
Hazánkban a Leuce-szekcióba tar
tozó nyárfajok közül erdőgazdasági je
lentősége a fehér nyárnak (Populus al
ba) és természetes hibridjének, a szür
ke nyárnak (Populus xcanescens) van. 
Az ország faállománnyal borított terü
letének kevesebb, mint 2%-át foglalják 
el. A jelenleg meglévő fehér (és szür
ke) nyárasok legnagyobb része - több 
mint 80%-a - a Duna-Tisza közén 
(Homokhátság), valamint a Duna és 
Tisza hullámterében található. Az em
lített két fafajból álló idősebb szárma
zékerdők kisebb gazdasági jelentősé-

Dr. Szodfridt István 
tanszékvezető egyetemi tanár 

gűek, szétszórtan, mozaikszerűen for
dulnak elő. 

A fehér (és szürke) nyárasok ter
mesztésfejlesztésével kapcsolatos ku
tatómunka intenzívebbé tételét több té
nyező indokolja. A Duna-Tisza közi 
homoki termőhelyek egy jelentős ré
szén tenyésző erdeifenyvesekben mind 
nagyobb gondot okoz a gyökérrontó 
tapló (Heterobasidion annosus) növek
vő károsítása. Ugyancsak megoldásra 
vár a nem megfelelő homoki termőhe
lyeken álló nemes nyárasok fafajcserés 
felújítása. Várhatóan fokozódni fog az. 

Dr. Molnár Sándor 
tanszékvezető egyetemi docens 

új erdőtelepítési program üteme is. Az 
említett nagy volumenű feladatok 
megoldásában, továbbá a termé
szetvédelemben és a tájesztétikában 
meghatározó jelentőségük van és lesz 
a fehér (és szürke) nyárasoknak. Ho
moki populációik értékes génkészleté
nek megőrzése mellett azonban nem 
mondhatunk le a vegetatív úton is el
fogadhatóan szaporítható, jó növeke
désű, károsítókkal szemben ellenálló, 
a fafeldolgozás számára értékesebb 
alapanyagot adó új fehér nyárfajták 
köztermesztésbe vonásáról sem. Fon
tos feladat továbbá a meglévő fehér (és 
szürke) nyárasok táji vonatkozású ho
zamvizsgálata, mely egyik alapja a re
gionális fafajpolitika mind megbízha
tóbb tervezésének. Jelen publikációban 
a fentebb említett két kutatási témakör 
(fajtakiválasztás és fatermési vizsgála
tok) újabb eredményeit adjuk közre. 

Fehér nyár fajtakiválasztó 
klónkísérletek a Duna-Tisza 

közi Homokháton 

A fehér nyár nemesítésével kapcso
latos hazai kutatómunka széles körű 
megalapozása KOPECKY FERENC 
nevéhez fűződik. Az általa előállított 
hibridek további szelekciója és kísér
leti keretek között történő folyamatos 
megfigyelése a jelenleg folyó kutató
munkánk egyik legfőbb célja. A fajta
kiválasztó klónkísérletekben első soro
zatként elhelyezett fehérnyár-klónok 
vizsgálata az alábbi szempontokra ter
jed ki: 

- termőhelyi igény, illetve termő
helytűrés (nagyobb mennyiségű szén
savas meszet, esetleg fenolftalein-lú-
gosságot is tartalmazó homoktalajok 
erdősítési lehetőségei); 

- növekedési tulajdonságok, a 
törzs- és koronaalak, valamint az ágas
ság (ágasodási hajlam) értékelése; 

- egészségi állapot (biotikus és abi
otikus károsításokkal szembeni ellen
álló képesség), gesztszíneződés; 

- termesztési jelleg meghatározása 
(faállományszerű nevelésre vagy fásí
tási célra való alkalmasság). 

A Duna-Tisza közi Homokháton 
1988 tavaszán kezdtük meg a cseme-

Meddig sarjaztathatjuk az akácot? 
Felhívás 

A hazai és külföldi szakirodalom az akácosok sarjaztatását max. 
két alkalommal tartja elfogadhatónak korábbi vizsgálataink és a ha
zai sarjakácosok fatermési adatai arra utalnak hogy a kétszeri sar-
jaztatás nincs számottevő hatással sem a fa termés mennyiségére, sem 
a faanyag minőségére. Az 1980-as évek első felében végzett összeha
sonlító vizsgálataink során azonos termőhelyű mag- első és második 
generációs, sarjeredetű akácosokat vizsgáltunk 

Sajnos hasonló adottságú, garantáltan hannadik-negyedik gene
rációs közel vágásérett sarjakácosokat nem találtunk.. 

A sarjakácosok feltételezett leromlását egyesek az elöregedéssel 
(háromszori sarjaztatás esetén átlag 30 éves vágásfordulóval számol
va a növény már 120 évesnek tekinthető...), mások a talaj-, a táp
anyag-ellátási viszonyok (a rizoszféxa) kedvezőtlen változásával in
dokolják 

Ha valóban ez az igazság, miért engedélyezzük a tömeges sarjaz-
tatást? Hiszen a mai sarjakácosok igen jelentős része már 3., 4. ge
nerációs sarj lehet (figyelemmel a múlt század végi jelentős akácte
lepítésekre)... 

A szakmai tisztesség is megköveteli tehát, hogy próbáljuk a prob
lémakört elfogulatlanul, objektíven feltárni. 

így a faanyagismeret-tani és a termőhelyismeret-tani tanszékek 
közös összefogással vállalkoztak a felmerült kérdések megválaszolá
sára. 

A kísérleti területek sikeres kijelöléséhez tisztelettel kérjük a gya
korlatban dolgozó kollégák segítségét: ahol olyan 3., 4. (5.) generációs 
sarjakácosokat tudnak, amelyeknek az előtörténete is ismert, várjuk 
erről szíves értesítésüket. Ugyancsak örömmel várnánk gyakorlati 
megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló véleményüket 

Erdész üdvözlettel: 

DR. RÉDEI KÁROLY 

A fehér nyár termesztésének fejlesztési 
lehetőségei a Duna-Tisza közi homokháton 



1. táblázat 
FEHÉR NYÁR FAJT AKIVÁLASZTÓ KLÓNKÍSÉRLET 

(Szentkirály 40 G) 

Kon 5 év 

Tényezők 
Klón 
megnevezése 

H(m| DÍJ 
|cm| 

Megmaradási 
% 

{pótlás 
nélkül) 

Tórzsvillásság 
jelzőszáma 

(1-3) 

Egészségi 
állapot 

jelzőszama 
11-3) 

T-120-(629) 6,2 5,6 69 1,6 1,8 
'H 758' (/°..»/»í-Móvái 124) (630) 6,5 6,8 65 1,6 1,9 
•H 425-4' (670) 6,6 7,3 67 1,4 1,3 
'H 422 -9' (854) 6,4 5,9 73 1,6 1,9 
rehér(szürke) nyár 2,8 3,0 10 - 2,5 

Megjegyzés: A táblázati énekek az ismétlések adatainak átlagát képviselik. 
Törzsvillásság: 1 - nem villás, 2 - koronában villás v. a korona villával kezdődik, 3 - törzsvitlás 
Egészségi állapot: 1 - egészséges, 2 - gyenge abiotikus és/vagy biotikus károsítás, 3 - erős abio
tikus és/vagy biotikus károsítás 

lekeni szelekció (szaporíthatóság) 
alapján legígéretesebbnek tartott fehcr-
nyár-klónok kísérleti hálózatának ki
építését. A kísérletek egytényezősek, 
véletlen elrendezésűek, három ismét
léssel. Az alkalmazott ültetési hálózat 
2,5x2,0 m. Az eddig kivitelezett három 
kísérleti erdősítésben a következő fe-
hcrnyár-klónok szerepelnek: 

•H 425^1' (P. alba xP. alba). 
'H 758' (P. alba 'Mosonmagyaró

vár 124') 
'H 422-9' (P. alba xP. grandiden-

lata), 
'T-120' (P. alba xP. alba cv. 'Bol-

leana'). 
Az első két klón várhatóan állo-

mányszerű falermcsztésrc, míg a har
matlik cs negyedik klón fasorok léte
sítésére lesz alkalmas. 

A fchérnyár-klőnkíscrlctck kiter
jesztésének alapvető feltétele üzemi 
szintű szaporíthatóságuk megoldása. 
1992-ben az ERTI sárvári nemesítő le
iepén három klón zöld dugványával 
végzett szaporítása során a következő 
megeredési értékeket kaptuk: 'H 758' 
jelű klón: 65%, 'H 422-9 ' jelű klón: 
52%, 'T-120' jelű klón: 60%. Kezdeti 
kísérleteink alapján, a technológiai el
őírások maradéktalan betartásával a 
felsorolt klónok fás dugványról is ki
elégítően szaporíthatok. Az általunk 
előzetesen szelektált fchérnyár-klónok 
lörzsgyűjteményét a Kiskunsági EFAG 
Juniperus csemetekertjében (Kecske
mét) helyeztük el. 

A Duna-Tisza közi Homokháton 
elsőként - a fehér nyár számára halár-
termőhelyen - létesített fajiakiválasztó 
klónkísérlet (Szentkirály 40 G) ötéves 

kori értékelésének legfontosabb adatait 
az / . láblázat tartalmazza. Termőhely
típus erdős-sztyepp klíma, többletvíz-
halástól független, humuszos homok 
(mélyebb rétegekben szikesedő), se
kély termőréteg, homok alapkőzet. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a kló
nok és a kontrollnak tekintett fehér 
(szürke) nyár közötti méret- és meg
maradási százalékbeli különbségek 
egyik alapvető oka, hogy ez utóbbi a 
kísérleti terület legmagasabb szódatar
talmú, legkötöttebb talajú részére ke
rült. Csaknem teljesen kipusztult - ha
sonló termőhelyi viszonyok között - a 
'Villafranca' = T-58/57' fehérnyár
fajta is. Az őshonos nyarak szelekció
jával kapcsolatos kutatómunkánk to
vábbi bázisát képezi a Balotaszállás 
84 A erdőrészletben hat év óta folya
matosan bővített klónarchívum, vala
mint a Kunbaracs 41 D erdőrészletben 
lévő, 11 származásból utódvizsgálati 
kísérlet. Értékelésük főbb eredményeit 
későbbi alkalommal tesszük közzé. 

Fatermési vizsgálatok 
Duna-Tisza közi fehér 

(és szürke) nyárasokban 

A fehér (és szürke) nyárasok táji 
jellegű fatermési vizsgálatainak közel 
20 év után történő felújítását és új fa
termési tábla készítését a következő 
főbb szempontok indokolták: 

- a fehér (és szürke) nyárasok fa-
termésének mind megalapozottabb 
meghatározása, 

- az új fehérnyár-klónok összeha
sonlító fatermési vizsgálata, 

- a tájegység fehér (és szürke) nyá-
rasainak statisztikai jellegű számbavé
tele, 

- a fehér (és szürke) nyárasok táji 
erdőnevelési és fatermesztési irány
elveinek megalapozása, 

- a táji fafajpolitikai irányelvek ki
dolgozása (módosítása), illetve to
vábbfejlesztése. 

Az új táji jellegű numerikus fater
mési tábla elkészítéséhez 50 fehér- (és 
szürke-) nyárállományban - mintapar
cellában - végeztünk részletes faállo
mány-felvételeket, valamint felhasz
náltuk a vonatkozó szakirodalom ered
ményeit is (SZODFRIDT 1969, PA-
LOTÁS-SZODFRIDT, 1971.) 

A 2. táblázatban közölt fatermési 
tábla 5 ^ 5 éves korig, ötéves bontás
ban tartalmazza hat fatermési osztály 
szerint a fő-, mellék- és egészállo
mányra vonatkozóan a legfontosabb 
faállomány-szerkezeti és fatermési té
nyezőket. A fatermési osztályok kiala
kítása egységes famagassági növeke
dés modellezésével, egyenlő osztáskö
zökkel történt. A számítógépes progra
mozás, melynek ismertetésétől itt elte
kintünk, lehetővé teszi a fatermési táb
la igény szerinti bővítését, s informá
ciótartalmának grafikus megjelenítését 
is (fatermési nomogram). 

DR. MOLNÁR SÁNDOR 
JOSEF UMDASCH-DÍJAS 

A bécsi BODENKULTUR egyetemen J. UMDASCH kereskedelmi ta
nácsos, volt jeles faiparos emlékére évente díjjal jutalmazzák a fafel
dolgozás és az erdészet terén - különös tekintettel a fatakarékosságra, 
a minőségjavításra és a környezeti kérdésekre a fafeldolgozásban -
elért kutatási eredményeket. Az 1993. évre kiírt pályázat során a három 
díjazott között szerepel DR. MOLNÁR SÁNDOR, a soproni egyetem 
tanszékvezető docense. Feleségével és dr. Láng Miklóssal közösen írott 
tanulmányát az osztrák fakutató társaság HOLZ című közleményértek 
1994 januári, 6. számában közlik. A tanulmány az akácot mint a jövő 
faanyagát mutatja be. 



2. táblázat 
DUNA-TISZA KÖZI FEHÉR ÉS SZÜRKE NYÁRASOK FATERMÉSI TÁBLÁJA 

(Rédei K., 1991) 

Fatermési osztály I. 1 ha 
Kar A foallomáiiy A mellékillomány Az egészállomány Összes Elö szét fatermés 

átlagot faterlo- körlap törzs adagos faterfo körlap törzs átlagos fatert r> kórlap törzs elö
li a szná-

lat 

li a s ma
ian 

rész
arány 

fatert o- Att. folyó' 1 
magas

sága 
Hg 

átmé
rője 

Dg 

gata 
v= 

össz aga 
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száma 
N magas

sága K, 
átmé
rőié 
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gata 
V. 
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18 D| 
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Vb 
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száma 
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elö
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li a s ma
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gata 
V. 

(lövedé
ke 

n óvadé
ké 

óv m cm ITT m' db m cm m1 m* db m cm rrr1 rrr1 db m* % at m1 rrr1 ! 

1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ÍZ 13. 14. 15. 16. 17 18 19. 20 21 
5 4,7 M 14 35 1539 33 33 7 13 1587 3.7 4,7 21 53 3126 7 33.5 21 4,1 0.0 

10 11,6 12.2 61 9,1 778 8.1 B5 29 44 761 10.B 10,5 B0 13,4 1539 36 373 97 9.7 15.2 
IS I 1 J 19.0 136 15,1 537 12.1 13,3 30 33 241 16.6 173 166 18,5 77B 66 32,6 103 13.5 21,1 
20 2U 24,5 217 20,4 433 15.0 17.1 26 24 104 20.B 23,2 243 22.7 537 92 29.J 309 15,5 213 
ZS 24,2 28,5 28B 24.3 381 16.9 20.0 19 13 51 23,7 27.6 307 25,9 433 111 27,8 396 15,9 17.9 
30 26.0 313 341 27.1 362 18,2 21,9 14 1.1 29 25,6 30.7 354 26,2 381 125 26.B 465 15,5 13,4 
35 27,2 33.2 379 29,0 336 19,0 23.2 9 kJ 16 25.8 32.B 388 29.7 352 134 26.0 513 14.7 95 
40 28.0 34,4 405 30,3 326 19.6 24.1 6 05 10 27.6 34.1 411 30,7 336 140 25.6 545 13.6 6.4 

n 26,4 35.2 421 31,0 319 19,9 24,6 5 03 7 2B.1 35,0 425 31,3 326 144 25,5 565 12.6 4.1 

Fatermési osztály: II. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21 

5 41 5,0 12 33 1664 3,0 33 6 1.7 1802 31 43 18 4,9 3456 6 34.B 18 3.6 CO 
10 103 10,9 49 Ifi 856 12 73 21 35 796 95 M 71 11,5 1664 29 36.B 78 73 11.9 
IS 15.4 16,6 107 13,0 599 10,8 11,6 13 23 259 14.7 15J 130 15,6 858 51 323 159 10,6 16.2 
20 19.1 21.3 169 17.4 487 13.3 14.9 19 23 112 1B.5 203 188 193 599 70 29.4 240 12.0 16.2 
25 21,6 24.7 222 20,7 430 w ".3 14 13 57 21.0 24,0 137 22.0 487 86 27,6 307 123 13.5 
30 23,2 27.1 262 22.9 398 16.2 19,0 10 03 32 22.7 265 272 23.8 430 95 26,6 357 11.9 10,0 
35 24,3 28.7 290 24,4 379 17.0 20,1 7 05 19 23.8 28,3 297 25,0 396 101 26,1 392 113 73 
40 24,9 29.7 309 25,5 366 17,5 20,8 6 0.4 11 24,5 29.5 314 253 379 107 25.7 416 10.4 4,7 
45 25,4 30.4 322 26.2 362 1 J.B 21,2 3 03 6 31,9 30,2 325 20,4 368 109 253 132 9.6 31 

Fatermési osztály: Ml. 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12 13. 14. 15 , t _« 18 Í9 20. 21. 

5 3,7 4.5 10 2.9 17B7 25 33 6 1.6 2070 2.7 3.9 '6 45 3867 6 36,? 16 3.1 0,0 
lü 9.1 9.6 39 6,6 954 6.4 6.7 17 23 833 81 •3 55 M 1767 22 36.5 61 6,1 9.1 
15 13,5 14,4 83 11,0 675 95 10.1 17 23 279 12.8 133 99 133 954 39 32.1 122 B.1 12.1 
20 15.8 18,3 126 14.6 552 11.7 1Z3 14 15 123 16.1 173 142 16,1 675 53 293 ISI 9.1 11.9 
25 19.0 21,2 167 ",2 490 1̂ 3 14,B 10 1.1 62 18,3 20,6 177 18.3 552 63 27,5 230 93 93 
30 20.4 23,1 196 19.1 455 14.3 16.2 7 0.7 35 IM 22.7 204 19,8 490 71 26,5 267 8,9 73 
35 213 24,4 217 20.3 434 14.9 17,1 5 05 21 20.B 24.1 221 20.8 455 76 25.9 293 63 5.1 
40 21.9 25,3 131 21.1 422 IM 173 3 03 12 21.4 25,1 234 21,4 434 79 25,5 310 7.7 33 
45 22.3 ?b.a 240 21,5 4)4 15.6 16,1 2 02 3 21.B 25.7 242 21,6 422 81 25.4 321 7.1 23 

Fatermési osztály: IV. 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17 18. 19. 20. 21 

5 33 4.1 8 2.6 1943 22 23 5 1.5 2453 2.1 35 14 4.1 4396 5 3B.2 14 2.7 0.0 
10 7,8 8a3 30 53 1073 55 5.8 12 23 870 6.9 73 42 8.1 1043 17 363 47 4.7 5.7 
15 11,7 123 62 91 771 u 85 12 13 302 10.9 11.4 74 11.0 1073 29 31.9 91 6.1 8.7 
2: 14.5 15.5 94 12,0 636 10.1 10,9 10 13 135 13,7 14.8 104 133 771 39 29,1 133 6.7 B5 
25 16.4 17.8 122 14,1 566 11.4 12.6 7 0.9 70 15,7 173 129 14,9 630 48 27.5 168 6.7 5.9 
30 17,6 19.4 142 15.6 527 123 13.6 5 0.6 39 17,0 19,0 147 16,1 566 51 26.5 194 65 5.1 
35 IBI 20.4 157 16.5 S04 12.9 143 4 04 23 17,8 20,2 160 16.9 527 55 25.9 211 63 35 
40 18,9 21,1 166 17,2 491 13,2 14,B 2 03 13 1B.3 21,0 169 17.4 504 57 25,5 223 55 2.4 
45 19,3 21.6 173 17,6 482 13,5 15,1 2 03 9 18,6 21,5 174 17,7 4S1 59 25,3 231 5,1 13 

Fatermési osztály. V. 

_ V_ 2 3. 4. 5. S. ; 8 9. 10. 11. 12. 14 15. r 16 , 17. 18 19. 20. 21. 
5 2,7 3,7 7 24 2128 1,9 25 5 15 2964 15 3.1 12 35 6092 5 10.6 12 23 03 

10 6,6 7.1 23 43 1223 4,6 53 a II 905 55 63 31 65 212S 13 36.4 36 35 43 
15 9,8 10,3 45 75 894 6,9 12 s 13 329 9,0 95 53 83 1223 21 31,9 66 4.4 63 
20 12.2 12.9 67 u 7*4 85 93 7 13 150 11.4 123 73 10.6 894 28 29,2 94 4.7 5.7 
25 13,B 14.7 85 41,2 666 95 103 5 05 78 13,0 143 90 11,9 744 32 27,6 118 4.7 4,7 
30 14.8 15,9 99 12.4 622 10.4 11,1 3 0.4 44 14.1 15,5 102 12.8 666 36 26.6 135 45 3.1 
35 15,5 16.7 109 13.1 597 10.8 11.7 2 03 25 14.8 16.6 111 13.4 622 38 26,0 147 43 2> 
40 15,9 17,3 115 13,6 581 11.1 12.1 2 03 16 IM 17,1 116 13.B 597 40 25.7 155 33 15 

j « 16,2 17,5 119 13,9 S72 11.3 12,3 1 0,1 9 15,5 17,5 120 14.0 581 41 25,1 160 35 13 

Fatermési osztály: VI. 

1. 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. i l i a 14. 15. 1 1 17. 18 19. 20 21. 
5 1.1 33 6 2.0 2362 15 23 4 1.5 3742 1.1 2,7 10 3.5 6094 4 43,8 10 23 0,0 

10 53 ifi 16 M 141B B.7 43 6 13 934 4,4 53 22 63 23G2 10 37,1 26 25 31 
IS B3 8,4 31 53 1059 u 53 6 13 359 7,1 73 38 63 1416 15 32.4 46 33 3,9 
20 9,9 10.4 45 7 Í 892 63 73 4 0.7 167 9.0 93 49 B3 1059 19 29,6 64 33 3,7 
25 11,2 11,7 57 8.7 603 73 •3 3 05 80 10.3 11.4 80 91 892 22 28.0 79 3.1 23 
30 12.0 12.7 65 ifi 753 8,4 8,9 2 03 50 11.2 12.5 67 93 803 24 27.0 B9 33 2.1 
35 12.5 13,3 71 10.0 724 83 93 1 03 29 11.8 13.2 72 10,2 753 26 26,4 97 23 15 
40 12.9 13,7 75 10.4 706 M 95 1 0,1 1B 12.1 13,6 76 10,5 724 16 26,1 101 25 13 
45 13,1 13,9 7B 1U,Ö 695 92 9.8 1 0,1 11 12.4 13,9 7B 10,7 706 27 25,9 105 23 05 



S Z E M E R E Y T A M A S N E - D R . T R A S E R G Y Ö R G Y 

A meszezés hatása a talajfaunára 
Az 1970-es években Európában és 

így hazánkban is, fokozott méretű er
dőkárok keletkeztek. Az ún. „erdő
pusztulással" kapcsolatban számos el
mélet jelent meg. A beteg fák új életre 
keltése és a talajsavasodási folyamat 
megállítása végett meszezést elsősor
ban lucállományokban végeztek az 
észak-európai államokban. A soproni 
Erdészeti és Faipari Egyetem termő
hely tani tanszékén 1991-ben dr. Bellér 
Péter több, Sopron környéki erdőállo
mányban indított el egy hosszabb időre 
tervezett meszezéses kísérletet. Jelen 
cikk szerzői e vizsgálat keretében a ta
laj mezofaunáját tanulmányozzák egy 
32 éves bükkerdőben. 

jTalajfauna alatt a talajban élő álla
tok összességét értjük. Összetételük 
rendkívül változatos, a mindenki által 
ismert vakondoktól és a földigilisztától 
kezdve a mikroszkopikus méretű gyö-
kérlábúakig (Rhizopoda) megszámol-
hatatlan mennyiségben és zavarba ejtő 
fajgazdagsággal élnek, szó szerint a 
talpunk alatt. Vizsgálatunkat a talajfa
una két markáns csoportjára, a páncé
losatkák (Oribalidae) és az ugróvillá
sok (Collembola) tanulmányozására 
korlátoztuk. E kél csoport óriási jelen
tőségű a talajstruktúra, a pórustérfogat, 
a tápanyagforgalom és a humuszkép
zés szempontjából. 

3. ábra 
A talajban élő ugró villások apró, hosszúkás állatok, ugrani i 

szemük redukálódott és színük is fehér 
1 tudnak. 

munkát végeznek. A talaj szerkezetét 
a talaj alkotórészeinek (agyag, homok, 
lösz, humusz stb.) térbeli elrendeződé
se adja meg. Ha az alkotóelemek el
különülve fordulnak elő, akkor negatív 
hatásuk (pl. rossz vízáteresztő képes
ség, alacsony tápérték), míg ha a talaj
fauna tevékenysége révén egymással 
elkeveredve és többé-kevésbé összeta
pasztva ún. talajmorzsákat hoznak lét
re, akkor az alkotóelemek pozitív tu
lajdonságai (nagy vízkapacitás, jó táp
anyag-ellátottság, nagy, kémiailag ak
tív felületek, nagy szűrőhalás) kerül
nek előtérbe. A talajfauna hiányában 
az ősszel lehulló lomb csak lassan 
vagy egyáltalán nem bomlana el, míg 
a felhalmozódott összetömörödő avar, 
gallyak tömege lehetetlenné tenné a 
vegetáció megújulását. 

1-2. ábra 
Páncélosatkák 

Méretük 0,1-2,0 mm (atkák, 1-2. 
ábrák), illetve 0,2-6,0 mm (ugróvillá
sok, 3^1. ábrák). Bár ásni (kaparni) 
nem tudnak, de miközben „átrágják" 
magukat a táplálékon, a talajszerkezet 
fenntartásában, kialakításában óriási 

A meszezéssel kapcsolatos eddigi 
külföldi vizsgálatok eredményei el
lentmondásosak. Míg egyes szerzők 
határozott összefüggést, faunaredukci
ót találnak a pH-csökkenés és a talaj
fauna ökológiai jellemzői között, ad-

4. ábra 
A talaj felszínén élő ugróvillások 

nagyobbak, gyakran élénk színűek, és 
kiválóan ugranak 

dig más vizsgálatok ennek ellentétjét 
tanúsítják. Az eltérések valószínűleg 
az eltérő talajstruktúrára, vízellátásra, 
a talaj „kiindulási állapotára" vezethe
tők vissza. A pH-változás és a talajfa
una viszonylatában elfogadhatónak 
látszik PAHUANG és K. WINTER 
modellje: a termőhelyhez optimálisan 
alkalmazkodó fajok képezik az állat-
közösség uralkodó tagjait. Ha azon az 
értéken túl változik a termőhely pH-ja, 
amit a domináns faj még tolerálni tud, 
akkor megváltozik e faj egyedeinek 
élettartama és szaporodási rátája, ami 
a faj egyedszámának csökkenéséhez 
vezet. A következmény az lesz, hogy 
olyan fajok töltik be a szabaddá vált 
ökológiai niche-t, amelyeket a termő
helyi változások hatása megerősített, A 
táplálék és a ragadozók emellett sza
bályozó szerepet játszhatnak, de jelen
tőségük alárendelt a talajstruktúra és 
talajnedvesség mellett. PA HUANG és 
K. WINTER laboratóriumi vizsgálatai 
szerint az ugróvillások a 2-nél alacso-



nyabb pH-nál elpusztulnak, míg a 
mésszel szemben toleránsak: pH = 8,7 
közegben még nem volt különbség a 
semleges aljzaton tartott állatokkal 
szemben. A mortalitás (petéből kikelt 
állatok pusztulása) 9,61 pH-nál kezdett 
el jelentősebben nőni. 

Saját vizsgálataink első eredményét 
az 5. és 6. ábrák foglalják össze. A me-

ban 34 ezer példány, míg a kontroll 
területen átlag 46 ezer ugróvillás volt 
1 négyzetméteren (8 cm-es mélység
ben), a vizsgálati idő (május-szeptem
ber) alatt. 

A páncélosatkák esetében is közel 
azonos eredményeket kaptunk: 

kontroll: 31 000 példány/m2 (8 cm 
vastag rétegben) 

5. ábra 
Ugróvillások átlagos egyedszáma 500 cm 3 talajban, meszezés után 
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6. ábra 
Páncélosatkák átlagos egyedszáma 500 cm talajban, meszezés után 
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szezést követő első évben a talaj pH-ja 
csak csekély mértékben változott meg. 
A kontroll terület 4,6-os pH értékével 
szemben a hektáronként 10 t mészpor
ral kezelt parcellában 4,9, míg a 20 
tonnával kezelt területen 5,6 pH-t mu
tatott a talaj felső 2,5 cm-es rétege. 
Azonban 5 cm mélyen még nem volt 
változás: kontroll = 4,6 pH; 10 tonnás 
kezelés = 4,6 pH és 20 tonnás kezelés 
= 4,7 pH. 

A talajfauna a csekély mértékű pH-
eltérés ellenére is markánsan megvál
tozott. Ugróvillásokból a mészkiszórás 
utáni első évben, a 10 t-ás kezelés 
helyszínén átlag 19 ezer példány volt 
négyzetméterenként; 20 t-ás parcellák-

10 t/ha mésszel kezelt parcellákban: 
19 000 pld/m2 

20 t/ha mésszel kezelt parcellákban: 
23 000 pld/m2 

Az eredmények ellentmondásosnak 
tűnnek, miszerint az alacsonyabb dózis 
nagyobb redukciót idézett elő a talaj
faunában, mint a duplázott mennyisé
gű meszezés. 

Magyarázatul talán az szolgálhatna 
erre a váratlan eredményre, hogy 
amint azt az első vizsgálatok mutatják, 
a 20 t-ás kezelés nyomán a talajszer
kezet kissé javult, a megnőtt pórustér
fogat révén. A talaj pH-értéke ugyan
ekkor még nem változott meg olyan 
„drámai mértékben", mint ahogy az 

ilyen nagy mennyiségű mészkiszórás 
után várható volt. Ez utóbbira magya
rázatul az átlagosnál szárazabb időjá
rás, és a rövid vizsgálati periódus szol
gálhat. 

A fajok összetétele, a dominancia
viszonyok ugyancsak változtak a me-
szezéssel. A kontroliban 35 ugróvillás 
faj, a 10 tonnában 33 faj, a 20 tonná
ban pedig 37 ugróvillás faj került elő. 
Ez a különbség a közösen előforduló 
fajok számát tekintve még inkább ife-
jeződik, ugyanis a kontroll és a „10 t-
ás parcella" között 27 a közös fajok 
száma, míg a kontroll s a 20 t között 
32 faj fordul elő együttesen. Mivel az 
eltéréseket előidéző fajok egyike sem 
tartozik a domináns, konstans karakte
risztikájú állatokhoz, ezért az adatok 
csak fokozott óvatossággal értelmez
hetők. 

A 10 t-ás kezelés egyértelműen ne
gatív hatású volt a talajfaunára. A 20 
t/ha mészkiszórás, bár összességében 
csökkentette az ugróvillások számát, a 
fajok reakciója mégis eltérő volt. A 
pórustérfogathoz erősen kötődő valódi 
talajlakó állatok esetében az egyed
szám növekedett, de ugyanitt az 
üdébb, mezophil talajfelszínt igénylő, 
félig földben élő fajok egyedszáma 
csökkent. 

Hasonló tendenciát mutatnak a pán
célosatkák is, bár ott a különbség-a ke
zelt területek faunája között nem lé
nyeges. 

Összefoglalva megállapítjuk, hogy 
egy Sopron környéki 4,6 pH-s bükker-
dő avarszintjéban a 10 t/ha, illetve 20 
t/ha dózisban kiszórt mészpor a talaj 
pH-ját a vizsgálatok első évében csak 
kissé változtatta meg. 

A talajlakó páncélosatkák és az ug
róvillások állománynagyságában azon
ban jelentős változások történtek. A 
változások nem álltak arányban a ki
szórt mész mennyiségével az ugróvil
lások esetében, míg az atkáknál nincs 
lényeges különbség az eltérő dózisok 
hatásában. 

Az alacsonyabb koncentráció 
egyértelműen negatívan hatott a talaj
faunára, de a 20 t-ás mészkezelés 
egyes fajok egyedszámát növelte. 

Magyarázatul erre a pórustérfogat, 
a talajszerkezet változása szolgálhat, 
ami a talajlakó fajoknak kedvezett. 

E feltételezés helytállóságát csak a 
hosszabb időszakra tervezett vizsgálat 
tudja majd eldönteni. 



DR. SZODFRIDT ISTVÁN 

Kiegészítő javaslat az erdészeti 
termőhely-értékeléshez 

Lassan 30 éve annak, hogy a hazai 
erdészeti termőhely-értékelés rend
szerét Járó íollán megalkotta. A rend
szerezés immár három évtizede szolgál 
tehát biztos alapként különféle erdő
gazdálkodási műveletek számára. Je
lentős mértékben hozzájárult egy kor
szerűnek ismert, ökoszisztéma-szemlé
letű, más szóval természetszerű erdő
gazdálkodás gyakorlati alkalmazásá
hoz. Alapelvei ma is változatlanul jó
nak mutatkoznak és nemzetközi ösz-
szehasonlításban is kiállják a próbát. 
Mind az erdőrendezés, mind az. erdő-
felügyelet és az erdőgazdálkodás terü
letén biztos és objektíven megítélhető 
alapot teremtett. Dc ezen előnyök sem 
jelenthetik, hogy egyben-másban ne 
próbáljunk javítani rajta, elsősorban 
ott, ahol a szubjektív eligazodást kell 
valamilyen formában egyértelművé 
tenni. 

Ilyen eset adódik bizonyos helyze
tekben a genetikai talajtípusok alkal
mazásakor. Mint hosszabb ideig alföl
di körülmények között dolgozó termő
helyfeltárónak az a körülmény okozott 
gyakorta nehézséget, ha előzetesen 
erősen megbolygatott talajt kellett a 
genetikai talajtípusok valamelyikébe 
sorolni. 

A Duna-Tisza közi homokháton a 
hatvanas évek elején nagy területeken 
végeztek rónázást, vagyis a kiemelke
dő buckahátakat a gépi művelés lehe
tősége érdekében tolólemezzel eltolták 
és a mélyedésekben halmozták fel a 
feleslegessé vált földtömegeket. Mind
ez az eredeti genetikai talajtípusokat 
felismerhetetlenné alakította. Mivel az 
újabb erdőtelepítési szándékoknak 
megfelelően ilyen termőhelyi adottsá
gokat is vizsgálnunk és termőhelytí
pusba kell sorolnunk, csak nagy gya
korlattal és meglehetős bizonytalan
sággal tudjuk ezt megtenni. 

De ne menjünk messzire az erdé
szeti gyakorlattól. Mióta a sikeres er
dőtelepítés egyik sarkalatos feltétele a 
mélyforgatás, azóta nem ritkán talál
kozhatunk 60-80 cm mélységig telje
sen összekevert feltalajú termőhelyek
kel. Ezeket könnyű felismerni a szán
tásnak megfelelő, ferde elhelyezkedé

sű egykori humuszos felszíni rétegek
ről. Ilyenkor termőhelyfeltáró legyen a 
talpán, aki egyértelmű és biztos gene
tikai talajtípus-meghatározást tud ten
ni. 

De ezenkívül nehézséget okozhat
nak a különböző, erdészetnek erdőte
lepítésre átadott depóniák területei is. 
Ezek vagy hajdani talajok összehordott 
és lerakott maradékai, de lehetnek a ta
lajképződésben alapkőzetnek értékel
hető anyagok tarka egyvelegei is. 
Ezekre genetikai talajtípust megjelölni 
nem lehet, valahova viszont mégis be 
kell sorolnunk őket. A vázolt problé
mák megoldásához segít az, ha a né
met szakirodalom ilyen kérdésekkel 
foglalkozó közléseit tanulmányozzuk. 
Schroeder „Bodenkunde in Stichwor-
ten" című műve a fent említett esetek
re a következő kategóriák alkalmazá
sára ad lehetőséget: 

1. Összehordott talajok. Ezek két tí
pusra tagolhatok. 

a/ Gyepes földek. Olyan talajok, 
amelyek termőképességét vagy a kö
zelmúltban, de lehet a régmúltban is, 
szerves trágyával, növényi anyaggal 
javították. Ilyen típusba sorolhatók 
azok a homokos talajok, amelyeket az 
Egerszegi-féle réteges aljtrágyázással 
javítottak. 

szerves trágyával folyamatosan javítot
tak. Az eredeti talajtípusa a művelés 
miatt már nem felismerhető. 

b/ Rigolozott talajok (rigosol). Ide 
sorolhatók a fentebb említett, mélyfor
gatással megkevert talajok. 

Amennyiben ezeket a kategóriákat 
alkalmazzuk, akkor a helyszíni és la
boratóriumi vizsgálatok során nyilván
valóan nem tudunk genetikai szinteket 
elhatárolni, hanem át kell térnünk a 
sablonos szint vagy inkább réteg kiala
kítására, ez lehet 25-50 cm vastag, 
megyegyezés kérdése. Ilyenkor tehát a 
mélységi méretek szerint sablonosán 
alakítjuk ki a rétegeket és írjuk le őket 
a helyszíni felvételek során. 

Az értékelésben szintén szakítanunk 
lehet a megszokott és genetikai talaj
típusok esetén alkalmazott értékelési 
módszerekkel. Jó szolgálatot tehet a 
hy-összeg kiszámítása. Ez a módszer 
egykoron Járó Zoltán eljárása volt, ké
sőbb szakított vele, ám egyes homoki 
termőhelyspecialisták, így Babos Imre 
is, erre alapozta a fafajmegválasztást. 
Alkalmazni lehet a „többletvízhatástól 
független" hidrológiai kategóriában és 
ott, ahol talajhibaként értékelhető ta
lajadottság nincs jelen (kőpad, szikfok 
stb.). Számítani lehet 100, 150 és 200 
cm mélységig, ez megint megegyezés 

Fafaj 100 cm mélységig hy 
összeg 

150 cm mélységig hy 
összeg 

200 cm mélységig hy 
összeg 

200 cm mélységig 
(Járó szerint) 

Elegyetlen akác 
Feketefenyő 

32 49 70 70 

Elegyes akác 25 36 42 

Kocsányos tölgy 37 53 80 -

Hazai nyár 36 53 - 40 

Nemes nyár 35 74 98 -
Erdeifenyö 28 36 42 40 

Fekeretenyő 25 36 42 40 

b/ Kultoszolok. Meliorációs vagy 
más célzattal megbolygatott talajok so
rolhatók ebbe a kategóriába, elsősor
ban a nyílt színi bányaművelés során 
deponált földtömegekre alkalmazható 
kategória. 

2. Kevert talajok (mixosol). 
a/ Kerti talajok (hortisol). Olyan 

hosszú időn keresztül kertészeti műve
léssel hasznosított talajok, amelyeket 
komposzttal, tőzeggel vagy egyéb 

szerint. A homoki termőhelyek fafaj-
választásához Babos Imre a hy-összeg 
alapján egy korábbi dolgozatában a 
következő javaslatokat teszi. 

Ha pedig csak helyszíni vizsgálato
kat készítünk, akkor a humusztartalom 
százalékos megoszlása lehet eligazító 
bélyeg. Mivel a humusztartalmú talaj 
színéről jól elkülöníthető, lehet a sab
lonosán meghatározott rétegen belül a 
sötét foltok arányát 10%-os ugrásokkal 



meghatározni és ezt még súlyozni is a 
humuszos talajrétegek színmélysége 
alapján. Jövőbeli feladat az ily módon 
értékelt talajokhoz a minőségi fokoza
tokat és a fafajválasztást hozzárendel
ni, valószínűleg egy-két évnyi adat
gyűjtés után ez kialakítható lenne. 

Ugyancsak feladatként jelentkezik a 
nem homokos talajok értékelése. Erre 
a hy-összeg kevéssé alkalmas, itt más 
megoldást kell követni. A fizikai féle
ség a helyszínen viszonylag könnyen 
meghatározható és a német szakiro
dalom tartalmaz is ilyen fizikai félesé
gekhez rendelt, víztartó képességre 
utaló számokat, ezeket lehetne kísérle
tileg kipróbálni és magyar viszonyokra 
alkalmazni. 

Példa kedvéért a neves bajor termő
helykutató erdésznek, Laatsch-nak az 
értékelését említem. E szerint az 1 dm 
vastag talajréteg vízkapacitása fizikai 

féleségek szerint a következőképp ala
kul: 

gig értékelni lehetne. Fentieket gondo
latébresztőnek szánom, nem jelentenek 

H o m o k 7 m m / d m vas tag ta la jréteg 
V á l y o g o s h o m o k 14 m m / d m vas tag ta la jréteg 
H o m o k o s vá lyog 2 0 m m / d m vastag ta la jréteg 
V á l y o g o s a g y a g 17 m m / d m vas tag ta la jréteg 
A g y a g 1 3 m m / d m vas tag ta la jréteg 

Mindezt még a humusztartalom 
alapján módosítani lehet. A talaj egé
szének 150 vagy 200 cm mélységig 
számított víztartó képessége megint 
objektíven eldönthető kategóriákat 
eredményezhetne, amihez a választha
tó fafajokat kell hozzáigazítani. 

Úgy vélem, az erdőtervezés során 
készített termőhelyfelvétclekből rövid 
idő alatt összegyűjthető az az adat
mennyiség, amivel az ilyen talajokat a 
fafajválasztáshoz szükséges pontossá

végleges megoldást. Céltudatos mun
kával idővel a felvetett probléma tisz
tázható lenne. Mindenesetté a német 
talajrendszerben szereplő és fent is
mertetett kategóriák alkalmazásának 
szükségessége előbb-utóbb nagyobb 
mértékben fel fog merülni, mert termé
szetes talajainkat aligha tudjuk eredeti 
állapotukban tartamosán megőrizni, 
főleg akkor nem, ha a mezőgazdálko
dás közbeékelődött és úgy jutottak 
vissza erdőgazdasági hasznosításba. 

DR. PALL MLKLOS 

Mérjük! 
Hozzászólás a klímaváltozás témaköréhez 

Napjainkra egyre többet hallunk a globális klímaválto
zásról, a földfelszín fokozatos, egyre növekvő felmelegedé
séről. Erről írt az Erdészeti Lapok legutóbbi számaiban ki
tűnő cikket Szedlák Tamás és Víg Péter is. Hozzászólásom
ban javaslatot szeretnék tenni egy, a klímaváltozást jelző, 
mérőhálózat kiépítésére. 

Úgy gondolom, napjaink eseményei közül, az erdők 
privatizációja mellett, ez az a másik nagy témakör, mely 
hazai erdőgazdálkodásunkat talán évszázadokra befolyá
solja. 

Valóban, a napi gyakorlatban mind gyakrabban állunk 
tanácstalanul az egyes erdórészletekbcn sínylődő tölgyesek 
vagy száradó égeresek előtt. Erdészeti fafajpolitikánk alap
ja, hogy a termőhelynek legjobban megfelelő fafajokkal 
gazdálkodjunk. A konkrét termőhely meghatározása tehát 
alapvetően fontos! Figyelembe véve az éghajlat változását, 
felmerül a kérdés: valóban azzal a termőhellyel állunk-e 
szemben egy adott erdőrészletben, aminek azt üzemterve
zéskor meghatározták? 

Mint ismert, a termőhelynek két fő összetevője van. A 
klíma, mely meghatározza az egyes fafajok elterjedési te
rületét, valamint a talaj, mely a hidrológiai viszonyokat is 
figyelembe véve, a fatermő képességet szabja meg. 

Az adott talajtípust talajszelvény feltárása útján közvet
lenül meghatározhatjuk. A klíma azonosítása már közvetett 
módszerrel, a környezetben előforduló természetes növény
zet, erdőtársulások alapján történik. 

Nagy valószínűséggel az éghajlatban bekövetkezett 
felgyorsuló változást sem a talaj, sem a természetes nö
vényzet nem jelzi azonnal! 

Ebből következik, hogy a pontos termőhely-meghatáro
zás érdekében célszerű az éghajlat azonosítására közvetlen 
módszereket is bevezetni! 

Javaslom, célszerűen megválasztott helyeken, olyan egy
szerű mérőállomások telepítését, amelyek segítségével az 
éghajlat számunkra legfontosabb jellemzőit (csapadék, hő
mérséklet, páratanalom) pontosan megkapnánk. Termé
szetesen a kapott adatokból nem lehet azonnal messzemenő 
következtetéseket levonni, hiszen közismert az éghajlat ki
sebb-nagyobb periódusú változása. Mégis több, s az idő mú
lásával egyre több információ birtokába jutunk, ami dönté
seinket mindenképpen megkönnyíti. 

A kiépítendő hálózattal szemben az alábbi követelmé
nyeket kell támasztani: 

- fogja át a fontosabb erdőgazdasági tájak területét, 
- minimális emberi beavatkozást igénylő automata mé

rőeszközökkel dolgozzon, 
- az információkat mágneses adathordozóra rögzítse, 
- beruházásigénye ne legyen túl magas, 
- legyen kompatibilis a már létező hazai mérőhálózatok

kal (Országos Meteorológiai Szolgálat), hogy kölcsönös 
adatcserével bővíthessük információinkat. 

Annak érdekében, hogy a rendszer a fenti követelmé
nyeknek megfeleljen, célszerű azt megfelelő szakemberek 
bevonásával előre megtervezni, s aszerint kivitelezni. 

A rendszer beruházási és üzemeltetési költségeit elsősor
ban az Erdészeti Alapból kellene fedezni, mint az erdőfel
újítást közveüenül szolgáló tevékenységet, de lehetséges a 
környezetvédelmet és az ökológiai kutatásokat támogató 
más alapítványok, források bevonása is. 

Úgy gondolom, ahhoz, hogy a célként kitűzött termé
szetszerű erdőgazdálkodást megvalósítsuk, az éghajlat mi
nél pontosabb ismeretére feltétlenül szükség van. Érdemes 
erre áldozni még akkor is, ha a napjainkban soha nem látott 
mértékben felerősödött rövid távú nyereségszemlélet ennek 
kevésbé kedvez. 




