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Tölgyeseink érdekében 
B A L S A Y L Á S Z L Ó 

A nyarak előtörése a faiparban ösztönzőleg hatott a tudományra és a gya
korlatra egyaránt. Nemesítésével elérhető, hogy a népgazdaságnak mennél több 
és jobb anyagot adhassunk. Igaz, hogy a nyarak esetében — gyorsabb növeke
désük révén — erre lehetőség volt. A z eredményeket könnyű figyelemmel kí
sér" : és azok faanyagban is gyorsan jelentkeznek. De nem lenne helyes, ha el
hanyagolnánk a lassabban növő fafajok minőségének megjavítását és hozadéká
nak emelését! Bizonyos, hogy a lassan növő fafajok területén is vannak rejtett 
értékeink, igen jó állományaink, s ezeket kötelességünk felkarolni. Végig m e 
hetnénk jó néhány fafajon, amelyeknek kiváló változatai, ökotípusai már szak
íróink közleményeiből részben ismeretesek. Fejtegetéseimben most — egyelőre 
— a tölgyekkel kívánok foglalkozni. 

A tölgyek lassú növekedésükkel és magas vágáskorukkal látszólag feles
legessé tették, hogy nemesítésükkel foglalkozzunk. De ma már világos, hogy 
ezt a fontos fafajt sem szabad elhanyagolnunk. Ipari jelentősége ugyan állandó 
forradalomban van, egészen lemondani róla azonban még korai lenne. A las
súbb növekedés se veheti kedvünket. Akik már, velem együtt, kissé messzebb
ről nézzük az erdők fejlődését, tanúsíthatjuk, hogy a tölgyek is képesek egy 
emberöltő alatt eredményeket produkálni. Éppen a tölgyek bizonyítják, hogy 
az erdő jelentősége ma már nem a fűrészrönknél kezdődik, hanem a nőtt karón, 
bányadcrongon, bányafán, vezetékoszlopon keresztül már fiatalabb korában is 
egész sorát adja mindennapi faanyag szükségletünknek. 

Elismerem, hogy nehezebb a tudomány munkája a lassú növekedésű, egye
lőre csak generatív úton szaporítható tölgyek nemesítésében. Könnyebb azon
ban a gyakorlat dolga. Bőven örököltünk ugyanis olyan tölgyeseket, amelyek 
állománya némi törődéssel átalakítható, illetve megjavítható. 

Kiindulásként hivatkozom a — bizonyára sokunk által ismert — rossz 
származású tölgyeseinkre és haszontalan csereseinkre. Ezek csak azért kerül
tek helyükre, mert akkoriban történetesen nagy csermakktermés volt, vagy a 
jobb származású tölgymakk árát és szállítási költségét sokallották. Nem kívánok 
pálcát törni a cserek felett, mert a maguk termőhelyén j ó minőségű fát adnak 
és azoknak is van hivatásuk az iparban. Bizonyos azonban, hogy a cserek betör
tek a tölgyek termőhelyeire is és sokszor a gyorsabb növekedés következtében 
fokozódó fagyrepedések és fertőzések miatt éppen itt adják a rosszabb anya
got. De ugyanez a helyzet rossz tölgyeseinkkel is. Senkisem állíthatja, hogy az 
ágas, görbe tölgyeseink egészségesebbek, gyorsabb növekedésűek és így kívána
tosabbak lennének. Valahányszor ilyen tölgyesekkel vagy cseresekkel találko
zunk, fel kell vetnünk a kérdést, hogy miért foglalják el ezek a helyet a jobb , 
értékesebb tölgyállományok elől? 



Példáiképpen idézem olvasóim elé a maglócái 3/d és 3/e »rdőrészleteket, ahol 
50 évvel ezelőtt elfogyott a sziavon tölgymakk: és cserrel folytatták a felújí
tást (1. ábra). Hivatkozom a maglócái 3/d és 3/c erdőrészletek összehasonlítására 
(2. ábra), ahol azonos talajon látjuk egymás mellett a kétes értékű hazai tölgye
ket és kőriseket, a kiváló alakú és fejlődésű tölgyállomány közvetlen szomszéd
ságában. A himodi — valamint osli-töllösi erdők elcseresedése pedig (3. és 4. 
ábra), ahol valamikor export minőségű, több köbméteres tölgyek nőttek, való
ságos tragédia. 

1. ábra: „balról tölgyes, jobbról elfogyott a tölgymakk, csirrel pótolták". 

De az állományok leromlásának nemcsak az elcseresedés az oka, hanem a 
korcsjellegű, műszaki értéket alig képviselő tölgyváltozatok elterjedése is. Hi
szen egyazon talajon találjuk a csornai 3/g és 3/h erdőrészletek jóalakú és re
ménytelen tölgyállományait (5. és 6. ábra). Nem folytatom azonban a felsorolást, 
mert szaktársaim maguk is találkozhattak szomorú példákkal, az árterektől a 
dombvidékekig. Lesújtó jelenségek ezek azért, mert 80—100 éven belül alig 
hozhatók helyre. A helytelen anyagmegválasztás következtében hektáranként 
500 kisértékű törzs éri meg a véghasználatot, ugyanakkor a jó származású 
makkról telepített tölgyesekből 7500 (makkvetés esetén 20—30 ezer) kiváló 
egyedet kell eltávolítanunk a tisztítások és gyérítések során. 

2. ábra: „csak egy út választja el a kiváló slavon-tölgyest, a kétesértékű 
hazai tölgyektől és kőrisektől". 



És ezzel elérkeztem első javaslatomhoz: a rossz származású makkot tisztán 
vetni nem szabad. Keverjünk hozzá legalább 2—3% jó származású makkot. 
Ezzel elérjük, hogy a jövőben mindenhol kialakíthatók lesznek a kiváló anya
fák és ezek — megfelelő támogatással — alkalmasak lesznek a nagyobb kiter
jedésű tölgyesek feljavítására (7. ábra). A megoldás sohasem volt olyan kézen
fekvő, mint most, az erdők államosítása után! 

Ezt a megoldást azonban alkalmaznunk kell a csemetenevelésre is. A töl
gyet ugyan nem célszerű csemetéről ültetni, de a tölgyarány fenntartása érde
kében a ritka makktermés miatt mégis kénytelenek vagyunk telepítésének le
hetőségét — csemetenevelés révén — 2—3 évre meghosszabbítani. 

3. ábra. ,, az elcscresedett himodi erdő". 4. ábra. „ahol 30 évvel ezelőtt export 
tölgyek termettek". 

A csemetenevelés során felmerülhet a kérdés: mikor és hogyan történjék a 
keverés? Elvileg pontosabb eredményt adna, ha a jobb változatú makkot külön 
vetnénk és a csemetéket kevernék akkor, amikor már pontosan ismerjük azok 
rendelkezésre álló mennyiségét. De az a tapasztalatunk, hogy a csemetéket már 
nehezebb keverni, illetve emberi gyarlóságokból ismét előállana az a helyzet, 
hogy egy helyre csak jó , a másikra csak rossz származású csemete kerülne. Ezért 
célszerűbb a makkot már csemetekerti elvetése előtt összekeverni. 

Eddig jó és rossz származású tölgyekről írtam. Szeretném most a ,,jó szár
mazás" fogalmát közelebbről meghatározni. A már említett munkaterületeken 
találhatunk — még j ó termőtalajokon is! — erősen ágasodó, görbülő hajlamú 
kocsányos tölgyeket, amelyeket egyszerűen „rossz származásúaknak" nevezek. 
Találunk dús lombozatú, viszonylag egyenes törzsű tölgyeket, amelyeket „ jó 
származásuknak" tartunk. A tudomány ilyen megkülönböztetést nem tesz, mind-



5. ábra: „fiatal slavon és hazai tölgy összehasonlítása". 

kettőt Quercus robur név illeti. Van azonban egy hegyesszögben álló-, gyér 
lombozatú, gyertyaegyenes törzsű változatunk is, amelyet Q. robur j . slavonica né
ven ismerünk. Mind a „hazai", mind a sziavonnak tartott tölgyesekből hazánk
ban már kiterjedt állományok vannak. Tapasztalatunk szerint ezek a jobb 
törzsek sem egészség, sem növedék szempontjából nem maradnak el a „rossz 
származásúak" mögött, szerfaértékben pedig azokat minden esetben erősen meg
haladják. Ahol tehát kocsányos tölgyről egyáltalán szó lehet, kötelességünk 
megadni a lehetőséget j o b b egyedek megtelepülésére és ennek érdekében j ó 
makkal alaposan megtervezett gazdálkodást kell folytatnunk. 

Fontos teendőnk tehát, hogy ezeket az állományokat felkutassuk, számba 
vegyük, makktermésüket megvédjük és célszerűen elosszuk. Célszerű lenne, 
hogy a ké'sz makktermőállományokat átmenetileg vonjuk ki a véghasználatok
ból, mert némi lemondás árán elérhetnénk, hogy 1—2 évtized alatt a j ó makk 
mindenhova eljuthasson. 

Közismert jelenség, hogy jobb alakú erdei fáink általában kevesebb magot 
hoznak. Ez talán összefügg f inomabb lombozatukkal is. Ezért már különösen 
korán kell kezdenünk a makktermő álllományok kialakítását, hogy mentől ha
marább és mentől több jó makkot nyerhessünk. Ennek érdekében vigyáznunk 
kell arra, hogy a tölgyek sohase záródhassanak, ellenben mennél előbb valósít
suk meg alátelepítéssel a talaj és az állomány védelmét. Az elterebélyesedéstől 

6. ábra: „a slavon tölgyek még vízben is kiválnak a hazaiak mellett". 



ne ijedjünk meg, a tölgyek nem fognak „elfajzani". Az öröklött j ó tulajdonsá
got generációkon át magukkal viszik a termések, mint ahogyan a mi kiváló 
,sziavon" tölgyeseink is terebélyes legelőerdőkből származnak! 

A gondoskodásból ne maradjanak ki a természetes felújítások se. Itt is 
meg kell teremtenünk az alapot jobb származású makk, vagy még inkább cse
meték betelepítésével, hogy ezek az állományok is mennél több és j o b b tölgy
anyagot szolgáltathassanak. 

í I l 

8. ábra. „50 éves makktermő 
tölgyállomány gyertyánnal alá

telepítve". 

A tölgyesek megjavítása érdekében már történtek megnyilatkozások, de 
ezek inkább a későnfakadó tölgyek felkarolásával a fagykárok csökkentését kí
vánták elérni. ~E-z kétségtelenül fontos szempont, gondolatmenetemmel egyálta
lán nem is kívánom elhomályosítani, sőt hangsúlyozom, hogy a céltudatos tölgy
gazdálkodásnak ez a tevékenység szerves része. Kénytelen vagyok azonban 
pártfogásba venni a koránfakadó sziavon tölgyeket is, mert ezekből igen j ó 
produkciójú, kiterjedt állományaink vannak és mert ezeknek bizonyos terüle
teken különös hivatásuk lehet. Az kétségtelen, hogy a késői fagyoknak erősen 
kitett tölgyekben, zugokban a fagy az első számú ellenség, ami ellen a későbbi 
fakadás komoly védekezést jelent. Még kérdés azonban, hogy a légjárásnak ki
tett és szárazságra hajló helyi adottságok között a korábban fakadó Q. robur f. 



slavonica, avagy a későbben fakadó Q. robur sf. tardissima használja-e jobban 
ki a vegetációs időt? 

Okfejtéseimmel a legkisebb mértékben sem kívánom befolyásolni a nya
rak indokolt terjeszkedését. Igenis, befolyásolni szeretném azonban a cseresek 
indokolatlan terjeszkedését a kötöttebb, mélyebb, üdébb talajokon, ahol a töl
gyek helyét csak azért foglalhatták el, mert a csermakk gyakrabban termett és 
olcsóbb volt. A tölgyesek értékhozama hektáronként meghaladja a 100 ezer f o 
rintot. Ez az előny tulajdonképpen már a tisztítási anyagnál kezdődik, köteles
ségünk tehát ezt a népgazdaság javára mielőbb kiaknázni. 

A nemesítésről pedig általánosságban még annyit szeretnék mondani, hogy 
igen elmaradtunk ebben a magyar mezőgazdaságtól. A z igaz, hogy könnyebb 
annak a munkája, aki az eredményt 1—2 év, esetleg évtized alatt már teljes 
mértékben ki tudja értékelni, mint nekünk, akik inkább csak az elődök munká
ján okulunk. De ez az elhúzódás ne kedvetlenítsen el bennünket. Igyekezzünk 
még hamarabb kezdeményezni, hogy eredmények is mihamarabb mutatkozhas
sanak. Örököltünk mi is jó erdőket. Kötelességünk nekünk is mennél többet 
átadni azoknak, akik munkánkat folytatni fogják. 

A szelídgesztenye jelentőségéről 
K Ó T U N K Á R O L Y 

A Nemzetközi Statisztikai Tájékoztató Iroda szerint, a főbb, gesztenyét exportáló 
országok gesztenye termése már 30 évvel ezelőtt nagyarányú volt. Olaszország például 
1932-ben 606 020; Franciaország 143 616; Spanyolország 182 029; Jugoszlávia 16 254 ton
nát termelt. Ugyanakkor nálunk a gesztenye termelése annyira összezsugorodott, hogy 
kivitelünk gyakorlatilag jelentéktelenné vált: 1925—35 között évente átlagosan 3,3 ton
nát exportáltunk, majd 1936-tól kezdve az export teljesen megszűnt. Ezzel szemben az 
import 1932—38 között évi átlagban 1654 tonnát, 1960-ban pedig 945 tonnát tett ki. 

A gesztenye a gyümölcstermő növények közül a termés mennyisége alapján Olasz
országban a negyedik, Franciaországban a hatodik helyet foglalja el, de Jugoszláviában 
és Ausztriában is tekintélyes a súlya e két ország egyébként kis volumenű gyümölcs
termesztésében. Észak-Afrikában, Észak-Amerikában, Kínában és Japánban ugyan
csak nagy területet foglal el az erdők és gyümölcsösök állományában. Ezzel szemben 
•Magyarországon a gesztenye az utolsó előtti helyet foglalja el és csupán a mogyorót 
előzi meg. 

A gesztenye forgalmának és termesztésének hazai helyzete — sajnos — a felsza
badulás óta sem javult, sőt sok szórványfa és elegyes állomány pusztult ki vagy került 
kitermelésre, számottevő új telepítés pedig nem történt. Gesztenyéseink a Dunántúl 
nyugati részében, (Sopron, Kőszeg környékén), a Balaton északi partján (Badacsony, Ba
latonfüred), a Mecsekben és Pest megyében (Visegrád, Nagymaros, Buda) találhatók. 
A Központi Statisztikai Hivatal 1959. évi adatai szerint — az, erdőgazdaságok állomá
nyán kívül — összesen 198 111 gesztenyefánk van; ebből 154 944 termő, 43 167 még nem 
termő, összes hozamuk 1959-ben — becslés szerint — 400 tonna, 1960-ban 970 tonna 
begyűjtött termés volt. Az erdőgazdaságokban — az OEF 1957. évi adatai szerint —• 
összesen 341 hektár gesztenyés található olyan állományokban, amelyeknek elsődleges 
célja a fateirmelés; ezeknek élöfakészlete mintegy 35 000 köbméter. Az állomány terü
leti megoszlása megyék szerint a következő: Győr 18; Pest 18; Somogy 20; Vas 82; 
Veszprém 21; Zala 169; Baranya 3,7 hektár. 

A felsorakoztatott tényekből igen figyelemre méltó következtetéseket vonhatunk 
le. Meghökkentő, hogy nálunk e gyümölcsnek és fájának termesztése szinte teljesen el
jelentéktelenült: a múlt században még számottevő gesztenyét exportáló Magyarország 
az első világháború óta számottevő mennyiségű gesztenyét importáló országgá vált, 
holott a gesztenye tömeges termelésére kiváló természeti adottságokkal rendelkezünk. 


