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I l f ü T A F E R E N C erdésze tveze tő 

A pusztavacsi erdészet a Duna—Tisza közén, a Duna—Tisza közi víz
választón fekszik. Területe 4900 ha. Jelenlegi ál lománya: akác 7 1 % , nemesnyár 
7%, hazainyár 4,5%, egyéb 5"/o, és tölgy 12,5%. 

1935—40-es évek között egy nagyobb szabású erdősítés indult meg, részben 
a mezőgazdasági termelésre nem alkalmas területek befásítása, részben bir tok
politikai okokból. Kb. 2400 ha területen végeztek erdősítést erőltetett ütemben. 
Az elv az volt, hogy nem érdekes milyen fafajjal tör ténik az erdősítés, csak fa 
legyen rajta, kevés pénzbe kerüljön és lehetőleg mielőbb hasznot adjon. Erre 
a legalkalmasabb volt az akác és a nemesnyár telepítése. Itt az akáccal nem 
akarok foglalkozni, noha akác erdősítések vol tak túlsúlyban. 

A telepítési munkák 1935-ben indultak meg. Ekkor került sor az első nemes
nyár telepítésére is. Az első nemesnyár anyagot az inárcsi csemetekertből kapta 
az erdészet, ez volt az alap. A következő években a saját csemetekertünkben 
neveit gyökeres nyárdugvánnyal tör téntek az erdősítések. Tervezési munká
ról nem lehet beszélni, mer t hiszen az erdősítésnek minden tervezése az őszi 
vagy tavaszi erdősítések mennyiségi keretszámainak közléséből állt. A fafaj és 
terület megválasztása rá volt bízva a kerületvezető erdészekre. Ez pedig úgy 
történt, hogy az erdész odaállt egy-egy 60—70 ha-os mezőségi terület egyik vé
gére és megnézte, hogy ha a tábla valamelyik részén látott egy darab jobbnak 
mutatkozó részt, amely valamivel mélyebbnek és sötétebb színűnek látszott 
a körülötte lévőnél, oda nemesnyár került . A terület többi részébe pedig akác. 
Hogy ilyen módszerek mellett mégis vannak sikeresnek mondható nyár tele
pítések, az akkori erdészek lelkiismeretes munká jának köszönhető. 

Az erdészet egész területe sovány homok, két dombvonulat húzódik rajta 
végig észak-nyugat, dél4celet irányában. A klímája rendkívül száraz, csapadék
szegény, évi 450—500 m/m. Az évi csapadék eloszlása nagyon rossz. Az őszi 
és téli időre esik több mint kétharmada, egyharmada pedig a nyári hónapok
ban zápor alakjában esik le. A hőmérséklete nagyon szélsőséges, különösen a 
tavasz és nyár . Rövid és hideg tavasz után, hir te len a legmelegebb nyár jön 
30—35 C°-al. Ami pedig a csemete nevelés és fiatal — 1—2 éves — erdősítések 
szempontjából igen kedvezőtlen, május közepén a talajmenti hőmérséklet sok
szor eléri a 45—55 C°-ot is. Természetes, hogy ez a magas talajmenti hőmér
séklet erősen megtizedeli a fiatal, zsenge csíranövényeket. Vízgazdálkodása is 
nagyon rossz. Telepítések idején a talajvízszintje körülbelül 3—4 m volt. je
lenleg 7—8 m. A telepítések utáni években következett be a Duna-Tiszaközén 
a talajvíz kulmináció. 

A telepítések talajelőkészítése gőzekével történt , 60-—70 cm-es mélyszántás
sal. A telepítések 150X150 cm-es sor és tőtávolsággal történtek, mintegy 95 
°'o-ban elegyetlenül. Ennek a sűrű telepítésnek meg is lett a há t ránya a ké 
sőbbi években. Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehet 
és nem szabad ilyen sűrű hálózatban telepíteni, de semmi esetre sem elegyet
lenül. Aki közelebbről ismeri a pusztavacsi erdészet területét , most jogosan 
felvethetné, hogy nagyon sok a most telepített sűrű 150X200 cm-es hálózat
ban ül tetet t nemesnyáras állomány. A sűrű telepítés okára azonban majd ké
sőbbiekben kitérek. 

Az ápolások köztes műveléssel történtek. A telepítések zömmel 1937—39 
évben történtek, ebből nemesnyárral kb. 250 ha. Az első években nem is volt 



samjrni baj az ápolással, mivel a nyarak aránylag a legjobb részekre kerültek, 
igy a környező falvak szegény, földnélküli családjai szívesen kivet ték köztes 
művelésre. Az egy-két évi köztes művelés u tán sem okozott különösebb gondot 
az ápolás, mer t a környező falvak ontották a munkaerőt . Ahogy azonban kö
zeledtünk a második világháborúhoz, úgy lett évről-évre nehezebb a munkák 
elvégzése. A munkaerőt elvonta az aránylag jobb kereseti lehetőséget biztosító 
— a háborús felkészülésre átállt — ipar. 

Az első tisztítást ennek ellenére — ha késve is — el tudta végezni az erdé
szet. A nyártelepítések várakozáson felül s ikerül tnek látszottak. Növekedésük 
az első években nagyon jó volt. Az első tisztítás is már komoly fatömeget 
adott , melynek értéke mintegy 80°'o-ban fedezte az addigi ráfordított kiadást. 

Akáccal pótolt 21 éves koNy-állomány az 54/c. tagban 

1941-ben azonban megkezdődött a nemesnyár telepítések mélyebb fekvésű 
részeinek pusztulása. A kulmináló talajvíz olyan helyeken is felszínre tört , ahol 
emberemlékezet óta nyomát sem lát ták és egyes helyeken — pangóvíz gya
nán t — évekig rajta állt. Ezeken a helyeken meg lehetet t figyelni, hogy mi 
lyen nagy befolyással van a faállományra a vert ikális elhelyezkedés. Már 20—25 
cm-es szint-különbség esetén átvészelte a víz okozta pusztulást. Bizonyíték erre 
a talajvíz emelkedésével létrejött sekély, de nagy kiterjedésű tavak körül — ter 
mészetesen azóta ezek a talajvízszint süllyedésével el tűntek — ma is pompázó 
10—20 m széles sávokban meglévő nyár állományok, melyek igen szép fejlődést 
és komoly fatömeget produkáltak, illetve produkálnak. 

A felszabadulás utáni években újra esedékessé vál t ál lományápolást (tisz
títás, gyérítés) — a nagymérvű munkaerőhiány miat t — az erdészet időben 
m á r nem tud ta elvégezni, ami további 15°/o-os minőségi romlást eredménye
zett. A sűrű zárt állományokban megjelent az ormányosbogár. Apró pamacs-
szerű koronát fejlesztett, ami nagyon komoly növedék veszteséget okozott. I t t 
szeretném néhány fatömegmérési adat tal alátámasztani eme szomorú tényt, ha 
a gyorsannövő fafajok ápolási munkái t bármilyen okból, akár csak egyévi ké
séssel végezzük el, milyen károsan befolyásolhatja a fahozamot: 



Az 54/c erdőrészben — a m á r fentebb említet t okok mia t t — a soron lévő 
gyérítési m u n k á t az erdészet nem tud ta elvégezni, csak kétévi késessel. Az 
erdőrész 2,19 ha. Inárcsi csemetekertből származó kanadai nyáras , most 21 
éves ál lomány. Teljesen sík, jobb minőségű homoktalaj . Az erdőrészt egy 
7—8 m magas akác állomány veszi körül . Kelet i oldaláról kezdve 10-, 20-, 20-, 
20- és 10 m széles parcellákra osztottam fel, majd törzsenként! felvételt végez
tem. Az első parcella hektáronként 918 m 3 - t , a második hektá ronként 327 rn 3 - t , 
a ha rmad ik 160 m 3 - t , a negyedik 161 m 3 - t , az ötödik parcella pedig hek tá ron
ként 345 m 3 fatömeget mutatot t . 
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A fenti mérési adatok világosan mutat ják, hogy ott ahol a nyá r szabadabb 
állásban volt, több fényhez, levegőhöz jutot t , nagyobb koronát fejleszthetett, 
nagyobb volt az asszimiláló felület, négyszeres fatömeget p roduká l t a sűrűbb 
állású egyedekkel szemben. 

I t t szeretném még megemlíteni, mint érdekességet, hogy ugyancsak az 54/c 
erdőrész dél-keleti s a rkán — az állomány legszebb foltján — 100 m 2 területen 
külön végeztem törzsenkénti felvételt. A 100 m 2 - en 13,65 m 3 fatömeget talál tam, 
ami 1365 m 3 hek táronként i fatömegnek felel meg. Ez óriási szám és ter
mészetesen ezt csak min t érdekességet emlí te t tem meg, hiszen i t t nagyobb te
rüle ten — a legjobb talajon! — a fatömeg egyharmadá t sem tudjuk produ
kálni . 



Az erdészet területén lévő nyár állományok eléggé változatos képet mu ta t 
tak. A legjellemzőbb volt a túl sűrű állás miat t felnyurgult állomány, melyek
ben a későbbiek folyamán történt legerőteljesebb belenyúlás sem hozott komo
lyabb — a nyár nagyon gyenge visszanyerő képessége miat t — minőségi ja
vulást. 

A pangóvizes területek körül megmaradt 10—20 m széles elegyetlen nyár 
sávok a néhány éves ápolási munkák elmaradását m á r jobban átvészelték, h i 
szen az aránylag keskeny sávok egyedei egy-egy oldalról mégis megfelelő sza
badabb állásban voltak. • 

m i i \ i ! / m \ i" 

Hároméves koNy telepítés ky és ki elegyítéssel 

Találhatók az erdészet területén akáccal elegyes nyár állományok is. Ezek 
részben a pótlásra szoruló akácosok nyárra l történt pótlásával alakultak ki, 
részben a rosszabb helyekre telepített nyárasokat mindjárt akáccal elegyítették, 
azzal, hogy a nyár úgysem marad meg, legalább akác legyen a területen. A 
legtöbb helyen — a rossz talaj ellenere is — megmaradt a nyár és aránylag 
igen szép ágtiszta egyenes törzset hozott. Magasságban és vastagságban is a 
vele egyidős akácot erősen túlszárnyalta. Máshol a nyárasokat körülvevő akác
állományok gyökérsarjai verődtek fel. Ezek alkotják a második koronaszintet. 
Nem ideális állapot, — hiszen mindhárom esetben két igen fényigényes fafaj 
kölcsönös együttéléséről van szó — azonban jelen esetben mégis igen kedvező 
hatással vannak egymás fejlődésére, de különösen a nyár törzsfejlődésére, ág-
tisztulására. 

Az 1940-es évektől egészen 1953—54-ig a nyártelepítés szünetelt. Azóta az 
erdészet újra megkezdte a nyár telepítését, igaz nem olyan erős ütemben, de 
anná l körültekintőbben. Az erdősítéseket megelőzi a termőhelyi feltárás. Min
den új erdősítési területről elkészül a pontos erdősítési terv, vázrajzzal és pon
tos leírással, feltüntetve a jövőre vonatkozó elképzeléseket. 

Nemesnyár állományainkat most is aránylag sűrűn telepítjük 150X200-, 
200X200-, 250X300 vagy 300X300 cm-es tő, illetve hálózattal, természetes 
elegyesen. Elegyként rendszerint k. juhar, z. juhar és ostorfát, kisebb mér ték-



ben íeketediót, ezüstfát, hársat, cserjeszintnek kinincset, bodzát vagy narancs
eperkét ü l te tünk. 

A sűrű telepítésekkel kettős célunk van : egyrészt minél gyorsabban a t a 
lajt árnyalni és korán nagyobb előhasználati fatömeget nyerni . Ezen szempon
tok figyelembe vételével ültetjük nyá r á l lományainkat sűrűbben. Természete
sen ez az el járás csak akkor célszerű, hogyha megfelelő — szakmailag ére t t — 
kerületvezető erdészek állnak rendelkezésünkre és főkép biztosítottnak látjuk 
a határozot tan több. igényesebb munkák elvégzését. 

Nagyobb előhasználati fatömegnyerés céljából az erdészet lassan növő te
lepítésekbe — kocsányostölgy, erdei és feketefenyő — nagyobb hálózatban 
600X600, 600X700, 700X700, 800X800 vagy IOOOX'1000 cm-es hálózatban ne-
mesnyára t telepít. Az eddigi előhasználati á l lományok nagyon kedvező eredmé
nyeket muta tnak , ami további terüle tek telepí tésére ösztönöz bennünket . Az 
erdészet tavasszal az akác sarjaztatására beáll í tot t területeken — kísérletkép
pen — gyökérszaggatás u tán a tuskógödrök helyén, mintegy 600 X 600 és 
800 X 800 cm-es hálózatban gyökeres nemesnyára t kíván telepíteni. Cél: ele
gyetlen ál lományaink gyorsan növő fafajjal való elegyítése és előhasználati 
fa tömeg növelése. 

Megkívánom még jegyezni, hogy az 1953—54. év óta telepített hazai nya
rak közül a fehér és szürkenyár fejlődése n e m kielégítő. Elbokrosodnak, ma
gassági növekedésük nagyon gyenge. A vezérhaj tás rendszeresen elszárad. Ezért 
e ké t hazai nyár telepítését — míg a betegség oka pontos megállapítást nem 
n y e r — mellőzzük. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutat ják , hogy nemesnyár ra l érdemes foglal
kozni, még homokon is, de itt természetesen rövidebb, 20—25 éves vágásfordu
lóval. Egész gyenge homokra is telepíthető, i t t azonban 15—20 éves korban 
annyira csökken a növedéke, hogy tovább fenntar tan i m á r nem érdemes, azon
ban addig annyi fatömeget ad, hogy egyetlen fafaj sem képes azon a területen, 
azon idő alat t ilyen ér tékű anyagot szolgáltatni. 

A hozamok tartamosságának és egyenletességének elve helytelen értelmezése 
egyike azoknak az elméleti hibáknak, amelyek számos mai gazdasági probléma gyö
kerei. E törvényszerűségre hivatkozók nem kis köre elfelejti, hogy a szovjet erdőgaz
daságban a bővített újratermelés törvényszerűsége van érvényben. Ez a törvény a 
Szovjetunió eltérő gazdasági é s természeti jellegű tájain eltérő módon jelentkezik. Pl. 
a kevéssé erdősült területeken az erdővel borított területek növelése és az egységnyi 
területre eső termelékenység emelése során megy végbe. Az igen nagy mértékben 
erdősült területeken is gondoskodni kell a vágások legeredményesebb felújításáról, 
azonban itt esetleg az erdőterület egy részét át kell engedni a mezőgazdaságnak, az 
iparnak vagy a vízi energiát termelő szerveknek. E tájak gazdaságának emeléséhez az 
egész táj minden gazdasági ágának emelésén át vezet az út. A szocialista erdőgazda
ságban folyó bővített újratermelés általános és alapvető követe lménye az, hogy a nép
gazdaság megkívánta mennyiségű fatömeg kitermelésével egyidőben biztosítani kell 
a jövő nemzedék számára minél több jó minőségű fát é s egyéb erdei terméket. Ez 
természetesen kapcsolatban van az erdőgazdasági termelés tartamosságának szük
ségszerűségével is, de ugyanakkor az egész ország, a táj, az erdőgazdaság stb. terüle
tének megfelelő mértékű újratermelésével is. Az erdőgazdálkodás tartamossága 
azonban nem cél. hanem csupán eszköz. Egy a bővített újratermelés feltételei között 
(Leszn. Hozj. 1958. 11. sz. 43—49. o.). 

Egyes gyanták káros atomsugárzás elleni védőhatását mutatta ki J a n e t h H. Dr. 
francia kutató. Az atom és hidrogén bombák robbanásá.t követően fellépő stroncium 93 
csontot szétbontó hatását egyes gyantaféleségek azonnali alkalmazása esetén közöm
bösítik abban az esetben, ha a stroncium étellel, vagy itallal került be a szervezetbe. 
A káros sugárzó anyagokat a gyanták az emésztőszervekhen kötik le. (A. FZschr. 195Í!. 
42. sz. 618. o.). 


