjainkig egységes elgondolások vezérelték Szentgotthárdtól Tiszabecsig erdeink 
felújítását. Erdőművelési utasításunk különbséget tett ugyan síksági, domb- és hegy
vidéki erdők között , ezeken belül termőhelyek szerint is igyekezett a telepítendő 
állománytípusokat előírni, elgondolásai azonban egybefoglalták az egész Alföldet, 
valamennyi domb- és hegyvidékünket. További fejlődést képviselt a fontosabb famag-
vak származási és felhasználási körzeteinek kijelölése, hogy ezeken keresztül érvé
nyesülhessenek a magszármazás központos irányítására támaszkodva korszerű bioló
giai felismeréseink. 

Mindez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy az ország területén szétszórt erdőgazda
ságaink körzeteik termőhelyein az ott leginkább eredményre vezető erdőművelési 
eljárások alkalmazásával a legkorábban legtöbb eredményt — tehát fatömeget — 
termelő faállományokat a provenienciális kívánalmak megnyugtató figyelembevétele 
mellett magabiztos kézzel telepítsék. 

Az erdőgazdasági tájhatárok megrajzolása, leírásuk megszerkesztése a tudomány 
és a gyakorlat rendelkezésünkre álló minden ismeretét foglalja össze és bocsátja a gya
korlati szakemberek rendelkezésére. Az 50 elkülönített erdőgazdasági táj megannyi 
részleírást ad erdőművelőink kezébe s megannyi részletre bontja az erdőtelepítés, 
felújítás irányelveit. 

Nem alkalmasak a mezővédő fásítások tervezésére a tájleírások. Lényeges a különb
ség a mezőgazdasági területek és az erdők talaja közöt t , nem feledkezve el az éghajlati 
tényezők — főleg a csapadékmennyiségek és a január-július havi átlaghőmérsékletek 
közöt t i különbségek — eltéréseiről. Utóbbiakat kizárólag az erdészetet érdeklő meg
figyelő és észlelő állomások feljegyzései alapján vettük figyelembe. 

* 

A táj fogalommeghatározása a természetben feltalálható valamennyi tényező 
összhatásaként jelentkezik. Nem hagyható benne erdőgazdasági szemléletben figyelmen 
kívül a fahasználatok módszere, tarvágások esetén a tarolt területek kiterjedése, össze
függése, az állományt alkotó fafajok — főleg a monokultúrák — vízfogyasztása. Nem 
kevésbbé figyelemreméltó a lejtők hajlásszöge, a talaj szerkezete, vízbefogadóképessé-



gének várható alakulása, a széljárás gyakorisága és ereje, a táj iparvidék jellege s ezek 
eredőjeként a táj vízellátása (a források vízbősége, időszakossága, a patakok, folyók 
vízszintváltozása, a lakosság, az energiaforrások vízellátása stb.) . 

A táj tehát mindenkor természeti táj. 
Más az eset akkor, ha bizonyos célok érdekében, kiragadott termelési ágazatok 

szolgálatában kívánjuk hangsúlyozni a táji tényezők valamelyikét. í g y jön létre a 
mezőgazdasági termelés irányítását megkönnyítő talajtájaink kialakítása a Kreybig-
féle talajtérképek alapján. Ehhez hasonló az országos vízgazdálkodási körzetek kialakí
tása. A botanikusok az ősnövényzet alapján húzták meg a flóratájak határvonalát. 
A z erdőgazdasági tájak az erdőművelés kívánalmait elégítik ki. 

Minél több szempont, tájelhatárolás érvényesül valamely speciális tájmeghatáro

zás vonalvezetésében, annál inkább megközelíti az a természeti táj fogalmát, áll bizto

sabb alapokon. 
Kialakuló elgondolásainkat alapvetően befolyásolta az 1951 őszén Lengyelország

ban tett tanulmány utunk. Felejthetetlen számomra az est, melyen zopoti otthonában 
kettőnk számára külön előadásban ismertette Leon Mroczkiewicz — a posnani egyetem 
tanára — az ottani erdőkörzetek kialakítását. Egymásután fedte le Lengyelország 
hegy- és vízrajzi térképét a geológusok, az agrokémikusok, a meteorológusok, a bota
nikusok táj elhatárolásainak oleátáival, hogy a jelenlegi faállományviszonyok és a 
fontosabb fafajok természetes elhelyezkedését tartalmazó elhatárolásaival vesse végül 
egybe. Meggyőző V o l t az összhang, mely a kiegyenlítő vonalak megrajzolását könnyí
tette meg. í g y jöttek létre a lengyel erdőkörzetek, melyek alatt azokat a nagyobb, 
összefüggő, kiegyensúlyozott határokkal rendelkező területeket értik, melyek hasonló 
termőhelyi tulajdonságokkal rendelkeznek, talajukon jellemző növénytársulások 
helyezkednek el s határaikon belül egységes gazdasági szabályok alkalmazhatók. 

A lengyel erdőkörzetek elhatárolását két körülmény könnyítette meg : az egyiket 
az eljegesedés visszahagyott végmorénái, a másikat az erdei-, a jegenye-, a lucfenyő és 
a bükk természetes elterjedési határai szolgáltatták. Ezeken túlmenően a földrajzi 
szélességek, a domborzati viszonyok és a természetes erdőtársulások zártan nagyobb 
tömörülése adtak hasznos útbaigazításokat Mroczkiewicz professzor számára. 

* 
Idehaza bele kellett törődnünk abba, hogy hiányzik az egyik legfontosabb és egy

ben legbiztosabb útjelzőnk : itthoni fafajaink hasznavehető, megbízható, természetes 
elhelyezkedési körzete. N e m alkalmas erre már a mindinkább szigetszerűen jelentkező 
tölgy, a területét egyre veszítő bükk és még kevésbbé az erdeifenyő szórványosan 
őshonos előfordulása. 

Mroczkiewicz módszere mégis tanulságos és hazai viszonyainkra átírva alkalmaz

hatónak bizonyult. 
A magyarországi erdők tájhatárait a következő szempontok szerint rajzoltuk ki : 

1 . A z alapot meglevő erdeink jellege, fafajösszetétele, felújításuk módja, a 
felújítás és a fafaj választás távlati azonossága, a magirányítás — főleg a származási 
körzetek — egyöntetűsége szolgáltatta. Ezek közös nevezője fektette le az erdő
gazdasági tájak első határvonalát. 

2 . A finomítást Szánthó István erdőmérnök közismert éghajlatjósági görbéi 
— a hőmérséklet és a csapadék kiegyenlítő számítások alapján egyesített eredmény-
V o n a l a i — szerint végeztük el. 

3 . A harmadik támpontot a mezőgazdaság talajtájhatárai — Kreybig Lajos 
akadémikus és Stefanovits Pál útmutatásai — biztosították a számunkra. Jóllehet 
a mezőgazdasági talajtérképezés sehol sem terjedt ki az erdőtalajok vizsgálatára, 
a mezőgazdasági növénytermesztés tájelhatárolása mégis értékes — az előbbi 
két határkiegyenlítéssel közel azonos — vonalvezetést kínált fel a számunkra. 



4. A botanikusok flórakörzeteit Zólyomi Bálint akadémikus egyeztette össze 
meglevő határvonalainkkal s rögzítette végeredményében a magyarországi erdők 
tájhatárait. 
Az elaprózódás veszélyét csak akkor kerülhetjük el, ha bizonyos határértéken 

belül eleve megalkuszunk a nagyvonalúság gondolatával. Ennek figyelembevételével 
az erdőgazdasági tájak kialakítása során egységbe foglaltuk : 

a) a nagyjából azonos termőhelyi tényezőkkel — talaj és éghajlati adott
ságokkal — rendelkező erdőterületeket; ilyen például a Nyírség vagy a Zselicség ; 

b) a nagyjából azonos éghajlatú, eltérő talajjellegű területeken belül azonos 
talajviszonyokat feltüntető, erdősült vagy erdősítendő területeinket; ilyen a 
Nagykún-Hajdúhát vagy a Duna-Tisza közi homokhát ; 

1. ábra. A magyarországi triók tájtérképe 

c) a földrajzi tájegységet alkotó hegyvidékeinket, tekintet nélkül kitettségei 
eltérő talaj- és éghajlati viszonyaira ; ilyenek például a Bükk, a Mátra, a Mecsek, 
a Börzsöny ; 

d) olykor az elaprózás veszélyének elkerülése céljából vontunk egybe sziget
szerűen jelentkező, egymástól eltérő talaj és éghajlati, domborzati viszonyokkal 
rendelkező területeket; példa erre az Irottkőalja. 

e) Végül különálló tájakba foglaltuk az erdőtelepítések szempontjából elha
nyagolható, kizárólag a mezővédő fásítások céljait szolgáló, mezőgazdaságilag 
hasznosítható területeinket. Ilyenek például az északbácskai löszhát, a Mátra-
Bükk alja. 

Érdekes összehasonlító adatokat tartalmaz erdőgazdasági tájaink január-júliusi 
középhőmérsékletkülönbségeit és egész évi, valamint a tenyészeti időszak (április
szeptember) alatt lehulló csapadékmennyiségeit feltüntető táblázatunk. Ha ezeket 
egybevetjük az egyes fanemek éghajlati követelményeivel — ilyen például a vörös
fenyő január-júliusi középhőmérsékletkülönbség igénye ( 1 8 , 3 ° C ) , a lucfenyő legalább 
18* 



B A B O S I M R E : A m a g y a r o r s z á g i erdők tájhatárolása 256 . . , 

800 mm csapadékot és maximálisan 16° C júliusi középhőmérsékletet kívánó követel
ménye _ többé-kevésbbé megbízhatóan jelölhetjük ki magasabb vágásérettségi kor 
elérésének reményében is telepítésük körzeteit. 

Egyes erdőgazdasági, meteorológiai megfigyelőállomások jellemző észlelései 

Az állomás neve Tengerszintfeletti 
magassága 

Januári Júliusi 

középhőmérséklote C 

Különbözetig 
csapadék 

Bánkút 
Hollóstető 
Lillafüred 
Mátraháza .. 
Kékes 
Galyatető 
Dobogókő 
Misina 
Farkasgyepü 
Sopron 
Kőszeg 
Szombathely 
Lenti 

880 m 
572 m 
304 m 
656 m 
991 m 
963 m 
698 m 
534 m 
400 m 
212 m 
274 m 
216 m 
165 m 

-3,2 
-2,7 
-2,9 
-1,8 
-3,4 
-3,5 
-3,2 
-1,6 
-1,7 
-0,4 
-0,7 
-0,9 
-0,6 

15,7 
17,9 
18,5 
17,8 
15,8 
16,2 
17,4 
19,2 
19,3 
20,0 
19,7 
19.8 
20,2 

18,9 
20,6 
21,4 
19,6 
19,2 
19,7 
20,6 
20,8 
21,0 
20,4 
20,4 
20,7 
20,8 

804 
727 

788 
716 
722 
783 
849 
689 
1027 
731 
829 

A Tisza hullámteréhez tartozik a Bodrogköz, a Hernád, a Sajó és a Maros mente 
is. A hosszúra nyúló, erdőművelési szempontból nagyjából azonos táj éghajlati tényezői 
az egyes helyeken annyira eltérőek, hogy kiegyenlítésük megtévesztő tájjellemzőket 
szolgáltatna. 

Az erdőgazdasági tájak elsősorban az erdőművelés célkitűzéseit s ezek irányítását 
rögzítik és könnyítik meg. Népgazdaságunk érdekeit szolgálva tömören a következő 
feladatok megoldását várhatjuk az erdőgazdasági tájak erdőművelőitől : 

1. Szatmár-Beregi síkság. Az őshonos gyertyános.-tölgyesek hazája. Száraz hátsá
gain a jövőben ismét az erdők térhódítását kell biztosítanunk. Főfaneme a kocsányos
tölgy — lásd Tarpa —, mellette a gyertyán, kisebb, zárt előfordulásokkal a lucfenyő 
időben korlátozott jelentőségét hangsúlyozom. 

2. Nyírség. A lecsapolások óta kedvezőtlenebbé vált vízháztartása egyre inkább 
háttérbe szorítja az őshonos gyertyános-tölgyeseket, s ezek helyett előtérbe került 
az akácosok telepítése. A tájat jellemző nyírfák egyre ritkábbak. A jövőben a kocsá
nyostölgy, a gyertyán felkarolása mellett a némileg igénytelenebb vöröstölgy, az akác, 
a fehér- és szürkenyár, óvatos telepítéssel az erdei- és feketefenyő térhódításával szá
molhatunk. 

3. Nagykún-Hajdúhát. A szikes talajú erdők iránymutatója a püspökladányi 
szikkísérleti állomás immár 30 éves múltra visszatekintő, közel 300 hektáros erdő
telepítése, az óhati erdő kocsányostölgyese. A kocsányostölgy jelentősége messze 
túlszárnyalja Valamennyi , számításba vehető fafajunkat. Mellette a tiszaszentimrei 
szürkenyárak jelentenek sokatígérő biztatást. Az ebbe az erdőgazdasági tájba egybe
fogott mezőgazdasági talajtájak mezővédő fásításai is főleg a püspökladányi példákra 
tudnak a jövőben támaszkodni. 

4. Kőrös vidék. A kocsányostölgy egyeduralma szembeszökő, mellette jobb fek
vésekben a fehérnyár, helyenként a szil, a feketedió és az akác telepítésére gondol
hatunk. 

5. Békési hát. Egyelőre erdőben szegény vidék s a jövőben is főleg a mezővédő 
fásítások nagyobb arányú végrehajtására gondolhatunk. Termőhelyi tényezői különö
sen alkalmasak a nemesnyárak, ezeken belül fasorokba foglalva az óriásnyár telepí
tésére. A nagykamarási 12 éves, 26 m magas és átlagban 32 cm mellmagassági átmé
rőjű óriásnyárak fejlődésükkel egyedülállók az országban. A táj községeinek nyár-



Az erdőgazdasági tájak éghajlati jellemzői 

A t á j n e v e 
J anuári Júliusi Különbözeti j Év ÍIV—IX. havi 

középhőmérséklet C° csapadék m / m 

Szatmár-Beregi síkság ... 
Nyírség 
Nagykún-Hajdúhát 
Kőrösvidék 
Békési hát 
Csanádi hát 
Tisza hullámtér 
Duna-Tisza közi hom.-hát 
Északbáeskai löszhát 
Kiskunság 
Közép és alsó dunai ártér 
Gödöllői dombvidék 
Jászság 
Mátra-Bükk alja 
Sátorhegység 
Borsodi dombvidék 
Tornai karszt 
Bükk-hegység 
Hevesi dombvidék 
Mátra 
Cserhát 
Börzsöny 
Gereese-Pilis-Budai hegy. 
Kisalföldi homok 
Vértes 
Sukoró 
Mezőföld 
Tengelici homok 
Baranya-Tolna-Somogyi 

hegyhát 
Villányi hegyvonulat 
Ormánság 
Mecsek 
Zselicség 
Somogyi homokhát 
Nagyberek és Kisbalaton 
Déli Pannonhát 
Göcseji bükktáj 
Göcseji fenyőrégió 
Őrség 
Vas-Zalai hegyhát 
Bakonyalja 
Magasbakony 
Északi Pannonhát 
Kemenesalja 
Vasmegyei dombvidék ... 
Irottkőalja 
Soproni hegyvidék 
Soproni dombvidék 
Hanság 
Szigetköz 

—2,3 20,4 22,7 618 358 
—2,1 20,9 23,0 580 346 
—1,9 22.0 23,9 540 320 
—1,4 22,3 23,7 534 314 
—1,2 22,1 23,3 577 336 
—1,0 22,1 23,1 559 329 

—0,9 21,7 22,6 555 322 
—0,8 21,5 22,3 590 342 
—1,5 21,6 23,1 583 339 
—0,9 21,5 22,4 568 334 
—1,7 20,8 22,5 568 327 
—1,6 21,8 23,4 528 315 
—1,3 21,6 22,9 514 319 
—2,6 20,1 22,7 595 366 
—2,6 19,9 22,5 602 377 
—2,6 19,8 23,4 712 449 
—2.9 17,4 20,3 653 396 
—0,9 20,6 21,5 568 343 
—2,9 17,4 20,3 659 392 
—1,7 20,3 22,0 585 336 
—1,9 19,6 21,5 699 384 
—1,4 20,4 21,8 59S 342 
—-0,9 21,1 22,0 567 333 
—1,1 20,9 22,0 624 352 
—1,2 20,9 22,1 564 .317 
—0,8 21,4 22,2 515 312 
—0,8 21,6 22,4 563 331 

—0,5 21.6 22.1 656 380 
—0,8 21,5 22,3 698 401 
—0,3 21,6 21,9 697 401 
—0,6 21,0 21,6 747 432 
—0.9 20,3 21,2 707 413 
—0,5 21.0 21,5 729 423 
—0,9 21,4 22,3 638 376 
—0,4 20,8 21,2 729 422 
—0,5 20,4 20,9 798 475 
—0,6 20,2 20,8 786 462 
—0,8 20,0 20,8 836 532 
—0,4 20,9 21,3 723 449 
—0,7 21,1 21,8 711 417 
—2,0 19,4 21,4 828 484 
—0,8 21,2 ' 22,0 637 381 
—0,7 20,7 21,4 668 413 
—0,9 19,8 20,7 750 480 
—0,7 19,7 20,4 846 523 
—0,5 19.8 20,3 770 490 
—0,5 19,9 20,4 669 417 
—0,9 20,1 21,0 593 354 
—0,6 20,7 21,3 558 325 

fásítása a múltra nézőén is biztató eredményekkel szolgálhat a jövőt tervező erdő
művelők számára. 

6. Csanádi hát. A fában, erdőben szegény vidéken a kocsányostölgyé a jövő, 
miközben a tájon végighúzódó homokvonulatokon az akác, a juhar, sőt az erdei- és 
feketefenyő telepítésére, felkarolására gondolhatunk. 



7. Tisza hullámtér. A Tisza, a Bodrog, a Hernád, a Sajó és a Maros töltések közé 
szorított hullámterületén az erre a célra rendelkezésre bocsátható területsávokon 
a medrüket elhagyó folyók vízterelését is szolgáló fásításainkkal elsősorban a gyorsan 
növő fafajok telepítését helyezzük az előtérbe. A nemes- és hazainyárak, a fűz, a magas
kőris és a feketedió ültetését, vetését a talajhibákkal rendelkező — főleg az erősen 
kötött — területeken a kocsányostölgy váltja majd fel. Egyformán gyorsabban nő 
viszonylag a hullámtér gyorsan termő talaján valamennyi fafaj s hamarabb szolgáltat 
a népgazdaság számára fatömegében jelentős nyersanyagmennyiségeket. 

8. Duna-Tisza közi homokhát. A mezőgazdaság által már nem hasznosítható, több
nyire sivár, száraz, olykor mozgásban levő homokterület fásítása vár itt az erdőművelőre. 
Aránylag kedvezőbb — buckák közötti — fekvésekben az akác, a kocsányostölgy 
telepítésére gondolhatunk, míg a többi homokterületen elsősorban a fehér- és szürke
nyárral elegyes erdei- és feketefenyőé a jövő. 

2. ábra. A kunadaesi homokot erdei- és feketefenyővel, szürkenyárral 
hódithatjuk meg ! 

9. Északbácskai löszhát. Mezőgazdasági területein főleg a mezővédő fásítások 
végrehajtására gondolhatunk. A kocsányostölgy mellett kedvezőbb fekvésekben 
a nemesnyárak telepítése is eredményt ígérő. 

10. Kiskunság. Szikes, gyakran vízállásos talajával erdőművelési szempontból 
háttérbe szoruló terület. Mezővédő fásításai során főleg a hazainyárakra kell majd 
támaszkodnunk. 

11. Közép és alsó dunai ártér. A Duna töltések közé fogott hullámterén túlmenően 
ide tartoznak a mentett oldalon elterülő, ártéri erdeink is. A terület mintegy 40%-a 
kiválóan alkalmas a gyorsan növő nemesnyárak eredményes telepítésére, miként arról 
a Gyöngyösoldal páratlanul álló, természetvédelmi területül kínálkozó, későnfakadó, 
piros levélszárú kanadai nyárállománya bárkit is meggyőzhet. Hasonlóan kimagasló 
a hazainyárak, a szil, a magaskőris, a feketedió, a platán, magasabb fekvésekben az akác, 
kötöttebb részein a kocsányostölgy — lásd a bédai magtermelőállományt ! — fejlődése. 
Tisztázásra vár még népgazdasági szempontból a vadgazdaság és az erdőművelés nem 
helyeselhető viszonya, jelentősége. 

12. Gödöllői dombvidék. A kocsánytalantölgy — völgyekben a kocsányostölgy — 
mellett kedvező fekvésekben meggyőző az akác tömeggyarapodása, a hazainyárak, 
az erdei- és a feketefenyő fejlődése. A lassan megsemmisülő gödöllői arborétum kül-
honos fenyői közül főleg a Douglas-fenyő telepítése volt sokatígérő. 



13. Jászság. A Zagyva és a Tárna völgyével megszabott terület mélyebb fekvé
sein a kocsányostölgy és a fehérnyár, homokhátain jobb fekvésekben az akác, szárazabb * 
részein a fehérnyárral elegyes erdei- és feketefenyő állományba foglalása a helyes. 

14. Mátra-Bükk alja. Erdőművelési szempontból ugyancsak csekély jelentőségű 
ez a fátlan, kevéssé biztató terület, itt a mezővédő fásításokat tervezőké az elsőbbség. 
Gyakran szikes területein a kocsányostölgy és a fehérnyár telepítésére kell gondolnunk. 

15. Sátorhegység. Kedvező termőhelyi adottságai a bükk, a kocsánytalantölgy 
(a Koromtetö optimuma) mellett az erdei-, a Douglas- és a lucfenyő, kopárosodó nyugati 
lejtőin a feketefenyő telepítésének, állományalakításának kedveznek. Különleges 
erdőművelési feladata a kiterjedt földkopárok fásítása, erdőgazdasági hasznosítása. 

16. Borsodi dombvidék. A Putnok környéki (pl. a Forrás-völgy !) állományok (bükk, 
kocsánytalantölgy) aránylag szűkre szabott, de meggyőző mintájára az erősen tagolt 

3. ábra. Tornaszentandrás : a természetes uton megtelepülő erdei
fenyők legelőt hódító, első rajvonala 

terepen az állományok termelékenységének növelése, a sarjerdők felszámolása, a köz
birtokosságok és magánerdők okszerű erdőművelése, az eróziós felületek (lásd a 
Rakaca lepusztuló völgyét !) újrafásítása, közben a bükk, a kocsánytalantölgy, a gyer
tyán, az erdeifenyő (lásd a tornaszentandrási csodás, természetes térhódítását !) fenntar
tása és telepítése a járható út ! 

17. Tornai karszt. Részben az ember oktalan viselkedése, természetpusztítása, 
a legeltetés káros következménye tette sivárrá, kietlenné ezt az éghajlati szempontból 
nem kedvezőtlen tájat. Helyenként (pl. a Haradistyán) aránylag könnyű a hibák jóvá-
tevése, máshol szívós, kitartó küzdelemben kell a kopárokat (Aggtelek, Tonanádaska) 
újból visszahódítanunk. A kocsánytalan- és a molyhostölgy mellett a cser, a gyertyán, 
az erdei- és a feketefenyő, a cserjék szűkreszabott választéka áll az erdőművelő ren
delkezésére. 

18. Bükk hegység. Tölgy- és bükkövében a kocsánytalantölgy, részben (száraz, 
déli kitettségeken) a cser, a bükk, a gyertyán, az erdei-, vörös- és lucfenyő egyesíthető 
megfelelően elegyes faállományokba. A legeltetés kikapcsolásával az elkopárosodó 
területek újrafásítása előtérbe kerülő feladat ! 

19. Hevesi dombvidék. A bükk, a kocsánytalantölgy, a cser, részben a gyertyán 
mellett a kiterjedt — főleg homokkő — kopárokon az akác, az erdei- és a feketefenyő 
ültetésével szelídíthetjük meg az agyonlegeltetett táj hatalmas> eróziós felületét. 



20 . Mátra. Talán egyetlen tájunk sem egyesíti mrgában ennyire szélsőségesen az. 
erdőművelés optimális lehetőségeit (Sándorrét) és legnehezebb feladatait (Gyöngyös-
sólymos !), mint a Mátra. A bükk, a kocsánytalantölgy mellett a fenyő térhódítását,, 
az erdei-, a vörös-, a jegenye-, a Douglas- , a luc- és a feketefenyő mindenkor lombfával 
elegyes állományait kell a jövőben a táj erdőművelési feladatainak megoldása során 
létrehoznunk. 

2 1 . Cserhát. Egykor összefüggő, nagy kiterjedésű erdők helyén ma a mértéktelen 
legeltetés, a mezőgazdaság kellően meg nem fontolt terjeszkedése következtében kiter
jedt a termőföldjét egyre veszítő, eróziós terület. A z erdők kellő felújításának hiányá
ban az akác és a cser helyes területarányán túlmenően található s az erdőművelő 
állományátalakítására vár. A kocsánytalantölgy és a kétségtelenül őshonos cser mellett 
az erdei- és a feketefenyő hárssal, gyertyánnal elegyes állományaié a jövő. 

é. ábra. A legszebb magyar erdeitenyves Lenti mellett a zajdai 
csemetekert közelében. Gyertyán alsószintje mintaszerű 

2 2 . Börzsöny. I smét egy erdőgazdasági t á j , ahol sokat vétkezett az ember. A z egyre 
inkább elfogyó bükkösök, kocsánytalantölgyesek helyén rossz sarjerdők tömegével 
találkozunk. E két fafaj mellett a cser, a hárs és a fenyők — főleg az erdei- és feketefenyő 
— előtérbe nyomulása kívánatos. 

2 3 . Gerecse-Pilis-Budai hegyek. Különböző alapkőzet változóan — főleg rosszul, 
sarjról — erdősült vidékét foglalja össze. Sok a közismert mészkőkopár vízmosott, , 
termőföldjét vesztett, kietlen területe. A kocsánytalantölgy, a cser mellett a b ü k k , 
a molyhostölgy, az erdei- és a feketefenyő az a fanem, amelyre az erdőművelő számíthat . 

2 4 . Kisalföldi homok. A mezőgazdaságilag művelt területek közé szorult száraz,, 
csekély értékű homokterületen a laposabb részeken a kocsányostölgy, a silányabb 
hátakon a nyár, az erdei- és a feketefenyő az ál lományok alkotója. 

2 5 . Vértes. A z ellentétek tája. A híres pátrácosi bükkös tőszomszcdságábí n a 
vadtól agyonrágott, elcserjésedett, gyomokkal borított sarjbokrok egykori vágásterü-



lete éktelenkedi k s  mé g továb b a  délkelet i peremteriile t kiritkul ó molyhostölgye i 
között előbukka n a  mészk ő áthevül ő sziklakopárja . A  kocsánytalantölg y é s a  cse r 
mellett a  bükk területtartásáér t kell itt küzdenünk , míg a  kopárokon nehéz munkáva l 
az erdei - é s a feketefenyő megtelepedésé t kel l a  molyhostölgy , a  cserjék társaságában 
biztosítanunk. 

26. Sukoró. A  szigetszerűe n kiemelkedő hegyvonulato n a  sarjállományo k lecseré -
lése, a  legelteté s megszüntetés e utá n a  termőrétegébe n egyr e sekélyesed ő kopáro k 
fásítása, a  csala i részeke n a  homo k erdősítés e a  feladatunk . A  kocsánytalantölgy , a 
cser é s a  gyertyá n mellet t a  hárs , a z erdei - é s a  feketefeny ő legye n a z állományo k 
alkotója. 

27. Mezőföld. Hatalma s területén a Sárvíz szódás-szike s talajától a váli horpadás t 
szegélyező löszhátaki g sokfél e változatba n kínálj a fe l mrgá t a z erdőművel ő s ; arcára 

5. ábra. Ellentétben a múlttal, ott kíséreljük 
meg exoták telepítésével állományaink termelé
kenységét növelni, ahol azoktól eredményt 
várhatunk. —- Abies concolor a rátóti (Vas 

megye) parkban 

6. ábra. A Vas-Zala megyei hegyháton nincs 
keresnivalója az akácnak, mert helyéről az 
őshonos bükköt, tölgyet, a jól fejlődő erdei-, és 
vörösfenyőt, az alsó szintet formáló gyertyánt 

és juhart szorítja ki 

a szétszórta n jelentkező , erdősítend ő terület . A  tölgyek , a  cse r mellet t a  barna , job b 
minőségű homokelőfordulásain a z akác , majd minden term e helyi változatá n a z erdei -
és a  feketefeny ő telepítésér e kerü l maj d a  sor . 

28. Tengelici homokvidék. Valamive l kedvezőb b éghajlat i adottságokka l rendelke -
zik, min t a  Duna-Tisz a köz i hátság . Enne k ellenér e főle g a  hazainyárakka l elegye s 
erdei- é s feketefenyö telepítésér e kel l gondolnunk , mí g a  kocsányostölgy , az aká c és. 
elvétve a  nemesnyárak alig a  terület harmadá n találják me g életlehetőségeiket . 



29. Baranya-Somogy-Tolna megyei hegyhát. A hatalmas karéjban elhelyezkedő 
táj jelentős részén háttérbe szorul az erdőgazdaság, hogy jellegzetes gallérok formájá
ban övezze a löszhátakon terpeszkedő, mezőgazdaságilag művelt területek völgyre 
hulló oldalait. A véméndi erdő ezzel szemben hazánk legértékesebb, állományokkal 
borított területei közé sorolható. Őrizzük meg itt a bükk egyre fogyó területét, szorítsuk 
vissza a túltengő csert, az indokolatlan akácot s biztosítsunk nagyobb érvényesülést 
a tölgyek, az erdei- és a feketefenyő számára. 
i 30. Villányi hegyvonulat. Dél i lejtőiről lassan lekopnak a fák, a még meglevőket 

a legeltetés emészti fel. A Szársomlyó sziklaredőkbe ráncolt oldalainak fásítása máris 
reménytelen vállalkozás. Északi kitettségeiről menthetetlenül elfogy a bükk és az akác
nak, hársnak adja á t a helyét. A kocsánytalantölgy mellett az erdei- és feketefenyő 
hárssal, molyhostölggyel, cserrel, gyertyánnal elegyes telepítésével kell erdőművelési 
feladatainkat megoldanunk. Tartsuk a bükk utolsó maradványait ! 

7. ábra. A soproni hegyvidék egyik gyertyán alsószintes vörösfenyvese 
a Várhely alatt 

31. Ormánság. Híresek kocsányostölgy és magaskőris állományai ; ne engedjük 
elkopni területüket! A gyertyán, a vadcseresznye mellett a nemesnyárak fejlődése 
kielégítő. 

32. Mecsek. Északi oldalain, kedvező kitettségű völgyei mentén a bükk és a ko 
csánytalantölgy tömörülnek szép ál lományokba és a gyertyán egészíti ki azokat. Déli 
lejtőin a kopárfásító jut hálás feladatokhoz és a cser, az erdei- és a feketefenyő lesz a 
cserjék mellett a választéka. 

33. Zselicség. Egy ik leghálásabb erdőgazdasági tájunk, melyben a kocsánytalan
tölgy, a bükk és az ezüsthárs mellett az őshonos erdeifenyő térhódítására kell töre
kednünk. 

34. Somogyi homokvidék. Savanyú, mészben szegény homokja jóval hálásabb terep 
az erdőművelők számára, mint a Dunától keletre eső terület. Csapadékviszonyai meg
felelőek s ennek következtében a kocsányostölgy mellett az akác, a kőris, a juhar, a 
hárs, a nvár és az erdeifenyő telepítésére gondolhatunk. 

35. Nagyberek és Kisbalaton. Mezőgazdasági művelés alatt álló tá j , itt a hazai-
és nemesnyárak, a fűz és az éger mezővédő fásítások rendszerébe foglalt ültetésére 
számíthatunk. 

36. Déli Pannonhát. I t t is elfogy lassan a bükk, előtérbe kerül a kocsányostölgy, 
a gyertyán és az erdeifenyő térhódítása. A cser és akác visszaszorításával, a bükk 



területarányának növelésével, völgyekben a hazai- és nemesnyárak fokozott telepíté
sével kell állományaink értékét növelnünk. 

37 . Göcseji bükktáj. Nemcsak olajforrásairól híres : a vétyeni bükkösök hazánk 
legszebb állományai közé tartoznak. Természetes felújításuk könnyen, egyéb lomb
fajokkal elegyesen sikerül. A kocsánytalantölgy mellett az erdei- és a vörösfenyő 
térhódítását kell biztosítanunk. Utóbbiak lomb alsószintjének kiképzéséről ne feled
kezzünk el ! 

38. Göcseji fenyörégió. Hazánk legszebb erdeifenyveseit találjuk meg itten. Helyen
ként hiányzó lomb alsószintjük kiképzéséről, időben végrehajtott állományápolásaik 
alapján még értékesebb, vastagabb választékok termeléséről ne feledkezzünk el 
a jövőben ! A vörös-, luc- és jegenyefenyő felkarolásán túlmenően a bükk és a 
kocsányostölgy területaránya számottevő. 

39. őrség. A z előbbi tájjal szemben itt sovány, savanyú, vízzárórétegű talajon 
találjuk a kevésbbé szép, mégis értékes erdeifenyveseinket, melyeket a jövőben foko
zottan a vörösfenyő, alsó szintjében a bükk és a gyertyán, kedvező kitettségeken a 
lucfenyő egészítsen ki. Növeljük állományaink értékét arra alkalmas exóták : az 
Abies nordmanniana, concolor, a Chamecyparis közbeültetésével ! 

40 . Vas-Zalai hegyhát. Eltekintve a Jelihálás, a Ginctag bizony sovány, botanikai 
szempontból mégis érdekes termőhelyeitől, erdőgazdasági feladataink hálásak és a 
farkaserdei, a telekesi példák tanúsága szerint eredménnyel oldhatók meg. Vissza kell 
szorítanunk az akác mivel sem indokolható betolakodását és az őshonos bükk, a gyer
tyános-tölgyesek mellett szárazabb fekvésekben a vöröstölgy és a cser, az erdei- és a 
feketefenyő terjeszkedésére kell gondolnunk. 

41 . Bakonyalja. N a g y területen kevés erdő : ezzel lehet legjobban ezt a tájat 
jellemezni. A diszeli (haraszti erdő) és a nyírádi példák, a Balaton veszprémi oldalát 
szegélyező erdők, Mikolás egykori, ma már lassan kivesző fenyvesei tanúsítják pedig 
az erdőművelő, a kopárfásító eredményes munkáját . Kedvezőbb fekvésekben a bükk 
és a kocsánytalantölgy, szárazabb mész- és dolomitmurvás termőhelyein a molyhos
tölgy, a cser, az erdei- és a feketefenyő telepítésére kell gondolnunk. 

4 2 . Magasbakony. A bükk, a kocsánytalantölgy és részben a.gyertyán kiegészítése
ként az erdei-, a luc-, a vörösfenyő, helytelenül letarolt, felsebzett oldalain a cser, 
a vörös- és molyhostölgy mellett a feketefenyő segítségét kell igénybevennünk. K i kell 
emelnem a fenyőfői őshonos erdeifenyő előfordulásunkat, mely homoki viszonylatban 
páratlanul álló nemzeti kincsünk ! 

43 . Északi Pannonhát. A R á b a és a Marcal öntésterületétől eltekintve általában 
száraz termőhelyeket kínál, ahol a cser, az akác visszaszorításával a kocsányos-, a ko
csánytalan- és a vöröstölgy mellett a gyertyán, az erdei- és a feketefenyő alkossa min
denkor elegyes állományainkat. 

44 . Kemenesalja. Száraz, durva kavicshordalékos talaján a cserebogár pajorjánalt 
mérhetetlen elszaporodása nehezíti meg még jobban az erdőművelő munkáját . A cser, 
a molyhos- és vöröstölgy mellett az egykori gyertyános-tölgyesek részbeni felújítására, 
az erdei- és a feketefenyő fokozott telepítésére és a pajor elleni küzdelem fokozására 
kell felkészülnünk. 

45 . Vasmegyei dombvidék. A Rába lapályától eltekintve elég sovány, a lapályokon 
vízzáró rétegekkel tarkított talajok állnak az erdőművelő rendelkezésére, itt szabály
szerű árokrendszer kiképzésével kell a könnyen felszínre emelkedő talajvíz ellen a küz
delmet felvenni. Hátasabb fekvései — főleg a kedvező csapadékviszonyok következté
ben — kedvezőbb erdősítési feltételeket biztosítanak. Ezek közül is kiemelkedő Pornó
apáti négyszintű erdei fenyvese, amit a vörösfenyő és a kétszintű gyertyán egészítenek 
ki. Szinte egyeduralkodó a tájon az erdeifenyő, melyet a vörös-, a luc-, a jegenye-, 
a sima- és helyenként a feketefenyő, a tölgy, a cser, alsószintben a gyertyán elegyít. 



46. Irottkőalja. A tájon belül egyesül az Trottkő magyarországi része a nyugatró 
északkeletig húzódó, a bükk, a luc- és a jegenyefenyő számára kedvező kitettségeivel, 
délkeleti lejtőin a rosszul újult állományok fokozatos átalakítási feladataival (a kocsány
talantölgy és az erdeifenyő térhódításával). A táj másik része a Csepregig húzódó csa-
rabos dombvidék, melyen ugyancsak az erdeifenyő és a kocsánytalantölgy az uralkodó. 
A vörösfenyő számarányát mindenütt növeljük ! 

47. Soproni hegyvidék. Az Irottkőhöz hasonlítható kitettségein a bükk mellett 
a luc-, a vörös- és az erdeifenyő területarányát növeljük. A Tárhely alatti jegenyefenyő 
őshonos előfordulása egyik legérdekesebb hazai fenyőtelepülésünk. A kocsánytalantölgy 
sarj állományait szálerdőkké alakítsuk át és fokozzuk az arra alkalmas exóták : a Doug-
las-fenyő, a Nordmann-fenyő telepítését. 

48. Soproni dombvidék. Amennyire gazdag csapadékban az előbbi táj, annyival 
szárazabbak a dombvidék erdőségei. A cserebogár pajorja is akadályozza az erdősíté
sek sikerét. Nélkülözhetetlen a kocsánytalantölgy és a cser mellett az erdei- és a 
feketefenyő területnövelése. 

49. Hanság. Tőzeget tároló talajával, oldalszivárogtatásra berendezett öntöző
árok hálózatával, összefüggő, elegyetlen égereseivel, újabban a gépesített megoldással 
magasra hányt bakkhátaira ültetett nemesnyárasaival erdőművelési szempontból is 
különleges érdekességű e táj. Az agyagosszergényi mocsárciprussal váltakozó mocsár
tölgy fasor i'ijabb lehetőségekei csillogtat meg előttünk. Országos hírűek a himcdi 
magaskőrisek. 

50. Szigetköz. Négyésfélezer hektárt kitevő nyárállományaival az ország nyároptimumát 
alkotja a táj. A Duna szigetein szebbnél szebb a nemesnyárak fejlődése, míg a táj »szá-
razföldi« részein a cserebogár pajorja keseríti meg az erdő művelő életét. A jövőben 
a tervezett vízrendezés dönti el az állományok sorsát. 

Az erdőgazdasági tájak elhatárolása megkönnyíti a jövőben az erdőművelés 
országos irányítását. Az alulról felfelé épülő tervekben a tájakra bontott állománytípu
sok összetétele érvényesül majd s ezekhez simul a változóan megadott hálózatok alap
ján az egységnyi területek csemeteszükséglete, költségszémvetése. Tisztázott irány
elvekre támaszkodva lesz végrehajtható a magszükségletek begyűjtése, elosztása, srár-
mazási körzeteik figyelembevételével az irányításuk felismerten fontos dolga. Biztos 
alapokat nyer erdőgazdaságaink több évre előre tervezett csemetenevelése S ezen 
keresztül tűnhet el majd az annyira káros rögtönzések : a mindenkori fafajösszetételű 
csemetekészletektől függő erdősítések minden bizonytalansága. 

Jóllehet az erdőgazdasági tájak sok kérdésünket tisztázták, korántsem tekinthetők 
tervező erdőművelésünk zárókövének. A tájakon belül a domborzati viszonyok válto
zásai még az egyenletesen síknak tetsző Alföldön, a Hanságban is módosítják a talaj
felszín és az altalajvíz egymáshoz kialakult viszonyát, ezen keresztül a talaj vízház
tartását. A talaj szerkezeti felépítése, a termőréteg vastagsága, az alapkőzet felszínre 
törése, a talajhibák jelentkezése lépten-nyomon más feltételeket szabnak erdőművelőink 
számára. Állományon kívül és állományon belül eltérőek a klimatikus tényezők s a 
fellelhető ősnövényzet a mikrorelief szerint változó mikroklíma eltéréseire hívja fel 
a figyelmünket. 

Minél inkább részletező a tervezésünk, annál jobban simul a termőhely kívánalmai
hoz. Minél részletesebben töltjük ki tartalommal az erdőgazdasági tájhatárok közbe
zárt területét: annál alaposabb munkát végezhetnek erdőművelőink. 

Az erdőgazdasági tájleírások továbbfejlesztése a termőhelyfeltárás, a termőhelyek 
térképezése felé mutat. Ez a kutatómunka is kezdetét vette már s 1954-ben az Erdé
szeti Tudományos Intézet is öt helyen : a Mátra, a Magasbakony, a Gödöllői domb
vidék, a Vas-Zalai hegyhát és Kúnadacs homoki erdejében kapcsolódik be a feladat 
megoldásába. 


