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A világnézeti nevelés helyzete és feladatai 
az Erdőmérnöki Főiskolán 

P I N T E K F E R E N C 

Az Erdőmérnöki Főiskola — ez a több mint másfélszázados felsőoktatási 
intézmény — fontos tényezője az új, nemcsak politikai magatartásában, hanem 
világszemléletében is új, szocialista értelmiség nevelése ügyének Falai közül 
kerülnek ki az erdő- és faipari mérnöki szakma fiatal szakemberei, mérnökei, 
akiknek tevékenysége minden bizonnyal új korszakot nyit meg a hazai erdőgaz
dálkodás fejlődéseben. 

A z Erdőmérnöki Főiskola azon túlmenően, hogy a szakmai képzés tekinte
tében új típusú embereket nevel — világnézeti vonatkozásban is jelentős fel
adatokat old meg. Az alábbiakban az Erdőmémöki Főiskolán folyó világnézeti 
nevelés néhány kérdését elemezve főként a szaktárgyak útján történő helyes 
világnézet kialakításának feladatai kerülnek tárgyalásra. A z itt felvetett gon
dolatok sok vonatkozásban érintik az egész oktatási rendszer világnézeti tar
talmát s ezért bizonyos fokig segítséget nyújthatnak az erdészeti technikumok
ban folyó oktatás világnézeti színvonalának emléséhez is. E probléma megoldá
sán fáradoznak az Erdőmérnöki Főiskola oktatói. 

* 

Az oktatási rendszer minden állomása jelenleg a reformok korszakát éli. 
A z oktatási reform célkitűzéseit tartalmazó „Irányelvek" a felsőoktatás felada
tául határozzák meg a kommunista szakemberképzés megvalósítását. A k o m 
munista szakember megnevezés elsősorban nem jelző, hanem lényegi és társa
dalmi kérdés. Nem forma, hanem sokkal inkább típus. A kommunista szakem
ber fogalma elsősorban a világnézeti-politikai követelményekre utal; azaz fel
tételezi a marxista—leninista világnézetnek, a társadalmi fejlődés törvénysze
rűségeinek ismeretét, de egyben feltételezi a korszerű szakképzettséget, a gya
korlattal való összeforrottságot, a szakmai önállóságot, a termelésnek közvet
len tapasztalatból merített ismeretét, az újért való harc készségét, — tehát több. 
alapjában véve szakmai követelményt is. 

Ilyenformán a kommunista szakemberképzés folyamata az Erdőmérnöki 
Főiskola számára azt jelenti, hogy hallgatói főiskolai éveik során megismerked
nek a választott szakma marxista módon felfogott tudományos alapjaival, azok 
felhasználásának módjával, elsajátítják a tudományos gondolkodás alapjait és 
a tudományos munka legfőbb módszereit, megismerik és szakterületükön ön
állóan alkalmazni tudják a marxizmus—leninizmust. Továbbá azt jelenti, hogy 
hallgatói oly mértékben ismerkednek meg a szakma gyakorlatával, hogy mint 
szakemberek kezdő fokon, már pályájuk kezdetén is — munkakörüket jó l el
látják s egyben rendelkeznek szakmai továbbfejlődésük szilárd alapjaival. 



Amint látható, a kommunista szakember minőségileg új fogalma kon
centrált tevékenységet kíván az Erdőmérnöki Főiskola hallgatóitól. De nemcsak 
és nem is elsősorban tőlük, hanem sokkal inkább oktatóitól! Nyugodtan mond
ható: az újtípusú, kommunista szakember nevelése újtípusú oktatói és újtípusú 
intézményt igényel. 

A hallgatók világnézeti nevelése során elsőrendű fontosságú tényező a 
Marxizmus—leninizmus Tanszék, amely tevékenységével formálja a hallgatók 
szemléletét és lerakja a tudományos világnézet alapjait. A világnézeti nevelő 
munkában ugyanakkor jelentős feladatokat oldanak meg a Port, a KISZ és a 
Szakszervezet Főiskolánkon működő szervezetei, valamint a kollégiumi vezetés. 
E szervezetek mindegyikének megvan a maga nagyjából körülhatárolt feladata 
az egyetemi nevelőmunkában. Ilyenirányú tevékenységük a hallgatók sokoldalú 
világnézeti és erkölcsi-politikai nevelésének nélkülözhetetlen tényezője. 

Van azonban a világnézeti nevelésnek egy olyan területe, amely a felsorolt 
szervezetek számára nehezen hozzáférhető. Ezt a területet a felsőoktatási 
reform irányelveinek a bevezetőben ismertetett lényege helyezi előtérbe, és 
sűrítve így fejezhető ki: a felsőoktatási intézmények — s köztük az Erdőmér
nöki Főiskola — feladata nemcsak szakemberek, hanem újtípusú, kommunista 
szakemberek képzése. Ez a lényegi követelmény maga is újabb feladatot szül; 
az Erdőmérnöki Főiskola hallgatóinak meg kell tanulniok szakmájukban, sőt 
nemcsak szakmájukban kommunista módon gondolkodni. Nemcsak a marxiz
must kell megtanulniok tételesen, de tudniok kell mindenekelőtt szakterü
letükön, gyakorlati és elméleti tevékenységük közben a világot, konkrét érdek
lődési körük tárgyát, és annak kérdéseit marxista módon megközelíteni, szem
lélni és megoldani. Erre — tehát a kommunista szakember típusának kialakí
tására — elsősorban azok készíthetik, helyesebben azoknak kell előkészíteniük 
őket. akik a szakmai ismereteket nyújtják: a szaktárgyak oktatóinak. 

Ezzel kapcsolatban szükséges felhívni a figyelmet a társadalmi szerveze
tek, valamint a szaktárgyak világnézeti-nevelési feladatainak és módszereinek 
néhány eltérd sajátosságára. 

1. Míg az állami vezetés számára eddig is nagy segítséget nyújtva a felso
rolt társadalmi szervezetek nagyjából kialakult munkastílussal oldják meg a 
világnézeti nevelés rájuk eső feladatait, addig a szaktárgyak oktatása útján 
érvényesülő világnézeti nevelés nemcsak a módszerek tekintetében, hanem sok 
esetben elvi alapjait tekintve is újszerű, járatlan és nem eléggé egységes. 

2. Míg a különböző társadalmi szervezetek és fórumok tevékenysége — a 
fellelhető hiányosságok ellenére — a világnézeti nevelés feladatait illetően 
nagyjából homogén jellegű, összehangolt és ellenőrzött — ugyanakkor a szak
tárgyak oktatására szervezett tanszékek világnézeti nevelő munkája heterogén, 
nem koordinált, sok esetben ötletszerű, emiatt nehezen áttekinthető és ellen
őrizhető. 

3. A társadalmi szervezetek a nevelési feladatokat közvetlenül, direkt m ó 
don oldják meg, s elsősorban a politikai nevelés szempontjait helyezik előtérbe. 
Ez önkéntelenül adódik e szervezetek jellegéből, mert politikai szervezetek. 
Főfeladatuk a termelési viszonyokban, a társadalom gazdasági alapjában végbe
menő változásokat legközvetlenebbül, legkoncentráltabban és legsűrítetteb-
ben kifejező politikai eszmék terjesztése és tudatosítása. Nevelő munkájuk 
során elsősorban a társadalomtudományok anyagára támaszkodnak. Ettől el
térően a szaktárgyak útján történő világnézeti nevelés nem közvetlen, hanem 
közvetett mód, s nem elsősorban a politikai, hanem sokkal inkább a világné
zeti kérdéseket helyezi előtérbe. A közvetett forma szintén e tudományok jel-



legéből fakad. A természettudományok nem csupán a termelési viszonyokkal, 
a társadalom gazdasági alapjával, hanem a termelőerőkkei is kapcsolatban 
vannak. Mondanivalójuk csak közvetve, bonyolult áttételeken keresztül, a poli
tikai eszmék közbeiktatása útján tükrözi a gazdasági folyamatokban beállott 
változásokat. 

4. Végül jelentkezik egy olyan eltérő sajátosság, ami az egész kérdés felve
tésének célját képezi. Arról van szó, hogy a szaktárgyak útján történő világné
zeti nevelés szerepe az egész oktatói munka homlokterébe került. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy háttérbe szorult a Marxizmus—leni
nizmus Tanszék, a Párt, a KISZ. és a Szakszervezet vonalán végzett világnézeti 
nevelőmunka szerepe és hatékonysága, hanem azt, hogy az e szervezetek által 
végzett munka politikai-ideológiai téren lényegesen előrehaladottabb, mint a 
szaktárgyak útján történő világnézeti nevelés. Vagyis az e tárgyak útján tör
ténő világnézeti nevelés feladatai éppen azért kerülnek előtérbe, mert ezen a 
téren lemaradás tapasztalható. A szaktárgyak útján történő világnézeti neve
lést az a körülmény helyezi élőtérbe, hogy nem lehe.i az ideológiai harcban 
győzelmet aratni mindaddig, amíg e tárgyakban zavartalanul tovább élnek és 
élhetnek az egyebünnen már kiűzött, vagy már visszaszorított antimarxista 
és idealista nézetek. Az Erdőmérnöki Főiskola oktatóinak fel kell ismerniök. 
hogy ideológiai csatákat nem lehet pusztán a társadalmi szervezetek tevékeny
sége útján megnyerni. Ha nem oszlatjuk el a hamis meggyőződéseket a szak
tudományokban, akkor a hamis eszmék mindig találnak maguknak újabb kép
viselőket. A világnézeti harcot a felső oktatásban ezért ma elsősorban a szak
tárgyak oktatásában kell megvívni és megnyerni. 

Ehhez azonban az szükséges, hogy az oktatók megszüntessék a marxista és 
antimarxista eszmék békés egymás mellett élésével kapcsolatos illúzióikat. 
A marxismussal egyre behatóbban foglalkozó, a marxistává válás útján járó 
oktatóknak éppen az igazi tudományosság nevében bírálattal kell fellépniök a 
tárgyaikban jelentkező idealista világnézettel szemben. Világosan kell látniok, 
hogy bírálat nélkül, a tényleges ellentétek elhallgatásával csak az idealizmus 
talaján álló világnézeti koncepciók további terjedését segítik elő. 

Ilyen szempontból tarthatatlannak kell megítélni az Erdőmérnöki Főiskola 
egyes oktatóinál tapasztalható közömbösséget a világnézeti kérdések iránt. 
Tevékenységük fő hiányossága éppen abban van, hogy nem, vagy alig fordí
tanak figyelmet a hallgatók világnézeti nevelésére. Feladataikat csak a szűken 
vett szakmai anyag leadásában látják kimerítettnek. A felsőoktatási intézmé
nyek — s így az Erdőmérnöki Főiskola — távoli és közeli múltja bizonyára szol
gáltat arra bőven precedenst, hogy híres szakemberek, tudós egyetemi oktatók 
nagy figyelmet fordítottak tudományáguk világnézeti kérdéseire, s érvényesí
tették azokat oktatói tevékenységük során. Helyes lenne, ha jobban építenének 
ezekre a kiemelkedő tradíciókra. 

* 

Miért elkerülhetetlen a világnézeti kérdések jelentkezése és az azokban 
való állásfoglalás a szaktudományok művelésében és oktatásában? Vegyük 
ezt először a világnézet és a szaktudományok viszonya szempontjából vizs
gálat alá. 

A szaktudományok és a világnézet viszonyának tanulmányozása arra tanít, 
hogy ebben a viszonyban a világnézetek terén alapvető ellentét áll fenn, neve
zetesen a tudományos és tudománytalan világnézet ellentéte. Miért kell erre 
külön kitérni? Azért, mert a szaktudományok számos művelője és oktatója 



éppen a tudománytalan világnézettől való ösztönös, de mindenképpen helyes 
irtózása következtében gyakran a tudományos világnézet szükségességét is 
szem elől téveszti tárgya művelésében és oktatásában. Csakhogy a tudományos 
világnézet és a szaktudományok elvileg nem ellentétesek, hanem ellenkezőleg: 
— mint az általános és a különös a tudományos gondolkodás fejlődésében — 
egymást kölcsönösen feltételező és kölcsönhatásban levő két oldalt képeznek. 
Továbbá: éppen ez a kölcsönhatás és együttműködés mind a tudományos világ
nézet, mind a szaktudomány további fejlődésének ismeretelméleti és metodi
kai alapja, feltétele — miként erre Lenin is utal „ A harcos materializmus 
jelentőségéről" című cikkében. 

Ismeretes, hogy a szaktudományok fejlődésük folyamán elkerülhetetlenül 
világnézeti kérdéseket vetnek fel és választ várnak azokra. A tudományos 
világnézet fejlődése pedig objektíve igényli, hogy a szaktudományok felvessék 
a világnézeti kérdéseket. Ezen túlmenően a tudományos világnézet a maga 
tételeit éppen a szaktudományok adataira és eredményeire támaszkodva fogja 
fel objektíve igaznak. 

A tudományos gondolkodás mai fejlődési fázisában ez a kölcsönhatás és 
együttműködés sokkal fontosabb. mint valaha. Ugyanis a szaktudományok 
mai fejlődési szakaszában jelentkező világnézeti kérdéseket sem a világnézet, 
sem a szaktudományok egyedül nem képesek megoldani. Megoldásukhoz a 
szaktudományok és a világnézet művelőinek és oktatóinak alkotó, gyümöl
csöző, kollektív együttműködése szükséges. Ez az együttműködés minden 
bizonnyal új korszakot nyit mind a szaktudományok, mind a tudományos 
világnézet fejlődésének történetében. Ez a felismerés tükröződik a felsőokta
tási reform irányelveiben a már említett célkitűzésen túl sok más vonatkozás
ban is. 

* 

Amikor ebben a kollektív együttműködésben jelölhető meg mind a tudo
mányos világnézet, mind a szaktudományok további fellendülésének útja — 
különös veszélyességgel jelentkezik a pozitivizmus. Tény az, hogy a szaktudo
mányok művelői és oktatói között nagyszámmal találhatók még ma is olyanok, 
akik szavakban ugyan nem, de érdemben úgy vélekednek, hogy a szaktudo
mány számára a világnézeti kérdések érdektelenek, hogy a szaktudomány 
közömbös, indifferens lehet a világnézeti harc kérdéseiben. 

Lehetséges-e valóban világnézeti semlegesség, közömbösség a szaktudo
mányok művelésében és oktatásában? Szubjektív értelemben lehetséges — 
mint a szaktudomány művelőjének és oktatójának tévhite, káros illúziója. 
Ténylegesen azonban a szaktudományok és a világnézet között nincs semleges 
zóna, nincs „senki földje". Hogy illuzórikus volta mellett mennyire veszélyes 
ez a pozitivista álláspont, az azzal bizonyítható, hogy minden olyan esetben, 
amikor valamely szaktudomány művelői és oktatói azt hiszik, hogy mentesek 
a világnézeti befolyástól, akkor tulajdonképpen a tudományos világnézet befo
lyása alól mentesítve magukat kiszolgáltatottjai a tudományellenes világnézet 
romboló, káros befolyásának. Az ilyen felfogásról jegyzi meg ironikusan Engels: 

„ A természetkutatók azt hiszik, hogy felszabadultak a filozófia uralma 
alól, ha nem veszik tudomásul vagy ócsárolják. De minthogy gondolkodás 
nélkül egy lépést sem tehetnek, a gondolkodáshoz pedig gondolati meg
határozásokra van szükségük, ezeket a kategóriákat azonban vizsgálat nél
kül veszik át az úgynevezett művelt emberek köztudatából, amelyen rég 
elavult filozófiák maradványai uralkodnak, vagy abból a kevéske fi lozó-



fiából, amelyet az egyetemen kényszerűségből hallgattak (s amely nem
csak töredékes, hanem a legkülönbözőbb s többnyire a legrosszabb iskolák
hoz tartozó emberek nézeteinek zűrzavara is), vagy mindenféle filozófiai 
művek kritikátlan és rendszertelen olvasásából — ezért mégis a filozófia, 
mégpedig többnyire sajnos a legrosszabbfajta filozófia szolgaságában seny
vednek, és azok, akik leginkább ócsárolják a filozófiát, éppen a legrosszabb 
filozófiai rendszerek legsilányabb vulgarizált maradványainak rabjai. 

Bármilyen álláspontot foglalnak is el a természetkutatók, mégis a fi lo
zófia uralkodik felettük. A kérdés csupán az, vajon azt akarják-e, hogy 
valami rossz divat-filozófia uralkodjék felettük, vagy pedig az elméleti gon
dolkodás olyan formája, amely a gondolkodás történetének s e történet 
vívmányainak ismeretén alapul." (A természet dialektikája. Szikra 1952. 
220. old.) 

A pozitivizmus mai megjelenési formái igen változatosak. Erre vonatko
zóan megengedhető egy rövid kitérés. A tudományos világnézet iránt érdeklődő 
és azt tárgyaikban alkalmazni kívánó kutatók és oktatók közül sokan gyakran 
többet várnak a tudományos világnézettől, mint amennyit az a szaktudomány 
számára nyújtani képes és nyújtani hivatott. S miután túlzott várakozásaikban 
rendszerint csalódnak, azt a következtetést vonják le, hogy az együttműködés
nek egyáltalán nincs értelme. Tapasztalható, hogy a szaktudományok művelői 
és oktatói közül mások a tudományos világnézet alkalmazásától közvetlen tudo
mányos eredményeket várnak. Gyakran hangzik el részükről — jóindulatúan 
— ilyen kérdés: melyik az a természettudományi eredmény, amelyet a tudomá
nyos világnézet alkalmazásával értek el és amely enélkül nem jöhetett volna 
lé t re 9 

A kérdés első felére akár a szovjet tudomány, akár a hazai tudomány k ö 
rebői vett példákkal, bőven lehetne pozitív választ adni. A kérdés másik részére 
sokkal nehezebben. Ugyanis a tudományos világnézetnek a szaktudományok
ban történő alkalmazásától sohasem várható közvetlen eredmény. A tudomá
nyos világnézet nem ad kész recepteket, csupán ismeretelméleti és módszertani 
alapot: materializmust és dialektikát. Ennek alkalmazása azonban nem hasonlít
ható valamely mechanizmushoz, amelyet elindítunk és amely automatikusan 
elvégzi a szükséges műveleteket és végül kihozza a kívánt tudományos ered
ményt. Marx erről a kérdésről saját módszerét, a dialektikát jellemezve így ír: 

,, . . . egészen más dolog kritikával előbbre juttatni egy tudományt addig 
a pontig, hogy dialektikusan legyen előadható, és más dolog, amikor egy 
rendszerről csak sejtéseink vannak, arra a logika egy elvont, kész rendsze
rét alkalmazni". (Marx—Engels: Válogatott levelek. Szikra 1950. 113. old.) 

E téves felfogás kapcsán néha hallani olyan véleményt is, amely már ke
vésbé nevezhető jóindulatúnak. A szaktudományok egyes művelői és oktatói azt 
mondják — s ezzel akarják magukat távoltartani a világnézeti állásfoglalástol 
—, hogy ma a Szovjetunióban és nálunk is, minden szaktudományi eredményt 
aszerint ítélnek meg. hogy azok mennyiben felelnek meg az „állami bölcselet 
rangjára emelt" világnézetnek. Ha egy szaktudományban elért eredmény nem 
felel meg e világnézet tételeinek — mondják —, akkor elvetik azt. ha megfelel 
— akkor elismerik. 

Mi a tényleges helyzet? A szűkebben értelmezett tudományos világnézet
hez, a dialektikus materializmushoz való viszonyulás távolról sem biztosít vala
mely szaktudományban elért eredmény számára elfogadást. Az eredmény tartós 
sikerét az bizonyítja, hogy az igaz-e vagy sem. S miután a marxizmus—leniniz-



mus át van itatva az objektív igazság elismerésének elvétől, ennyiben, de csakis 
ennyiben a marxizmus igazságfelfogásához való viszonyulás valamely szaktudo
mány részéről valóban eredményei elfogadásának, elismerésének és sikerének 
feltétele. A tudományos viták nagyon világosan mutatják, hogy két, egymással 
szembenálló felfogás, hipotézis is egyaránt megfelelhet a tudományos világnézet 
általános alaptételeinek és törvényeinek. Mégis csak a konkrét vizsgálatok, kí
sérletek, s az évekig folyó ellenőrzés alapján lehet eldönteni, hogy melyik fel
fogás a helyes. így a Föld keletkezéséről szóló vitában Schmidt és Feszenkó 
hipotézisei egymással szemben állanak, ugyanakkor mindkét hipotézis kétség
telenül a tudományos világnézet talaján áll. És rnég valamit: a szovjet tudo
mány évek óta nem azt vizsgálja, hogy melyik hipotézis „materialisztikusabb'" 
vagy „dialektikusabb" — hanem azt, hogy melyik képes az objektíve végbe
ment folyamat leghűebben visszatükröző és kifejező magyarázatát adni. 

Bizonyos pozitivista felfogás maradványai jelentkeznek a világnézeti kér
dések érvényesítésének módszereiben is. Kétségtelen, hogy történt sokirányú 
kezdeményezés ezen a téren. Azonban az eddigi munka legnagyobb hibája az 
volt, hogy sokan a marxista világnézetet mintegy kívülről kívánták „bevinni" 
az oktatásba. Módszerük többnyire az volt, hogy esetenként rámutattak arra: 
ez vagy az a kérdés igazolja a dialektika és a materializmusnak ezt vagy azt a 
tételét. A jószándék ez esetben is elvitathatatlan, de a világnézet kérdései így 
akaratlanul is az oktatott tárgytól idegen és távolálló benyomását keltik. 

A tudományos világnézet azonban nem elvonatkoztatott törvények tárháza, 
amelyre az élet jelenségei ráhúzhatok. A természet, a társadalom, az anyagi 
világ minden jelensége dialektikus — ezért nincs szükség arra, hogy a dialek
tikát „bev igyék" az oktatásba. Ellenkezőleg: a szemléleti tételnek már benne 
kell foglaltatnia a szakmai anyagban. Ennek megfelelően nem a dialektika han
goztatásával kell oktatni a tárgyat, hanem a tárgy helyes oktatásával kell ki
alakítani a hallgatók dialektikus és materialista szemléletét. 

A szaktárgyak útján történő világnézeti nevelés szükségessége az oktatási 
reform irányelveinek egy másik vonatkozása — a gyakorlatra való előkészítés 
szempontjából is figyelemre méltó. Ez azonban az egész jelenkorban folyó okta
tás kritériumát világítja meg. Ez nem más, mint az elmélet és gyakorlat fel
bonthatatlan egysége az oktatási folyamatban. Ebben a vonatkozásban sem ön
célúság és nem szubjektív óhaj fogalmazta kívánalom, hanem követelmény a 
szaktárgyak útján történő világnézeti nevelés hangsúlyozása. 

A gyakorlat most e fogalom tág értelmében, az anyagi termelőfolyamaton 
túlmenően mint társadalmi életfolyamat értelmezendő. S éppen azért, mert a 
társadalmi életfolyamat az emberek között szükségszerűen kialakult kölcsönös 
viszonyok, tehát az adott termelési viszonyok alapján megy végbe — a gyakor
lat mindig konkrét. Ma azt jelentik ezek a viszonyok, hogy a kizsákmányolástól 
mentes, a termelési eszközök társadalmi tulajdonán alapuló szabad emberek 
kölcsönös kapcsolata alapján folyik a legfőbb gyakorlat, az anyagi javak terme
lése. S az Erdőmérnöki Főiskolának erre a szocialista-kommunista gyakorlatra 
kell előkészítenie hallgatóit. 

Csakhogy a termelési folyamat még nem meríti ki a gyakorlat fogalmát, 
bár leglényegesebb eleme annak. A gyakorlat olyan tevékenység, amely az 
anyagi tevékenység mellett eszmei tevékenységben is, — mindenekelőtt politi
kai, ideológiai és művészeti tevékenységben —- kifejezésre jut. Ez pedig nem 
jelenthet mást, mint annak felismerését, hogy az Erdőmérnöki Főiskoláról ki
kerülő hallgató nemcsak termelési, hanem politikai, világnézeti és kulturális té
nyező is a maga munkaterületén. Ebben a vonatkozásban hasznos lenne meg-



hallgatni azokat a fiatal tanársegédeket, akik oktatói tevékenységük megkez
dése előtt több-kevesebb ideig a gyakorlatban éltek. 

Ezen túlmenően helyes lenne e kérdések megvitatására összehívni az Erdő
mérnöki Főiskola olyan volt hallgatóinak kisebb-nagyobb csoportját, akik már 
több éve a gyakorlatban élnek. Tapasztalataik meghallgatása és felhasználása 
sok tekintetben hozzájárulna ahhoz, hogy valamennyi oktató helyesen értel
mezze a kommunista szakembernevelés ügye szempontjából a gyakorlatot. 

A szaktárgyak útján történő világnézeti nevelés fokozását és előtérbe helye
zését végül még egy fontos tényező indokolja. Ez a kérdés a hallgatók világné
zeti fejlődését gátló és fékező, elavult nézetek leküzdése szempontjából emlí
tésre méltó. Annak érdekében, hogy a hallgatók a tudományos világnézet el
érése felé haladva ateistává váljanak — nélkülözhetetlen a dialektikus és tör
ténelmi materializmus oktatása. De ez sok esetben még önmagában nem elég
séges a hallgatók tudatában élő vallásos hiedelmek leküzdéséhez, mégcsak ab
szurddá tételükhöz sem. 

A vallásos szemléletet nem váltja felazonnal az ateizmus. Még akkor 
sem, ha ezt az áttérést a gazdasági viszonyokban beállott változások szakadat
lanul ösztönzik. Kétségtelen, hogy a fideizmustól az ateizmusig tartó út — 
ellentmondásos, bonyolult, zeg-zugos vonala az emberi gondolkozás fejlődésé
nek. De lényegesen lerövidíthető ez a folyamat, ha befolyásolják és egyengetik 
a modern természettudományok döntő világnézeti vonatkozású tényanyagának 
tanulmányozásával és ismertetésével. 

Természetesen ahhoz, hogy valaki tudományos alapokon nyugvó ateista le
gyen, annak ismernie kell a legmodernebb természettudományi eredményeket. 
Hiszen a legizgalmasabb világnézeti kérdéseket éppen a legújabb természet
tudományi eredmények vetik fel. Minden bizonnyal sok egyéb más szempont 
mellett éppen ezek az égetően fontos világnézeti kérdések is szükségessé teszik 
a szaktárgyak oktatásának korszerűsítését. 

* 

Az a szerep, amelyet a szaktárgyak oktatói betöltenek a világnézeti nevelés 
szélesítése és elmélyítése terén — nemcsak lényeges, hanem egyben megtisz
telő és felelősségteljes szerep is. Ezért a világnézeti kérdések tekintetében a 
szaktárgyak oktatóinak a tudományos világnézet alapján való állásfoglalása 
elkerülhetetlenül szükséges. A helyes és nyílt állásfoglalás azonban azt igényli 
az oktatótól, hogy maga is meggyőződésének vallja azokat. 

A szaktárgyak oktatói e tekintetben is szakadatlanul fejlődnek. Mint ahogy 
senki sem, ők sem születnek kész eszmékkel. Emberi fejlődésük egyben világ
nézeti fejlődésüket is jelenti. Eszméik fejlődése épp oly pozitívum, mint tár
gyuk korszerű művelésére tett erőfeszítéseik. Oktatói tevékenységükben szinte 
kínálkozik az a lehetőség, hogy a letűnt, vagy letűnőben levő világnézetekkel 
szembeállítsák az emberiség történetét oly rövid idő alatt átformáló, következe
tesen tudományos, marxista—leninista világnézetet. 

Az Erdőmérnöki Főiskola oktatóinak legtöbbjénél e célok eléréséhez min
den feltétel megvan. S ha még nincs meg egészében, akkor rövidesen meglesz, 
mert szándékuk és törekvésük tiszta, őszinte, elhatározott és becsületes. 



Hazánk erdőtájai 
Második rész 

D r . H A B A C S I L A .1 0 S 

Bármely földrajzi vidék vegetációjának képét, összetételét elsősorban az 
éghajlati tényezők szabják meg, és csak azután az edafikusak. Az egyes növény
fajok és alfajok igen érzékenyen reagálnak az éghajlati elemek változására, 
ezért meghatározott elterjedési területük (areájuk) van, amelyhez még alkal
mazkodni tudnak. A z érzékenység és reakció — véleményem szerint — legjob
ban megnyilvánul a fás növényzet viselkedésében, mert ennek a szárazsághoz 
és a téli hideghez is kifinomultabban kell alkalmazkodnia, és nem élvezi más 
növények mikroklimatikus védő hatását sem. A z aljnövényzet viszont külön
böző tájakon is előfordulhat (pl. asperulás ks. tölgyes, asperulás bükkös). De a 
fafajok és ezek együttese: az erdő, mint legmagasabbrendű növénytársulás is 
hűbb képet ke l l hogy adjon az éghajlatról, mint a lágyszárúak. Vagyis a fa
fajok természetes előfordulása vagy hiánya valamely tájon nem a véletlen szü
löttje, hanem az éghajlat (másodsorban a talajviszonyok) eredménye. A z egyes 
erdőtájakon kiterjedten tenyésző fafajok tehát jellemzik ezek éghajlatát, kü
lönleges táji erdőtársulásokat alkotnak, amelyekben gazdálkodási tevékenysé
günk is más kell, hogy legyen. 

Ezeknek a szempontoknak az alapján iellemzem az alábbiakban röviden 
erdőtájainkat. Egy-két fafajnak a (tájak szélén való) szórványos előfordulását 
a jellemzésben nem vettem figyelembe, mert ezeknek az erdők alkotásában és 
az erdőgazdálkodásban nincs jelentőségük. 

I. Nyugatdunántúl. A leghumidabb erdőtájunk (hum. sz. 82), területén al
pesi és nyugat-óceáni hatások érvényesülnek. Felszíne főleg dombvidék a sop
roni és a kőszegi hegységgel. Talajai többé-kevésbé kilúgozottak, savanyúak, de 
nem olyan mértékben, mint az erősen humid nyugat-európai vidékeké. Igen 
j ó lösztalajai is vannak. Déli felében a szubmediterrán befolyás következtében 
az erdő tenyészet kedvezőbb. Erdősültsége elég magas (kb. 24%), erdei főleg 
kt. tölgyesek és bükkösök, amelyekbe elég gyakran elegyedik az Ef, Nyi és a 
Gy. A cser és a moT csak szórványosan fordul elő a természetes erdőkben. Jel
lemző növényei még a csarab, áfonya, ciklámen, Asphodelus, az országhatár 
egyes pontjain (Sopron, Kőszeg, Szentgotthárd) szórványosan megjelenik a Lf 
és Jf is. Hiányzik a vK, tJ és az eH. Hűvös és humid éghajlata következtében 
itt tenyésznek hazánk legszebb és legterjedelmesebb bükkösei, az Ef is a leg
j o b b növekedést és a legnagyobb elterjedést itt mutatja. A tájra igen jel lem
zők az Ef-ben gazdag tölgyes és bükkös erdőtipusok. Az Ef különösen a savanyú 
termőhelyeket tudja jól hasznosítani, ezért már régóta mesterségesen is nagyobb 
mértékben telepítik. A táj éghajlata a nyarak részére általában nem kedvező, 
mert vegetációs hőmennyisége is alacsony. 

17. Kisalföld. Síkság; ezért már szélsőségesebb éghajlata van. Humidsági 
száma '34, a humidsági sorrendben a 6. helyen áll, területén a szubalpin hatás 
még érvényesül. Talajviszonyai igen változatosak, nyugaton savanyú agyagok, 
a Hanságban láptalajok, de sok a réti, semleges öntés- és homoktalaj is. Felszí
nét sok folyó szeli át, nagy árterületei igen kedvezőek a fatenyészetre, de rossz 
kavicsos talajai és silány homokjai is vannak, amelyekben sok gyenge akácost 
találunk. A jövő feladata a cseri talajok és a rossz homokok eredményesebb 
erdőgazdasági hasznosítása. A táj erdősültsége elég alacsony (kb. 10%). termé
szetes erdőmaradványai fóleg ks. tölgyesek, de szép nyárasai és égeresei (Han
ság!) is vannak. A ks. tölgyet gyakran kíséri a csT, Gy, Nvi. frNy, raK, mSz. 



Különösen szépek az ártéri erdők (nemesnyárasok, kőrisestölgyesek) a Sziget
közben és a Rába mellett. Egyedülálló és jellemző állományai a kemenesaljai 
kavicsos talajú cseres ks. tölgyesek (Agrostis tenuis-szal), ezek a sarj erdőgaz
dálkodás következtében nagyrészt elcseresedtek. Az Ef őshonos a cseri talajo
kon és a gönyűi-fenyőfői homokon, ezt az Ef alfajt (ennek két ökotípusát) tehát 
a szóban levő területek erdősítésében és j o b b értékesítésében célszerűen fel 
lehet használni. A táj nyugati szélén már megjelenik a ktT is. Egyébként a Kis
alföld területén számos jellemző nyugati és keleti növényt (Asphodelus, Calluna. 
Corynephorus, Melica transsilvanica, Festuca su lc) , vagy érdekes fajt (Daphne 
cneorum) tömegesen meghatálhatunk. Hiányzó fafajok a B, eH, nH, hJ, és a 
vK. A táj északi és keleti része — jó talajai következtében — a nyárfatelepítésre 
igen kedvező, amit sok szép állomány és öreg maradványfa (frNy. ftNy) igazol. 

III. Magyar Középhegység. Erősen szaggatott dombvidék és hegység. Te
rületén még részben érvényesül a szubatlanti és a szubmediterrán befolyás is, 
humidsági száma 69, a humidsági sorrendben a 4. helyen áll. Számtalan völgy 
szeíi át meredek hegy- és domboldalakat alakítva, ezért talajai nagyrészben 
szárazak, sekélyek, bázikusak, sok mészköves-dolomitos rendzinávai. Növény
zete gazdag, erdősültsége elég jó , de faállományai sokszor keveset produkálnak, 
sok rossz sarjerdeje van. Természetes erdei főleg cseres-kt. tölgyesek, gyertyá
nos kt. tölgyesek és bükkösök, amelyekbe sok moT, vK, berkenyék, cserszö
mörce elegyedik. A táj legnagyobb részét a cseres-tölgyesek borítják, amelyeket 
igen gazdag és jellegzetes, főleg illir fajokból álló dús cserjeszint (Cotinus, Cor-
nus mas, cseplesz- és sajmeggy, ostorménfa stb.) sző át. Ez a táj a cseres kt. 
tölgyesek és a molyhos tölgyesek igazi hazája, itt van a legkiterjedtebb előfor
dulásuk. A terület jellemző endemikus cserjéje az örökzöld Daphne laureola és 
a sziklás lejtők füve, a Sesleria budensis, amelyek más erdőtájban nem élnek. 
A Középhegységnek sok igen rossz, száraz, parlagon fekvő területe van, a mész
kő és dolomitkopárok nagy kiterjedésben találhatók, amelyeknek a jövőbeni 
beerdősítése és eredményesebb erdőgazdasági hasznosítása a magyar erdészet 
egyik legnagyobb és leglelkesítőbb feladata. A táj gazdag növényzetéből csak 
egy fafaj: az eH hiányzik, az Ef-nek is csak a Bakony egy helyén: Rakony-
szentlászló, 3akonyszentkirály és Réde környékén maradtak meg őshonos állo
mányfoltjai, amelyeknek — mint az Ef bakonyi alfajának — a megőrzése fon
tos. A kopárok fásításában az Ef-t, csert és a vK- t lehet a legeredményesebben 
felhasználni. 

IV. Déldunántúli lapály. Síkság, csak kevéssé szélsőséges éghajlattal, mert 
a szubatlanti és a szubmediterrán hatások ebben az erdőtájban érvényesülnek 
legjobban. Humidsági száma 71, a humidsági sorrendje 3. A tájba beékelődik 
a Kéthely-Marcali-Tapsonyi dombvonulat , amely tulajdonképpen az V. erdő
tájhoz tartozik. Talajai főleg kissé savanyú homokok, öntés, réti és láptalajok, 
általában kedvező termőhelyek. Vegetációjában nyugati és déli növények keve
rednek (Asphodelus, Coryneph., Hedera, Ruscus, ezüsthárs). Erdősültsége köze
pes, természetes erdei ks. tölgyesek, nyíresek, égeresek és kevés nyáras, a töl
gyesekbe sok Gy és csT, kevés eH, szK, mSz és Ef elegyedik, helyenkint a vK 
is előfordul. Néhány helyen (Böhönye, Segesd. Somogyszob) elszórtan a B is 
tenyészik, lemerészkedett erre a szubatlanti síkságra, vagy inkább a szubboreá-
lis korszak reliktuma, a ktT viszont hiányzik. A somogyi homok legjellegzete
sebb és legnagyobb területet elfoglaló természetes állományai mégis a nyíres és 
cseres-ks. tölgyesek, amelyek a homok ősi vegetációját a leghűbben tükrözik. 
A nedves teknőket égeresek (berekfaerdők) hasznosítják, a homokdombok tete
jén pedig többfelé (Rigóc, Darány, Nagybajom) találkozunk még a homoki ősi 



Ef maradványaival. A homokon egyébként terjedelmes mesterséges erdei feny
veseket telepítettek, amelyek sokszor jó növekedésűek, bizonyítva, hogy az Ef 
a homok hasznosítására értékes fafaj. A baranyai déli rész j ó vályogtalajain sok 
szép ártéri ks. tölgyesben gyönyörködhetünk. Egyébként a Dráva árterületén 
ismerték fel a magyar erdészek 1925 táján a barnarügyű magyar vagy helye
sebben szlavonkőrist. A táj éghajlata, sok termőhelye a nyárasok telepítésére 
is kedvező. A Balaton mellett találjuk hazánk legrégibb, legnagyobb, legidősebb 
példányokból, sokféle nyárfajból álló populétumát, amelyből sokat tanulhatunk. 
Ezt a félig természetes, félig mesterséges nyárast több évtizeden át a magyar 
fakultúra hozta létre. 

V. Déldunántúli dombvidék. Erősen tagolt dombság a Mecsek hegységgel. 
Legjobban szubmediterrán hatás alatt álló táj, de keleti részén már a kontinen
tális befolyás is érvényesül. Humidsági száma 63, humidsági sorrendje 5. Tala
jai főleg löszön kialakult, mélyrétegű, barna erdőtalajok, csak a Mecsekben 
mészkő és andezit az anyakőzet. Tolnában (Tengelic) kisebb homokterületek 
is vannak. A táj erdősültsége elég j ó (kb. 22%), a jó lösztalajokon sokszor igen 
szép erdők (bükkösök, tölgyesek, cseresek) tenyésznek. Fás növényekben ez az 
erdőtáj a leggazdagabb, őshonosán minden fafajunk előfordul. Ennek a vegetá
ciójában találkozunk a leggyakrabban több érdekes és jellemző mediterrán-
illir növénnyel is (Ruscus-ok, Hedera, Sorbus domestica, Lonicera caprif., Helle-
borus odorus, Tamus). ő s i faállományai főleg kevert ks. és kt. tölgyesek, cseres-
kt. tölgyesek és bükkösök, amelyekbe gazdagon elegyedik a Gy, csT, eH, kH, 
szilek, Sorbus-ok, ritkábban az Ef, k. és hJ, az aljnövényzetben sok a vK. Igen 
tanulságosak és értékesek szép ezüsthársas tölgyesei és bükkösei, ősi erdei-
fenyős cseresei, amelyekben az eH 38, az Ef 40 m-es magasságot is elér, állo
mányszerkezetük is mintául szolgál a termelőképesség emelésére. A somogyi 
Zselicségben van az eH leghíresebb hazai előfordulása. 

VI. Duna-Tiszaköz. Alföld-síkság. Erősen keleti-kontinentális befolyás alatt 
áll, ezért éghajlata szélsőséges, humidsági sorrendje 8, humidsági száma 52. 
Kissé még érvényesül a déli éghajlat hatása is, amit a molyhostölgy előfordu
lása igazol. Talajai nagyrészt szegény bázikus homokok, sok futóhomokkal, ke
vés szikessel, erdőtenyészeti értékük nem nagy. A Mezőföldön lösztalajok talál
hatók. A száraz évek az erdősítésekben nagy kárt tesznek. A táj erdősültsége 
kicsi (kb. 8%), a futóhomok beerdősítése az erdészek egyik nagy feladata. 
A kontinentálitás miatt fás növényfajokban szegény terület, ősi erdei főleg 
pusztai és homoki ks. tölgyesek, amelyekbe gazdagon elegyedik a fehérnyár, 
boróka és a nyír, kisebb mértékben a mSz, szK, moT, tatár juhar. A Gy csak el
szórtan a táj néhány pontján jelentkezik, bizonyára a szubboreális kor marad
ványa. A z Ef és Ff-t a homokon mesterségesen nagyobb kiterjedésben már rég
óta telepítik, ugyanígy az akácot is. A homoki erdők sokszor hézagosak és 
gyenge növekedésűek. őshonosán hiányzó fafajok: B, ktT, csT, Gy, vK, eH, nH. 
hJ, Ef. A z Alföld gyenge homokját főleg frNy, kéNy, Nyi és az Ef homoki ö k o -
típusának a telepítésével kell hasznosítani, elegyítésre pedig a ksT, moT, bedö-
tölgyet, valamint az eH, mSz, kH, rrij-t kell alkalmazni. Az eH a Mohácsi sziget 
homokján, a Delibláti homokpusztán és a Fehér megyei Sárbogárd vidékén még 
őshonosán előfordul. 

VII. Tiszántúl. Ugyancsak alföld, még szélsőségesebb éghajlata van, mint a 
Dunavidéknek. Humidsági sorrendben az utolsó, humidsági száma a legalacso
nyabb (50), a havi középhőmérséklet évi ingása itt a legnagyobb (?A C°) Terü
letét több nagy folyó szeli át, ami vízgazdálkodását némileg javítja. Sok ár
területe is van. Talajai agyagosak, kötöttek, főleg mezőségi, réti és öntéstalajok. 



kiterjedt szikesekkel. Ösi fafajokban még szegényebb táj. mint az előbbi, erdő
sültsége az összes tájak közt a legkisebb (kb. 3%) . Természetes erdei ártéri, 
pusztai, sziki és tatárjuharos ks. tölgyesek, nyarakkal, mSz és mJ-ral elegyedve. 
A nyír, boróka és moT nem tenyészik a tájban, egyébként ugyanazok a fafajok 
hiányzanak, mint a Duna-Tiszaközön. Termőhelyei az Ef és frNy nagyobb mér
tékű telepítésére nem alkalmasak. A kötött és kevéssé szikes talajokon ks. töl
gyeseket, a lazább és üdébb talajokon elegyes fekete- és nemesnyárasokat kell 
létesíteni. A nyárasokat a fagyok veszélyeztetik, ezért velük a fagyzugokat el 
kell kerülni, vagy fagyálló nyárfajtákat használni. 

VIII. Nyírség. Szintén alföld, de földrajzi helyzeténél fogva nem, annyira 
kontinentális éghajlatú, mint az előbbi. Humidsági sorrendben a 7. táj, humid
sági száma 60, de a hőmérsékleti szélsőség még nagy (23,7 C°). Talajainak nagy 
része kissé savanyú homok, közepes tápanyagtartalommal, a folyók vidékén 
gazdag vályog- és öntéstalajok vannak. Erdősültsége alacsony (6—7%), itt is 
még sok gyengébb homoktalaj vár erdősítésre. A kontinentális éghajlat miatt 
ez is fafajszegény táj, de már több ősi fája van, mint az előbbieknek. Termé
szetes maradványerdei főleg ártéri, homoki és tatárjuharos ks. tölgyesek, ame
lyekbe sok frNy, mSz, Nyi, több helyen eH, m K is elegyedik. A táj északkeleti 
felében már a gyertyános ks. tölgyesek is gyakoriak. Ebből az a fontos erdő-
tipológiai tanulság vonható le, hogy az eH jobban elviseli a kontinentálitást, 
mint a Gy, mert az előbbi a táj délnyugati részén is előfordul (Debrecen, Baga-
mér, Téglás stb.). A mesterséges erdősítések következtében az ákácerdők na
gyon térthódítottak (kb. 50%) , de sok Ef és Ff állományt is telepítettek, a táj 
ősi jellemző fafaja, a nyír viszont eltűnőben van. A z alföldiség miatt a cser és 
a moT sem tenyészik a Nyírségben, ezenkívül hiányzanak még: B, ktT, (csT, 
moT) , vK, nH, hJ, az Ef ősi előfordulása is kétes. A termőhelyi viszonyok (a 
fagyzugok kivételével) a nemesnyárak telepítésére alkalmasak, amint ezt a meg-
''evő állományok tanúsítják. A homoki erdők összetételére nézve a Duna-Tisza
közi tájnál mondottak itt is érvenyesek. 

IX. Északi Hegyvidék. Hegységekben a leggazdagabb erdőtájunk. Ezért, és 
mert a Kárpátok befolyása alatt áll, keleti fekvése ellenére humidsági sorrend
ben a 2. helyet foglalja el, humidsági száma 74. Kontinentális hatás mutatkozik 
azonban évi 630 mm-es, alacsony csapadékában. Felszíne változatos, tagolt, a 
déli hegyoldalak szárazak és melegek, az északiak hűvösebbek, nedvesebbek, 
talajai ennek megfelelően bázikusak vagy savanyúak. A növényzet és az erdő
összetétel is eszerint alakul. A kárpáti flóra egyes képviselői ebben a tájban 
lépnek fel, így jellemzők és differenciálok, mert más erdőtájunkban nem talál
hatók. Ilyen növények a Sorbus austriaca, Clematis alpina, Ribes petraeum. 
Sedum hispanicum, Sesleria hungarica. Lycopodium selago, Aconi tum moldavi-
cum stb. (Soó, 3.—.) Erdősültsége kb. 25%. Természetes erdei főleg száraz kt. 
tölgyesek, gyertyános kt. tölgyesek és bükkösök, a hegységi edafikus erdőtípu
sok is elég gyakoriak. Fafajokban szegényebb, mint a Magyar Középhegység, 
a cseresek és molyhostölgyesek kisebb területeket borítanak, a cser nem jel lem-
ző-domináló fa. A bükkösök aránya nagyobb, mint a III. tájban. Kopárok itt is 
vannak, de kisebb kiterjedésben, mint a Középhegységben. Hiányzó fafajok az 
eH, vK, a házi és a budai berkenye. A z Ef őshonosán csak a táj legészakibb 
szélének egyes helyein (Füzér, Hernádpetri, Perecse) elszórtan jelenik meg, 
amelyek nyilvánvalóan a szepességi nagyobb előfordulása déli határának tekint
hetők. Ez a tény az erdész számára azonban igen fontos, mert az Ef-nek ez az 
endemizmusa nem függ össze a dunántúli termőhelyeivel, hanem a subcarpa-



tica alfajához tartozik, és így kezünkben van az Északi Hegyvidék sovány tala
jainak erdőtelepítésére a legalkalmasabb Ef alfaj. 

X. Árterületek. Hazánk nagyobb folyói mellett még ma is jelentékeny ár
területek húzódnak, amelyeknek j ó részét ártéri erdők borítják. Az árterek és 
erdeik különleges erdőtájat alkotnak, mert ezek termőhelye földrajzi és erdő
tenyészeti vonatkozásban élesen eltér az eddig tárgyalt éghajlati erdőtájaktól. 
A z ország területén szétszórtan fekvő árterek éghajlata természetesen nem egy
séges, hanem az I—IX. tájéval egyezik meg, és általánosságban a síksági éghaj
latnak felel meg. Ue az erdő tenyészetet az ártéren legnagyobb részben a külön
leges talajviszonyok szabják meg, főleg a vízelárasztás időtartama és magassága. 
A talaj eredete, szerkezete és élete is különleges: az ártereknek főleg réti és 
öntéstalajai vannak. Ezért rajtuk nem éghajlati, hanem edafikus erdő társulások 
tenyésznek, amelyeknek fafajai és állományszerkezetei merőben elteinek a kli
matikus erdőkétől. A kiváló talajon buja növényzet fejlődik, az erdő növeke
dése, fatermelése is messze felülmúlja az eddig tárgyalt erdőkét. Természetes 
faállományai füzesek, nyárasok, kőrisesek és ártéri ks. tölgyesek. A füzesek, 
nyárasok sokszor elegyetlenek, a tölgyesek elegyesek. Erdőt alkotó ősi fafajok 
a fFü, frNy. szNy, ftNy, szK, ksT, mSz, m. és kJ. Gy, néha a mÉ. A kőrises-
sziles ks. tölgyesek sokszor igen termelőképes és a legösszetettebb faállomány
szerkezetet alakítják ki, amelyben 3—4 koronaszintet is találunk. Az árterek 
nem nagyon nedves, nem fagyzugos, nem túlkötött termőhelyei a nemesnyárak 
telepítésére is a legalkalmasabb területek. A z ártereken nem tenyésző fafajok: 
B, ktT, csT, moT, nH, hJ, Nyi, fenyők. 

A gyors és világos áttekintés érdekében még ideiktatom a tíz erdőtáj fafa
jok szerinti elkülönítését is, határozó kulcsszerű összeállításban. Ez a követ
kező : 

A ) Alföldi-síksági tájövek ks. tölgyes, nyáras, füzes, nyíres, égeres erdőkkel 
(B, ktT nélkül). 

I. Mediterrán és nyugati hatás alatt álló, cserben gazdag tájak, Ef-vel és 
Gy-nal. 
1. vK és eH nélkül: Kisalföld, 
2. vK és eH-sal: Déldunántúli lapály. 

II. Kontinentális hatás alatt álló, csT, Ef és vK nélküli tájak. 
a) eH és Gy-nal. 
3. eH, Gy és nyírrel: Nyírség, 
4. Nyír nélkül, Gy-nal: Árterületek. 
b) eH és Gy nélkül. 
5. Sok nyírrel, borókával. moT-gyel : Duna-Tiszaköz, 
6. Nyír, boróka és moT nélkül: Tiszántúl. 

B ) Dombvidéki és hegységi tájövek főleg kt. tölgyes és bükkös erdőkkel. 

I. Melegebb, aridabb, inkább szubmediterrán hatás alatt álló tájak, sok 
cserrel, vK, moT és berkenyékkel. 
7. eH-sal és Ef-vel: Déldunántúli dombvidék, 
8. eH (és Ef) nélkül: Magyar Középhegység. 

II. Hűvösebb, humidabb, inkább alpesi vagy kárpáti hatás alatt álló tájak, 
kevés cserrel; vK, házi és budai berkenye nélkül. 
9. Sok Ef-vel, csarabbal, tatárjuhar nélkül: Nyugaldunántúl, 

10. Tatár juharral, Ef és csarab csak kivételesen: Északi Hegyvidék. 



Ebből az összeállításból — úgy vélem — minden szakember könnyen és 
világosan megállapíthatja az erdőtájak közötti éghajlati és fafajbeli eltéréseket, 
de a kapcsolatokat, hasonlóságokat és a rokonságot is. 

Most pedig vizsgáljuk meg azt a fontos kérdést, hogy az erdötájak ismerete, 
illetve jellemzői miben és hogyan segítik az erdőművelőt, és miképpen teszik 
határozottá, tudományosabbá és jobbá munkáját. Vagy röviden, mi a célja a 
tájbeosztásnak. 

Az erdőtájak ismerete — azaz az ökológiai erdőföldrajz — az alábbi fontos 
elméleti és gyakorlati, ökológiai-erdőművelési törvényszerűségekről ad felvilá
gosítást : 

1.. Jól megismerteti hazánk földrajzi, domborzati és éghajlati viszonyait. 
Belehelyezi országunkat Európa földrajzi és éghajlati rendszerebe. Áttekintést 
és összehasonlítást ad az erdőtájak egymáshoz való viszonyáról, különbözőségé
ről és rendszerbefoglalásáról. Magyarországnak 1 ártéri, 5 alföldi (ezen belül 2 
óceáni-szubmediterrán és 3 kontinentális hatás alatt levő) , valamint 2 d o m b 
sági és 2 hegyvidéki tája van. 

2. Elkülöníti hazánk három fő magassági erdőövét: a ks. tölgyesek, kt. töl
gyesek és bükkösök övét. 

3. Pontosan, számszerű adatokkal jellemzi az egyes erdőtájak éghajlatát 
(humidsági szám, vegetációs hőmennyiség stb.), s ezzel tájékoztat az erdőtenyé
szetre jobban vagy kevésbé kedvező termőhelyi viszonyokról. Kiemeli az éghaj
lati tényezők nagy hatását a talaj kialakulására és a növényi vegetációra. 

4. Világos képet ad az erdeinket alkotó, fontosabb őshonos fafajok hazai 
természetes elterjedéséről, areájáról, s ezzel pontosabban megismerteti a fafa
jok különleges klimatikus tulajdonságait, igényeit. Ezt a fontos elvet az erdő
telepítésekben — a szükséges mértékben — nem, mindig vették figyelembe 
(feketefenyő, nemesnyárak, cser, kt. és ks. tölgy telepítése!). Minden tájban 
elsősorban az ott tenyésző ősi fafajokkal célszerű gazdálkodni. 

5. Az erdőtájak elkülönítése felvilágosítást ad a származási kérdés tudomá
nyosabb megoldására is. A származás ugyanis azonos a fafajok alfajainak és 
ökotípusainak a meghatározásával. Az alfajokat az eltérő éghajlat (klimatikus 
változatok!), az ökotípusokat a szűkebb termőhelyi-talajbeli változások alakít
ják ki. A fafajok alfajai az eltérő éghajlatú vidékeken, vagyis az egyes erdő-
tájakon élnek, és alkalmazkodtak ezek különleges éghajlati viszonyaihoz, itt 
produkálnak a legtöbbet. Ahány erdőtájon tenyészik valamely fafaj, annyi ha
zai alfaja van. Az erdőtáj tehát a származási körzet, ebben szabad a fafaj (al
faj) magját, csemetéjét felhasználni, ha nem akarunk hibákat elkövetni. Ezért 
nem szükséges, de nem is célszerű tudományos alap nélküli, olyan mesterséges 
származási körzeteket megszabni, amelyeket nem is lehet észben tartani. E sze
rint az egyszerű, természetes törvény szerint hazánkban pl. a d o m b - és hegy
vidéki fafajoknak (B, ktT, hJ, hSz, nH, mK) a négy d o m b - és hegységi tájnak 
(I., I I I , V., IX.) megfelelően 4 alfaja van, a csertölgynek 6 (I., II., III., IV., V., 
IX.) , az eH-nak 3 (IV., V., VIII.), a frNy-nak 5 (II , IV., V I , V I I , VIII.), a szla-
vonkőrisnek 4 vagy 5 (II., IV., VI., VII. esetleg VIII.) stb. Legjobban ismertek 
és talán a legtöbbet kifejezők az EJ hazai ősi alfajai, amelyeknek egy része 
összefüggésben levő, nyugati (szubalpin), másik része ezektől eléggé elkülönült, 
északi (szubkárpáti) származású. A hat őshonos Ef alfaj közül négy dombsági-
hegységi (L, III., V., IX. ) , kettő pedig síksági ( I I , IV.) . 

6. A z erdőtájak és a bennük elegyesen előforduló fafajok ismerete tájékoz
tat bennünket az illető vidék erdőtársulási viszonyairól, azaz erdoiipologiai vo
natkozásokat is ad. Pontosabb erdőtipológiai vizsgálatok arra is fényt derítenek, 



hogy a tájban mely fafajok, milyen termőhelyen és milyen mértékben társul
nak egymással, sőt hogy milyen faállomány szerkezetet alakítanak ki. És mind
ezek az erdő termelőképessége szempontjából nem közömbösek. A tájismeretből 
tudjuk, hogy pl. ezüsthársas bükkös csak az V. tájban, erdeifenyős bükkös csak 
az I., cseres ks. tölgyes a II. és IV., nagylevelűhársas bükkös a III. és IX., fehér-
nyáras ks. tölgyes főleg a II., VI . és VIII., eH-as kt. tölgyes az V. tájban fordul 
elő, illetve erre jellemző. De több tájon tenyésző, ugyanazon fafajokból álló 
erdőtípusok sem azonosak. Ezt a botanikusok már régebben megállapították, 
ezért szólnak pl. kárpáti, középhegységi és illir bükkösről, de ilyen a hegységi 
pataki és a síksági berki égeres is, valamint a hegységi es homoki nyíres. Vagyis 
az erdőtípusok függnek a tájtól, ezért az a helyes eljárás, ha az erdőtípusokat 
tájak szerint külön-külön alakítjuk ki. A tájak jellemző természetes erdőtípu
sai adják meg a tudományos alapot ahhoz, hogy a legmegfelelőbb célállomány
típusokat megállapíthassuk. De a mesterséges erdőtelepítések és fásítások fafaj-
összetételében is célszerű az erdőtípusokat és ezek faáliományszerkezetét min
tául venni. Mindebből logikusan következik, hogy az ökológiai eráőföldrajz és 
az erdőtájak ismerete szerves összefüggésben van az erdőtipológiaval, a kettő 
egymásra épül fel, és biológiai egységet, rendszert alkot. 

7. A z erdőtájak éghajlati adatai sokat mondanak az erdők termelőképesség 
géről, a növekedési viszonyokról is. Megfejtik azt a „titokzatos" tényt, hogy pl. 
a zalai, majd a somogyi bükkösök általában miért jobb növekedésűek és na
gyobb fatömeget produkálók, mint a bakonyiak, vagy a bükkhegységiek, vagy 
akár a kárpátiak. A termelőképességre az éghajlat két (változó) tényezőjének 
van nagyobb befolyása, ezek: a nedvesség és a vegetációs hőmennyiség. Nem 
szélsőséges esetekben mindkettő egyenes arányban áll a növekedéssel, nagyob-
bodásukkal emelkedik a fatermés. A két tényező szorzata kifejezi együttes ha
tásukat (Fehér D. R értéke!!). Ennek a szorzatnak az ezredrészét adom meg 
tájanként a táblázat 12. rovatában, és vegetációs hatásfoknak nevezem. Ezek 
a számok jól kifejezik az erdőtájak éghajlati termelőképességét, és természete
sen más sorrendet adnak, mint a humidság, egyben igazolják a bükkösökre 
e lőbb mondott valóságot. A számsor alapján erdőtájainkat éghajlati termelő
képességük (fatenyészetük) jósága szerint a következő csökkenő sorrendbe ál
líthatjuk: X . , I., IV., V., IX., II., I I I , V I I I , VI . és VII. táj (táblázat 13. rovat). 

8. A z erdőtájak ismerete a termőhely éghajlati adottságaira vonatkozóan 
ad felvilágosítást, a talajbeliekre közvetlenül nem, mert hiszen ugyanazon ég
hajlati tájban többféle értékű talajféleség is előfordul. Ezért a fafajok ökotípu-
sait sem deríti fel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az éghajlat a talajjal sem
miféle kapcsolatban nincs. Tudjuk, hogy a kapcsolat nagyon is szoros, leg több
ször a talaj vizét is az éghajlat biztosítja. A biotóp (termőhely) növénytenyé-
szeti viszonyait és termelőképességét az éghajlat és a talaj együttesen határozza 
meg, fontos tehát annak rögzítése, hogy az éghajlati tényezőket épp úgy meg 
kell ismerni és figyelembe kell venni, mint a talajbelieket. Különösen lényeges 
a fafajok éghajlati igényeinek a pontosabb felderítése és az ehhez való alkal
mazkodás. A talajbeli kedvezőtlen tulajdonságok megváltoztatása sokkal jobban 
az ember kezében van, mint az éghajlatiaké. Hazánkban egyes szélsőséges idő
járási tényezők (szárazság, téli fagyok) a fás növények tenyészetét jobban gá
tolják, mint a talajbeliek, sőt sokszor a létét is veszélyeztetik (nyárfabetegség, 
nyárfarák, feketefenyőpusztulás, erdeifenyőtűhullás, cserálgesztesedés). 

9. A legtöbb erdőtáj területén megtalálhatjuk még. az ősi fafajok öreg. 
szépnövésű, egészséges, hatalmas példányait vagy facsoportjait is, amelyek az 
erdésznek sokat mondanak. Ezek a tan-úfák árulják el nekünk, hogy a tájban 



egyes fafajok hogyan érzik magukat, mit tudnak produkálni, és milyen jelen
tőségük van az erdők alkotásában. Ezekből a példákból ismerjük meg azt a 
kiváló anyagot, amely a kezünkben van, csak meg kell tanulni felhasználásuk, 
telepítésük mikéntjét, hogy a tájban j ó összetételű, nagy íatermelésű erdőket 
nevelhessünk. Ilyen sokatmondó tanúfák pl. a Dráva mentén még előforduló 
óriás szlavonkőrisek és mezeiszilek, Somogyban és a Kisalföld, Nagyalföld egyes 
Helyein hatalmas fehér és feketenyárak; öreg, egészséges késeinyárak Kapu
váron, Sopronban, a Balaton mellett és a Duna-Tiszaközi Balotaszállás homok
ján; figyelemre méltó bedőtölgyek a Pest megyei Monor és Pilis maradvány
erdeiben; gyönyörű ezüsthársak a somogyi Kaszópuszta homokján, a Zselicség-
ben, valamint a nyírségi fényi erdőben; óriás kislevelű és nagylevelűhársak, ju
harok a zirci parkban; igen szép szilek és hársak a tápiószelei parkban Pest me
gyében; robusztus feketenyárak a Margitszigeten, öreg, aszálytálló kőrisek a 
budapest-fehérvári úton a Mezőföld agyagtalaján; értékes jegenyefenyő példá
nyok a soproni erdőkben; az erdeifenyő táji alfajainak ősi, 36—40 m-es egye
dei Zalában, a soproni Házoldalban, a Zselicségben, a somogyi homokon (So-
mogyfajsz, Rinyabesenyő, Patpuszta); és még sok fafaj tanúfái az ország külön
böző vidékén. Mindezekből a példákból a kutató erdész igen sokat tanulhat. 

Magyarország elsőrendű' (nagy) erdőtájainak jellemzését és ezek rendszerét 
az 1957. évi erdőművelési előadásaim keretében ismertettem először az erdő
mérnökhallgatók előtt. Hogy erre a magyar erdőművelőnek szüksége van-e, azt 
a hozzáértő szakemberek bírálatára bízom. Én mindenesetre úgy véltem, hogy 
nagy hiányt pótoltam vele. Hallgatóim erdőművelési felkészültsége és áttekintő
képessége ezzel gyarapodott, értékelése errenézve pozitív volt, ami részemre so
kat jelent. Írásban most teszem le a szakközönség elé, mert az Erdészettudo
mányi Közlemények 1959. évi 1—2. számában közölt dolgozatomban (szükség
ből) csak hivatkoztam rá. 

Babos Imre szerint (7.) tájbeosztásom nagyvonalú, bizonytalan elhatáro
lása, tájaim heterogén erdőterületeket markolnak össze, amelyeknek termelő
képessége igen különböző (pl. Nyugat-Dunántúlon a Kőszegi hegység és a K e -
meneshát, a soproni lucosok, zalai erdeifenyvesek, sopron-tómalmi fenyvesek), 
és a földrajztudósok is már több középtájat különítenek el, pl. Nyugat-Dunán
túlon hatot stb. (de ők is először a Nyugat-Dunántúl nagytájból indulnak ki!). 
Mindezekért — mondja Babos ismételten, — Haracsi tájbeosztása, ennek célja, 
helyessége és értelme erősen vitatható. 

Ügy érzem, hogy az előzőkben történt ismertetés után fel vagyok mentve 
attól, hogy Babos talán kissé szubjektív észrevételeire részletesen, fölösleges 
szószaporítással válaszoljak, ezért csak röviden említek fel néhány dolgot. 

Sohasem mondottam azt, hogy a nagytájakon belül nincs szükség közép
vagy kistájak kialakítására, és ma is azt vallom, hogy a további felosztást sem 
a földrajztudós, sem a botanikus, sem az erdész nem nélkülözheti. De talán a 
nagytájakat sem! Való igaz, hogy én apró részletezgetéssel nem törődtem, ezt 
nem tartottam és ma sem tartom sem célomnak, sem feladatomnak, erre sem 
időm sem megfelelő adataim nem voltak. Ez egyébként is még eléggé kialaku
latlan, az erdőgazdaságok erdőművelési technológiai munkájával kapcsolatban 
is változáson megy majd át. De meggyőződésem, hogy a tíz nagy erdőtáj meg
állapítását és jellemzését a további felosztás nem érinti. 

Az is igaz, hogy minden tájon, még a kistájakon belül is különböző termő
képességű termőhelyek vannak, amelyeket nem lehet azonosítani. Minden 
dombnak az északi és déli oldala is más termőhely, a homoké és agyagé is más, 
úgyszintén a sziklás tetőé is különbözik a lösztalajúétói, vagy a völgyétől stb. 



D e talán ezeket mégsem lehet külön tájaknak minősíteni, mert mégiscsak más 
a táj és m á s a termőhely. Arranézve, hogy mi a mező- és mikroklíma fogalma, 
a vélemények eltérők, ezért fölöslegesnek tartom az erre irányuló magyar áz-
gatást. H o g y tájaim elkülönülését az éghajlat és a differenciáló fafajok mennyi
ben igazolják, az dolgozatomból kitűnik. 

Tudom, hogy minden új és alapvető törvényszerűség megállapítása, rend
szerezés stb. kritikának van kitéve, mert az igazságot és a tudományt 
nem mindig könnyen fogadják el. De hiba lenne ezért semmit sem kez
deményezni. Lelkiismeretem nyugodt abban, hogy erdőtájrendszerem és a tájak 
jellemzése legalább annyira alapszik természettudományi törvényszerűségeken 
és korszerű ismereteken, mint másoké, de abban is, hogy a gyakorlat részére 
nem megalapozatlan, áttekinthetetlen és mechanisztikus rendelkezéseket ad. 
hanem világos, és logikus útmutatásokat, tanácsokat. 

N e k e m a dolgozatomban közöltekkel csak egy célom van. Közkinccsé tenni 
kutatásaim, tapasztalataim és megállapításaim eredményeit, amelyeket a föld
rajzi, éghajlattani, növényföldrajzi és erdészeti ismeretek mai állása alapján — 
legjobb tudásom szerint — állítottam össze, hogy ezek felhasználásával erdész 
szakembereink a magyar erdőket jobbá és termelőképesebbé tegyék. Meggyőző
désem, hogy ezt a célt el is érem. 
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Erdei- és feketefenyveseink 
magassági-termőhelyi osztályozómércéje 

Dr. M A O Y A B J Á N O S 

A közelmúltban egy egészen rövidre fogott cikk keretében (1) bemutattam 
néhány ábra segítségével, hogy a leggyakrabban előforduló fenyőinknek, illetve 
fenyveseinknek az átlagmagassági szórásmezeje a valóságban mennyire más, 
mint ami ilyen címen egyikükre s másikukra az erdőrendezési gyakorlatunkban 
jelenleg használatos, lényegében Greiner-íéle (2) fatermési táblák adatai alapján 
megszerkeszthető. A valóságnak megfelelő szórásmezők a szóbanlevő táblák fel
ölelte mezőknél általában tágabbak. Hazánkban nagyobb, de kisebb átlagmagas
ságú erdei, fekete-, luc- és vörösfenyvesek is vannak mint amilyeneket (azonos 
életkor feltételezésével) a Greiner-féle fatermési táblák sejtetnek. 

M i következik ebből? 
• Mindenekelőtt az, amit erdőrendezőink már évek óta tapasztalatból tudnak 

és hangoztatnak is: fenyveseink jó részét nem lehet a Greiner-féle táblák alkal
mazásával termőhelyileg a kellő mértékű megkülönböztetéssel osztályozni. A z 
tán — éppen emiatt — a fatömegük számbavétele és a folyónövedékük előirány
zása, sőt a gyérítésük megtervezése körül is mutatkoznak az üzemtervek készí-



t.ése során hellyel-közei olyan gondok-bajok, amelyeket bizony célszerű volna 
elhárítani. Nyilvánvaló, hogy új , a mi viszonyainknak jobban megfelelő fater
mési táblákra volna már szükségünk. 

Csakhogy ilyeneket szerkeszteni — mégpedig nem is egy, hanem mindjárt 
több fafajra — nem valami rövid idő alatt megoldható feladat; addig, amíg ezen 
túl leszünk, még évek múlhatnak el. Éppen ezért nem hunyhatunk szemet az 
előtt a tény előtt sem, hogy fenyő-fatermési tábláink fogyatékosságai hátráltat
ják, nehezítik az egyes fenyőfajok termőhelyi igényének a behatóbb felderí
tésére irányuló kutatásokat is. 
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1. ábra. Erdeifenyveseink, magassági (termőhelyi) osztályozómércéje. 
Abszcissza: életkor (év). Ordináta: HfÉ/ — biológiai felsőmagasság (m.) 



Meggyőzően tudná ezt véleményem szerint Vlaszaty Ödön bizonyítani a nyír
ségi és a Duna—Tisza-közi homokon tenyésző erdei- és feketefenyvesekre nézve 
néhány évvel ezelőtt végrehajtott ilyen természetű vizsgálatai alapján (3). 

Az egyes fafajok termőhelyi igényének a felderítésére irányuló kutatások 
sikerességének az egyik alapvető feltétele ugyanis éppen az, hogy a kutatók leg-

iho ev 

2. ábra. Feketefenyveseink magassági (termőhelyi) osztályozómércéi2. 
Abszcissza: életkor (év). Ordináta: H , P / = biológiai felsőmagasság (m) 

elsősorban azokat a termőhelyeket tárják fel, illetve ismerjék meg a kellő rész
letességgel, amelyeken a fák életkorához képest a legmagasabb, tehát termő-
helyileg a legjobb állományokat találják. Mindenekelőtt az ilyen termőhelyek 
tulajdonságainak az ismeretében állapithatják aztán meg bizonyos elemző egybe
vetések révén azokat az eltéréseket, amelyek más esetekben (de azonos korú 
fáknál) a kisebb magasságok előidéző okának bizonyulnak. 

De hogyan kövessék kutatóink ezt a gondolatmenetet, illetve hogyan tartsák 



be ezt a munkarendet, ha fenyveseink, illetve fenyőink termőhelyi minősítésére 
nem állnak rendelkezésükre országos viszonylatban megfelelő osztályozó
mércék? 

Ezen a hiányosságon igyekszem most segíteni az erdeifenyő és a feketefenyő 
tekintetében. 

A fenyők közül hazánkban köztudomás szerint a legszélesebb körben az 
erdeifenyő termeszthető, s a növekvése es fejlődése, a fatermésének mennyisége 
és minősége, a termőhelyi igénye stb. szempontjából leginkább a feketefenyővel 
szoktuk összehasonlítani. Ügy gondolom tehát, hogy ez a két fenyőfaj, amelyre 
nézve az idevágó vizsgálataim eredményei közül az országos viszonylatban meg
felelő magassági (termőhelyi) osztályozó-mércéket a leghamarabb indokolt nyil
vánosságra hoznom. A feketefenyő vonatkozásában természetesen külön súlyt 
ad ennek a 34/1960. (Erd. É. 40) OEF számü utasítás, és: még az a körülmény is, 
hegy erre a fenyőnkre tulajdonképpen fatermési táblánk egyáltalában nincs. 

Persze már eléggé régóta felismert tény, hogy a termőhely termőerejét a fa
állomány átlagmagasságánál a biológiai felsőmagassága hűbben jellemzi (4: 15. 
old., és 5) . í g y a szóbanlévő osztályozó-mércéket (az életkor függvényében) mind 
az erdei-, mind a feketefenyőre nézve én sem az átlagmagsság, hanem a bioló
giai felsőmagasság alapulvételével szerkesztettem meg, illetve adom itt közre 
az 1. és 2. ábra formájában. 

A z ábrákból láthatólag a biológiai felsőmagassággal jellemzett termőhelyi 
szórásmezőket az erdei- és a feketefenyvesekre egyaránt tíz ( I—X) osztályra 
bontottam fel. 

A szórásmezők osztályokra való bontását a mértani haladványos eljárással 
hajtottam végre (6). Így az osztályok szélessége, mindkét esetben, felülről le-

Erdeifenyveselnk magassági (termőhelyi) osztályozó-mércéje 
1. táblázol 

Termőhelyi határsorszám, illetve termőhelyi osztály 

Kor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I | II III IV V VI | VII | VIII . I X X 

év biológiai felsőmagasság, méterben 

5 5,45 3,87 2,75 1,96 1,39 0,70 0,99 0,50 0,36 0,25 0,18 
10 10,85 8,09 6,04 4,51 3,36 2,51 1,87 1,40 1,04 0,78 0,58 
15 15,73 12,14 9,38 7,24 5,59 4,32 3,33 2,57 1,99 1,53 1,19 
20 19,59 15,59 12,40 9,87 7,85 6,25 4,97 3,96 3,15 2,51 1,99 
25 22,30 18,24 14,92 12,21 9,99 8 17 6,68 5,47 4,47 3,66 2,99 
30 24,30 20,33 17,01 14.24 11,92 9,97 8,34 6,98 5,84 4,89 4,09 
35 26,03 22,14 18,83 16,01 13,62 11,58 9,85 8,38 7,13 6,06 5,16 
40 27,57 23,71 20,39 17,54 15,08 12,97 11,16 9,60 8,25 9,10 0,1 1 
45 28,95 25,10 21,76 18,87 16,36 14,19 12,30 10,67 9,25 8,02 6,96 
50 30,18 26,33 22,97 20,04 17,49 15,25 13,31 11,61 10,13 8,84 7,71 
55 31,29 27,43 24,04 21,07 18,47 16,19 14,19 12,44 10,90 9,56 8,38 
60 32.29 28,41 25,00 21,99 19,35 17,02 14,98 13,18 11,59 10,20 8,98 
65 33.20 29,30 25,85 22,81 20,13 16,77 15,68 13,84 12,21 10,78 9,51 
70 34,03 30,10 26,62 23,55 20,83 18,42 16,30 14,41 12,75 11,28 9,97 
75 34.80 30,83 27,32 24,21 21,45 19,01 16,84 14,92 13,22 11,71 10,38 
80 35,51 31,51 27,95 24,80 22,01 19,53 19,32 15,37 13,64 12,10 10,74 
85 36,17 32,12 28,53 25,33 22,50 19,98 17,75 15,76 14,00 12,43 11,04 
90 36,77 32,68 29,04 25,81 22,94 20,39 18,12 16,10 14,31 12,72 11,31 
95 37.32 33,18 29,50 26,23 23,33 20,74 18,44 16,40 14,58 12,97 11,53 

100 37.83 33,64 29,92 26,61 23,67 21,05 18,72 16,65 14,81 13,17 11,71 
105 38,30 34,07 30,30 26,95 23,97 21,32 18,96 16,87 15,00 13,34 11,87 
110 38,73 34,44 30,63 27,24 24,23 21,55 19,17 17,04 15,16 13,48 1 
115 39,12 34,79 30,93 27,51 24,46 21,75 19,34 17,20 15,29 13,60 12,09 
120 39,47 35,09 31,20 27,74 24,60 21,92 19.49 17,33 15,40 13,69 12,18 
125 39,80 35,37 31,44 27,84 24,83 22,07 19,61 17,43 15,49 13,77 12,24 
130 40,09 35,62 31,65 28,12 24,98 22,20 19,72 17,52 15,57 13,83 12,29 
135 40,36 35,84 31,94 28.27 25,11 22,30 19,87 17,59 15,63 13,88 12,33 
140 40.00 36,05 32,00 28,41 25,23 22,40 19,88 17,65 15,67 13,91 12,35 

• 145 40.82 30,23 32,15 28,53 25,33 22,48 19,95 17,70 15,71 13,94 12,38 
150 41,02 36,39 32,29 28,64 25.41 22,54 20.00 17,74 15,74 13,96 12,39 



* 

2. táblázat 
Feketefenyveseink magassági (termőhelyi) osztályozó-mércéje 

Termőhelyi határsorszám illetve termőhelyi osztály 

Kor 1 j 2 j 3 4 5 j 6 1 7 8 9 | 10 11 

I | II j III [ IV | V VI VII VIII | I X X 

év biológiai f'elsőma gasság, méterben 

5 4,10 2,90 2,06 1,46 1.03 0,73 0,52 0.37 0.26 0,18 0,13 
10 8,50 6,52 5.00 3,84 2,94 2.26 1,73 1,33 1,02 0,78 0,60 
15 12,72 111.14 8,09 6,45 5,14 4,15 3,27 2.60 2,08 1,66 1,32 
20 16.59 13,50 10,98 8,94 7,27 5,92 4,81 4,92 3,19 2.59 2,11 
25 1 9.88 16.39 13,52 11,15 9,19 7,58 0,25 5,15 4,25 3,50 2,89 
30 22,60 18.82 15.68 13,06 10.87 9,06 7,54 6,28 5,23 4,36 3,63 
35 24.70 20,79 1 7.46 14,66 12,32 10.34 8,69 7,29 6.13 5,14 4,32 
40 26.33 22,28 18,85 15,95 13.49 1 1.42 9,66 8,17 6,91 5,85 4,95 
45 27,5(1 23.46 19,97 17,00 14,48 12.32 10.49 8,93 7,60 6,47 5,51 
50 28.56 24,43 20,90 1 7,88 1 5,29 13,08 1 1,19 9,57 8,19 7.00 5,99 
55 29.41 25,25 21.68 18.61 15.98 13,72 1 I.7S 10.11 8,68 7,45 6,40 
eo 30.15 25,95 22.34 19.23 1 6,55 14,24 12,16 10,55 9,08 7,82 6,73 
05 30,80 26,56 22.01 19,76 1 7.04 14.69 12.67 10.9.'! 9,43 8,13 7,01 
70 31,38 27.10 23.41 20.22 1 7.46 15,08 13.03 I 1.25 9,72 8,39 7,25 
t ;> 31,88 27,57 23,84 20,61 17.82 15,41 13.33 11.52 9,96 8,62 7,45 
80 32.34 27,99 24,22 20,96 18,14 15.70 13,59 1 1 .76 10.17 8,81 7,62 
85 32.74 28.35 24.55 21,26 18.41 15,94 13,80 11,95 10,35 8,96 7,76 
00 33.1 1 28.(18 24. S5 21,52 18,65 16,15 13.99 12,12 10,50 9.10 7,88 
95 33.44 28.98 25,11 21,76 18,85 16,34 14,15 12,27 10,63 9,21 7,98 

100 33,73 29.23 25,33 21,95 1 9.03 16.49 1 4.29 12,38 10.73 9,30 8,06 
105 34,00 29,46 25,53 22,12 19,17 16.61 14,40 12.48 10.81 9,37 8,12 
n o 34,25 29.67 25,71 22.27 19,30 16.72 14.48 12,55 10.87 9.42 8,16 
115 34,47 29.86 25.86 22.4(1 19.40 16,80 14.55 12,60 10.92 9,46 8,19 
120 34,68 30,02 25,99 22,50 1 9.48 16.86 14.60 12.64 10.94 9,47 8,20 
125 34,87 30.17 26,1(1 22,59 19,54 16,91 14.63 12.66 10,95 9,48 8,20 
130 35,(14 30,30 26.20 22.66 19.59 16.94 16,65 12.67 10.95 9,47 8,19 
135 35,20 30,42 26.28 22.71 1 9.63 16.96 14.65 1 2.66 10.94 9.45 8,17 
140 35,35 30,52 26,35 22.75 19,65 16.96 14.65 12,65 10.92 9,43 8,14 
145 35.50 30.63 26.42 22.80 19.67 16.97 14.64 12.63 10,90 9,40 8,11 
150 35,63 30,71 26.47 22.82 19,67 16,96 14.62 12,60 10,86 9,36 8,07 

felé, vagyis a legjobb termőhelyektől a leggyengébbek felé haladva fokozatosan 
szűkül. 

Azokat a biológiai felsőmaga&sági értékeket, amelyeket a szórásimezők. 
illetve az egyes termőhelyi osztályok határgörbéin lévő kis körök jeleznek, az 
erdeifenyő esetében az 1. táblázat, a feketefenyőre vonatkozólag pedig a 2. táb
lázat foglalja magában. 

A táblázatok alkalmazásakor a kimutatott életkoroktól eltérő korú állomá
nyok termőhelyi osztályba való sorozásával kapcsolatban némi közbesítő szá
mításra van adott esetben szükség. Ez azonban a fatermési táblák használatá
ból már ismert és egészen megszokott dolog. 

A termőhelyi osztályok szélességének szűkülése felülről lefelé haladva — 
(avíigy megfordítva: tágulása alulról felfelé emelkedve) — azonos korban vi
szonylag egyenlő. Például a 80. évben az eredeifenyőre nézve p E / = 100 

(H„ — H / 2 ) : K,2 = (H / 2 — H / 3 ) : H / 3 = ( H / i ö — H / n ) : H / ; j = 1 2 , 7 1 % 

A feketefenyőre nézve pedig ugyanilyen értelmezéssel, illetve ugyanígy szá
mítva, és példaképpen ugyancsak a 80. évben p E / = 15,55%. Valahány élet
korra a szélességek százalékos értékének alakulását a 3. ábra mutatja. 

A 3. ábrán az E í / _ v jelű görbe az erdeifenyőre, az F Í J _ A - jelű a fekete
fenyőre vonatkozik. A p értékek a két fafajra — (kivéve a görbék keresztezési 
pontjának megfelelő életkort: a 28 évet) — ugyanabban a korban többé-kevésbé 
eltérnek egymástól. De nem is lehetnek egyenlők egymással Az ellenben 
bizonyos, hogy a feketefenyő termőhelyi szórásmezejében a megalakított tíz 
osztály a 28. év előtt viszonylag finomabb, ettől fogva pedig nagyvonalúbb meg
különböztetést jelent, mint az erdeifenyő esetében. Az eltérés a két fafaj p gör-



b e j e , illetve p értékei között azonban még akkor is + 5 százalékon belül marad, 
amikor a különbség a legnagyobb értéket veszi fel. 

Egyébként a két osztályozó-mérce igen hasonlít egymásra. 
Arra a kérdésre, hogy a feketefenyvesek mércéje voltaképpen hogyan v i 

szonylik az erdeifenyvesekéhez, a 4. ábra ad szemléletes választ. 
Az ábra azt mutatja, hogy azok a felsőmagassági értékek, amelyeket a fe

ketefenyvesekre nézve a 2. ábrán az 1, 3, 5, 7, 9 és 11 számjelű görbéken látható 
kis körök jeleznek, hány százalékát teszik az erdeifenyvesekre vonatkozólag az 
1. ábrán feltüntetett 1, 3, 5, 7, 9 és 11 számjelű görbéken levő kis körök képvi
selte felsőmagassági értékeknek — magától értetődőleg mindig az azonos szám
jelű görbéknek, illetve felsőmagassági értéksoroknak ugyanarra a korra vonat
kozó tagjait állítva egymással arányba. 

0 20 W 60 SÖ fOÖ 120 1*0 év 

3. ábra. Az osztályszélességek százalékos értékének (p) alakulása erdei
tenyveseink (Efl~x) és feketefenyveseink (Ffl-x) biológiai felsőmagas-

sági (termőhelyi) osztályozó-mércéjénél az életkor (év) függvényében 

S ezzel egyszersmind rávilágít az ábra pl. a következőkre is: 
1. A legjobb termőhelyi minőségű feketefenyves a biológiai felsőmagassá

gával 40 éves korban nagyon megközelíti ugyan a legjobb termőhelyi minőségű 
erdeifenyvest, de aztán lassanként egyre inkább lemarad mellöle. 

2. A legrosszabb termőhelyi minőségű fekete fenyves a biológiai felsőmagas
ságával 15 éves korban mintegy jó 10%-kal túlszárnyalja a legrosszabb termő
helyi minőségű erdeifenyvest, ettől fogva azonban viszonylag zuhanásszerűen 
esik vissza. 

3. A rosszabb termőhelyi minőségű feketefenyves biológiai felsőmagassága 
a rosszabb termőhelyi minőségű erdeifenyves biológiai felsőmagasságától mind 
a tetőzés életkora előtt, mind pedig utána viszonylag nagyobb mértékben ma
rad le. mint a jobb termőhelyi minőségű erdeifenyves biológiai felsőmagassá
gától. 

Messzemenőbb következtetéseket azonban ezeknek az összefüggéseknek az 
alapján nemigen szabad termünk, mert hiszen amikor itt pl. ,,a legjobb terme
helyi minőségű" feketefenyvesről és ugyancsak „a legjobb termőhelyi minő
ségű" erdeifenyvesről esik szó, minden bizonnyal nem azonos termőhelyen te
nyésző állományokat hasonlítunk össze, márpedig a tárgyilagosság ezt föltétle-



nül megkövetelné. Éppen ilyen tekintetben vár a termőhelykutatóinkra, illetve 
az erdőtipológusainkra még igen sok tennivaló. 

Végezetül vissza kell még térnem néhány szóra a biológiai felsőmagasságra, 
mint a faál lomány termőhelyi minőségének a jellemzésére legalkalmasabb té
nyezőre. 

Biológiai felsőmagasságon tudvalevőleg a szomszédjaikhoz képest legmaga
sabb fák magasságának egyszerű (számtani) átlagértékét értjük, és azért m o n d 
juk róla, hogy a faál lomány termőhelyi minőségének s ezzel egyszersmind a 

P 

Cju : 
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4. ábra. Feketefenyveseink és erdeifenyveseink biológiai felsőmagassági 
(termőhelyi) osztályozó-mércéjének százalékos viszonya (p), az életkor (év) 

függvényében 

termőhely termőerejének a jellemzésére a legalkalmasabb tényező, mert 
ü ) a megállapítása (kiszámítása) szerfölött egyszerű; 
b) a kiszámításához szükséges magassági mintavételekből a szubjektivitást 

jobban ki lehet zárni, mint az átlagmagasságnak a megállapításával kapcsola
tos mintavételekből; 

c) számértéke az ápoló-nevelő vágások következtében nemigen változik 
meg,' s így a kívánt célra történő alkalmazása nem vezet logikai el lentmon
dásra ; 

d) alkalmazásával szakszerűen hasonlíthatók össze a meggyérített ál lomá
nyok a gyérítétlenekkel, illetve a fényigényes fafajok tenyészetei az árnyék-
tűrőkével. 

Mindez igaz, s éppen ezért a biológiai felsőmagasság fogalma, illetve adott 
esetben a számértékének megállapítása és az összehasonlításokban alaptényező
ként való felhasználása a termőhelyi, faállományszerkezeti, erdőtipológiai stb. 



vizsgálatokban ma már semmiképpen sem nélkülözhető. Ami azonban a továb
biakat illeti, meglehet, hogy a faállomány termőhelyi minőségének a jel lemzé
sére még célszerűbbnek fog bizonyulni egyenesen a V-fák magasságának a szám
tani átlagértékét alkalmaznunk. Ebben az esetben a termőhelyi minőség jel
lemzésére szolgáló átlagérték kiszámításánál az alkalomadtán ismételten minő
sítésre kerülő faállomány életkorától függetlenül mindig ugyanannyi fának és 
ugyanazoknak a fáknak a magasságát kellene számbavennünk, és ez vélemé
nyem szerint előnyös volna. 

1. Magyar János: Erdei-, fekete-, luc- és vörösfenyveseink átlagmagassági (termő
helyi) szórásmezeje. A z Erdő, 1961. 1. sz. 11—15. old. — 2. Id. Greiner Lajos: Termési 
táblák. Lőcse, 1886. — 3. Vlaszaty Ödön: A z erdei- és feketefenyő termőhelyigénye a 
nyírségi és a Duna—Tisza-közi homokon. Erdészeti Kutatások, 1955. 3. sz. 85—108. old. 
— 4. Fekete Zoltán: Akác-fatermési táblák a Magyar Alföld számára. Sopron, 1937. — 
5. Magyar János: Az egykorú állomány felsőmagassága. Erdészeti Lapok, 1941. 101—107. 
old. — 6. Magyar János: Egyszerű eljárás a termőhelyi osztályoknak arányos különb
ségekkel való alakítására. Erdészeti Lapok, 1938. 330—335. old. 

Felvetődött a kérdés: tájak vagy termőhelytípusok alapján gazdálkod
junk-e a jövőben az erdők területén? A kérdésre válaszolni kell. • 

A fafajok természetes elterjedését, mesterséges telepítését, fő- vagy elegy-
faként az állományokba történő beépülésük lehetőségeit elsősorban a makro-
klíma, a domborzati formák, az alapkőzet és a tengerszint fölötti magassági 
fekvés határozza meg. A felsorolt tényezők azonossága, ehhez kapcsolódva a fa
fajok természetes településének a határai, az erdőgazdasági tájra jellemzők. 

Megismétlem: erdőgazdasági táj az a változó nagyságú, földrajzilag össze
függő, meghatározott domborzatú és makroklímájú terület, amelyen a nagyjá
ból azonos alapkőzetből származó, egymástól a termőképességükben eltérő ter
mőhelyeken jellemző és jellegzetes növekedésű fafajok állományai találják meg 
az életfeltételeiket s azokban az erdőgazdálkodás tennivalói egységesíthetők. 
Minél kifejezőbbek a domborzati formák, a szintkülönbségek, annál nagyobb 
a helyi klímahatás elkülönülése, a kialakuló talajok típusainak, felépítésének 
az eltérése, a talajlehordás, a víz- és szélerózió mértéke és következménye. 
Ezek összhatásaként jönnek létre az egymástól eltérő termőhelyek, amelyek 
mindegyikén jellegzetes, megtelepülő vagy megtelepíthető, lágyszárú vagy fás 
növényzet találja meg az életlehetőségeit. 

Tájon belül a termőhelyi eltérések módosítják a fafajok növekedését, a fa-
tömegtermesztés feltételeit. A termőhelyek eltérései, gyakorisága a tájra jel
lemző lehet. A termőhelyek maradéktalan, potenciális hasznosítását a tájon 
belül megfelelő célállományok kialakításával, vendégfafajok beépítésével kell 
megoldani. A termőhelyek mozaikszerű elhelyezkedése, területnagysága, poten
ciális hasznosítása eltérő és nem általánosítható. 

A táj és a termőhely tehát egymástól nagyságrendileg eltérő fogalom. 
Elvileg lehetséges, hogy a tájat egyetlen, síkfekvésű termőhely alkossa. Gyakor
latilag azonban mindig több, sőt sokféle termőhely van a tájban. 

IRODALOM 

A Jászság 
M li. B A B O S I M R B 



A fafajpolitika alapja az erdőgazdasági táj. A tájra épülnek fel a fafajok 
származási körzetei és tájanként kell kidolgozni a csemetefelhasználás, a mag
gazdálkodás irányelveit, gyakorlati megoldását is. A gyakorlati erdőgazdál
kodás során a tájhatárok jelzik pl. a kocsányos- és kocsánytalantölgy előfordu
lását, a bükkös erdőgazdálkodás területi lehetőségeit. Kimutatják a cser, a gyer
tyán indokolható vagy szükségszerűen fenntartható területét. Tájon belül már 
a domborzati formák szerint váltakoznak a termőhelyek, a fafajok, módosul
hatnak a növekedés feltételei, a kialakuló természetes vagy kultúr erdőtípusok. 

A JASZ 5 AB 
Annak eldöntése, hogy megtartsuk-e az őshonos cseres-tölgyesek termőhe

lyén a Cserhátban az akácot vagy visszatérjünk az őshonos erdőtípusok kiala
kítására: a táji erdőművelés, táji erdőgazdálkodás feladata. A kérdés eldöntése 
után már az akácosok számára kijelölt termőhelyek feltárásával kell az akáco
sok elegyítésére, várható fatömeghozamára gondolnunk. Ismét a táji erdő
gazdálkodás feladata lesz, hogy a cserháti akácosokat helyben gyűjtött, a száraz, 
kötött, sokszor apokás erdőtalajon életképes állományok magterméséből nevelt 
csemetékkel újítsa fel, míg a termőhelyek értékbecslése dönti el a kérdést: gaz
dasági vagy pionír akácosaink lesznek-e a felújított területen? 

A tájra jellemző termőhelytípusokhoz kell a jövőben a nyárfajok, fajták 
megválasztása során is alkalmazkodnunk. A z óriásnyár főleg a savanyú homo
kos tájak, a rezgőnyár jellegű szürkenyár a mélyebb talaj vízállású termőhe
lyekkel rendelkező tájak fája. Nem jelentheti ez természetesen azt, hogy tájon 
belül más nyarakat ne ültessünk az arra alkalmas termőhelyeken. 

Nem véletlen, hogy még azokban az országokban is, ahol először a termő
helyek feltárására került a sor, most megrajzolják és tartalommal töltik ki 



a tájak határvonalait is. A megoldás sorrendjét mindig a felismerés, az előre
látás és az arra alkalmas, rendelkezésre álló szakemberek száma dönti el. 

A tájhatárok között is találhatunk nagyobb, összefüggőbb, rendszerint föld
rajzilag is elkülönülő területeket, amelyek földtani felépítése, termőhelyeik ki
alakulása, a rajtuk folytatható erdőgazdálkodás jellege eltérő. Az ilyen arány
lag kisebb területeket tájrészletekként a tájon belül hagyjuk. Példa erre a Jász
ság erdőgazdasági tája. 

Ballá György a következő 4 tájrészletre osztja a Jászságot: 1. a Zagyva 
és 2. a Tárna új pleisztocén hordalékkúpjaira, 3. az észak jászsági infúziós lösz
táblára, és 4. a déljászsági holocén vápára. 

Bennünket a Zagyva és a Tárna homokos, újpleisztocén hordalékkúpja ér
dekel, míg a közéjük zárt két tájrészleten a szikfásítás munkamódszereivel 
kell az erdőtelepítéseket végrehajtani. 

A Zagyva hordalékkúpját együttesen a Galga és a Zagyva építette fel. A 
Galga főleg a Valkó környéki löszalakulatok hordalékát halmozta fel. Ezt a 
szél a mederből kikerülő folyóvízi homok meszet tartalmazó buckáival takarta 
le. A hordalékkúp formakincse szegényes. A kunadacsi, széleshátú (I. a.) vagy 
a nyírségi (III. a.) homoki tájtípushoz tartozó buckák szelíd lejtésűek. Közöttük 
helyenként kis területű, ovális alakú szélbarázdák, teknők jöttek létre. Elvétve 
deflációs parabolabuckákkal is találkozhatunk a Zagyva hordalékkúpjának a 
hcmokráhordásain. 

A Tárna a Mátra eruptív kőzetéből halmozta fel a hordalékkúpját. Sok a 
homokban az erodált andezitszemcse. Tájtípusára a nyírségi (III. a.) jelleg a 
jellemző. Formakincse valamivel gazdagabb, az hosszanti buckákból, szélbaráz
dákból, olykor parabolabuckákat alkotó garmadákból, lefolyástalan, tágasabb 
teknőkből áll. A futóhomok alatt változó mélységben, olykor a felszínhez is 
közel, megtalálható a hordalékkúp folyóvízi homokja. Jellemző helyenként a 
felszínhez közeli infúziós lösz, főleg a teknőkben a löszös iszap jelentkezése. 

A földtanilag és földrajzilag elkülönülő két tájrészlet fölött feltűnően egyön
tetű a jelenkor makroklímája. A Szánthó-íéle éghajlatjósági görbék (126—132), 
az egyező relatív párateltségű helyeket öszekötő izohumidák (a 14 órakor mért 
évi átlag 58—60%), a júliusi, 14 órakor mért átlagértékek (46—48%) a táj 
száraz jellegét húzzák alá. A csapadékhullás éves mennyisége 40 évi átlagban 
512—540 m m között mozog. Évente ennek is csak a 75%-ára lehet biztosabban 
számítani. Az így jelentkező, az átlag alatt maradó évi vízhiány 128—135 mm-re 
tehető. 

A csapadékhullás, titánpótlás rendszertelensége és elégtelensége mellett ki
ugró a talajvízállás jelentősége. A táj síkfekvésű területének a talajvízszintje 
magas. A VITUKI sok éves megfigyelései szerint azonban 80—190 cm-es ki
lengésekkel kell számolnunk. Emiatt még a talajvíz hatása alatt álló termő
helyeken is kiszáradhat a fák gyökérszintjében a talaj. 

Kedvezően befolyásolhatja a talajok vízháztartását az agyag- vagy humusz-
kolloidokban gazdagabb rétegek visszaduzzasztása. Ez a fölöttük fekvő, rosszabb 
víztartóképességű homokrétegben is átmeneti vízbőséget idézhet elő. Ez a ko-
várványhatás. 

A jászsági, homoki termőhelyek többségére a talajkombinációk előfordu
lása a jellemző. A Zagyvától nyugatra eső, meszes homokterületen a réti talaj
kombinációk a gyakoriak. A Tárnától keletre viszont enyhén savanyú, sok 
helyen kovárványos a homok. Feltűnő, és csak a régmúlt idők csapadékosabb 
éghajlatával magyarázható a két tájrészleten a barna erdőtalajok gyakorisága. 
Ezek a kedvező talaj adottságok magyarázzák, hogy miért uralkodó az akác 



(56,07%) és miért oly kevés a fenyvesek területe (6,45%) a tájon. A táj száraz 
jellegével függ össze a nyárasok homoki viszonylatban alacsony területhányada 
(17,03%), főleg az őshonos hazai nyárfák mindössze 1,64%-os előfordulása. 

A feltárt talajtípusok alapján a két tájrészlet között további eltérések is 
felismerhetők. Erre különösen a száraz (Vhe és C hh ) , a félszáraz (Vhh ~r B) és 
a félnedves (A, . , R, Vm + R ) talajtípusok számbeli összehasonlítása hívja fel 
a figyelmet: 

V a gyengén humuszos homokok jele 
C a homokos csernozjom talajok jele 
B a barna erdőtalajtípusok jele 
R a réti talajok jele 
A a réti erdőtalajok jele 

A Zagyvától nyugatra eső, meszes homokból felépült termőhelyeken barna 
erdőtalajokat (B), réti erdőtalajokat ( \ ) és réti talajokat (R) találhatunk. 

Az I. a. (széleshátú) és a III. a. (hosszanti, enyhén lejtő vonulatú) homoki 
tájtípusokon 

a lepelhomokos termőhelyláncszemen a lepelhomok (Vhh ) és a réti erdő
talaj vagy a lepelhomok és a réti talaj kombinációit; 
a szélvert oldalakon és tetőrészeken meszes, homokos mezőségi talajokat 
(C/i) és esetleg ezeknek a lepelhomokkal vagy a mélyben letemetett réti. 
talajjal képzett kombinációit; 
a szélárnyékos oldalakon a lepelhomok és a homokos mezőségi talaj vagy 
a rozsdabarna erdőtalaj kombinációit; 
a lábazati hajlatokban mélyebb talaj vízállás esetén a lepelhomok és a réti 
erdőtalaj kombinációját, esetleg a kaibonátmaradványos erdőtalajt, maga
sabb talajvízállású termőhelyeken a réti talajt vagy annak a lepelhomok
kal létrejött kombinációját ismerhetjük fel. 

A réti erdőtalajok és kombinációik általában a keskeny, kétoldalas völgy
hatású teknőkben tárhatók fel. 

Az enyhén hullámos IV. (ásotthalmi) tájtípushoz tartozó erdőterület hul
lámvölgyeiben 120—200 cm, nyárvégi talaj vízállású réti talajokat és ezeknek 
a humuszos lepelborítással létrejött kombinációit, a hullámhátakon a humu
szos lepelborítású réti talajokat vagy a karbonátmaradványos barna erdőtala
jokat tárhatjuk fel. Erre a tájrészletre tehát általában a meszes homokból ke
letkezett talajtípusok, laposabb fekvésekben a réti talajok, ezek kombinációi 
és a magas talajvízállás a jellemzők. 

A Tárnától keletre eső (hevesi), többé-kevésbé savanyú, olykor feltűnően 
durvaszemű homoktalajokat kivétel nélkül a hosszan húzódó III. a. (nyírségi)' 
tájtípusú vonulatok termőhelyein találjuk. 

A lepelhomokos termöhelylancszemtn a hullámvölgyekben lepelborításos ré
ti erdőtalajokat (teknőkben) vagy réti talajokat, savanyú barna erdőtala
jokat és ezeknek a lepelhomokkal képzett kombinációit , huUámhátain pedig 
a lepelborításos réti erdőtalajokat vagy a savanyú barna erdőtalajokat is
merjük fel. 

a Zagyvától nyugatra a Tárnától keletre 
Vhh és Ch talajok száma 
Vhh + B talaj kombinác iók 
Ae, R, Vhh -f- R talajok 

9 (17 ,3%) 4 (12 ,5%) 
9 (17 ,5%) 16 (50 ,0%) 

34 (65 ,4%) 12 (35 ,5%) 

Összes feltárás : 52 ( 1 0 0 % ) 32 ( 1 0 0 % ) 



A szélvert oldalakon, tetörészeken kovárványos vagy karbonátmentes barna 
erdőtalajokat, ezeknek a lepelborítással kialakított kombinációit vagy — 
olykor kovárványos homokon — a kissé humuszos, erősen erodált, legtöbb
ször csonka erdőtalajokat, esetleg önmagában a gyengén humuszos futó
homokot találjuk. A tájon tehát a szélvert oldalak talajadottságai nem ked
vezőtlenek. 
Szélárnyékos oldalakon az olykor több rétegben ismétlődő, kissé humuszos 
homokok, esetleg ezeknek a karbonátmentes barna erdőtalajjal képzett 
kombinációi a valószínűek. 
Lábazati hajlatokban a lepelborításos réti erdőtalajokra vagy a réti tala
jokra számíthatunk. 

A tájrészlet erdősült területére a mélyebb talajvízállás, tehát a csapadék
tól függés mellett a barna erdőtalajtípusok gyakorisága, a kovárványos homok 
jeletkezése a jellemző. A tájon a kovárványhatás kialakulása bizonyos mértékig 
ellensúlyozza a termőhelyek száraz jellegét. 

Az akácosok a termőhelyek minősítésére is felhasználhatók. Kimondható, 
hogy 

I. tho. akácosokra számíthatunk a lepelhomokos termőhelyláncszem eset
leg lepelborításos, kovárványos barna erdőtalaján, a teknőkben feltárható 
lepelborításos réti erdőtalajokon —• ezek a legszebb akácosok — és a lepel
borításos réti talajon; 

• II. tho. akácosokat a lepelhomokos termőhelyláncszem hullámhátain a le
pelborításos réti erdőtalajon, elvétve a szélvert oldalakon a vastagabb 
(30—40 cm) humuszrétegű, barna homokon, esetleg a kovárványos homo
kon kialakult csonka erdőtalajokon, a karbonátmentes barna erdőtalajon 
találunk; 
III. tho. akácosok a lepelhomokos termőhelyláncszem hullámhátain vagy a 
szélvert oldalak, tetőrészek kezdetlegesebb felépítésű, esetleg kovárványos 
homokon kialakult, karbonátmentes barna erdőtalaján találhatók. 

A jobb akácosok a Zagyvától nyugatra több és kisebb, a Tárnától keletre 
kevesebb ; nagyobb és összefüggőbb termőhelyfoltokon jelentkeznek. 

A IV—VI. tho. akácosok a tetőrészeken vagy talajhibás homokon állnak. 
Talajhiba a kiszáradó, durvább, cementálódó vastartalmú, barnássárga futó
homok, általában a kovárványhatás hiánya, a vízerózió jelentkező — a felszíni 
humuszréteget elsodró — hatása, a legeltetés következményeként fellépő nagy
mértékű tömődöttség. Ezek egy termőhelyi osztállyal — olykor kettővel is — 
csökkenthetik az állományok fatömeghozaniát. 

Kiemelkedő a kimondottan száraz jellegű tájon a lefolyástalan, a Zagyvá
tól nyugatra keskeny és kis területű, a Tárnától keletre többnyire tágas teknők 
(ciszternák) jelentősége. A környezethatás is kedvező a humuszos lepelborítású 
réti erdőtalajok, esetleg réti talajok termőképességére. 

A buckák közötti laposokban felfakadó, vízállásos horpadásokat találunk. 
Réti talajuk gyakran szódás, erdő telepítésére alkalmatlan. 

A Jászság valamennyi faállománya mesterséges telepítés, s az azt követő 
sarjaztatás eredménye. Természetes erdőtípus nem található a tájon. A kultúr-
hatások következtében — a vizenyős laposoktól eltekintve — csak elvétve talá
lunk őshonos, lágyszárú növénytársulásokat. Útmutatásukra általában nem szá
míthatunk. A szórványosan visszatérő, őshonos növényzetből következtetve főleg 
a homokpusztarét (Astragalo-Fcstucetum sulcatae danubiale) szubasszociációi 
és fáciesei lehettek mindaddig uralkodók a tájon, amíg a kultúrhatások ered-



menyeként a talaj műveléssel el nem tüntették azokat. Csak a széleshátú, a 
Zagyvától nyugatra fekvő buckatetőkön feltételezhető a meszes homokpuszta 
(Festuceto vaginatae danubiale) árvalányhajas szubasszociációjának az előfor
dulása. 

fó&élirány 

I Lepe/homoMos //. Szétvert otdat III. Szé/órnyéMos IV. lábazati hajlat 
a, Mldmheffy a-b fetmenő oldat °tdal 
A hu/fám rölou c tetőrész 

A fafajok közül a tölgy a lepelborításos réti talajok, a lapos fekvésű, ho
mokborítás nélküli területek, a Jászság és a Mátra—Bükkalja peremterületé
nek az ültetett fája. Jó tölgy termőhelyek a réti erdőtalajú teknők. Ezekben a 
Tárnától keletre szép vöröstölgyfoltok volnának kialakíthatók. Minthogy azon
ban a legjobb akácos-nyáras termőhelyek, természetesen utóbbiak mellett kell 
a tervezések során dönteni. Mérlegelni lehet az iszapos-vályogos, magas víz-



állású réti talajok vagy a lepelborításos réti talajok esetében is a tölgy telepí
tését. 

A kőris (80%-ban magas-, 20%-ban amerikaikőris) a tölgy termőhelyein 
tölti be a töltelékfa szerepét. A táj peremterületein, a II. osztályú, szikesedő 
talajokon az elegyítések céljára ezután is felhasználható. 

A táj legfontosabb fája az akác. Tanulságos, ha a táj akácosainak a termő
helyi megoszlását a két tájrészletre bontva vizsgáljuk: 

I I I I I I IV V V I tho 
a Zagyvától nyugatra 12,15 37,92 24,43 20,76 4,62 0,12 % 
a Tárnától keletre 10,54 19,90 58,08 10,05 1,24 0.19 % 
az egész tájra 

vonatkoztatva 11,22 27,80 43,32 14,70 2,69 0,27 % 
Ezek szerint a Zagyvától nyugatra fekvő meszes-homokos, főleg a talajvíz 

hatása alatt álló termőhelyek akácosainak 50,07%-a a jó (I—II. tho.), 45,19%-a 
a közepes minőségű (III—IV. tho.) termőhelyeket képviseli. Ugyanakkor a csa
padék utánpótlásától függő kovárványhatás eredményeként a talajvíztől füg
getlen hevesi (a Tárnától keletre fekvő) termőhelyeken a közepes minőségű 
(III—IV. tho.) akácos a túlnyomó (68,13%), míg az I—II. tho.-jú j ó akácosok 
főként a tágas teknőkben érvényesülő környezethatás, hozzáfolyás következ
ményei (30,44%). A talajvíz hatása alatt álló termőhelyeken ezek szerint j o b 
bak az akácosok, mint a csak a kovárványhatásra utáltakon. 

A gyenge fatermőképességű (V—VI. tho.) akácosok alacsony területaránya 
arra utal, hogy kevesebb az akác számára alkalmatlan termőhely a Tárnától 
keletre eső homokterületen (1,43%), mint a Zagyvától nyugatra a meszes homo
kon (4,74%). Ez a meszes homok szárazabb jellegével függ össze. 

Helyes, ha a Jászság két, területileg sem összefüggő tájrészletét a nyírségi 
termőhelyi viszonyokkal hasonlítjuk össze. A Nyírségen főleg a hevesi homok
dombokra emlékeztető termőhelyeket találunk. A mély talajvízszintet a csapa
déktól függő kovárványhatásnak kell pótolnia. A táj a viszonylagos páratelt-
ségre utaló 60—62%-os izohumidák közé esik s ezek 14 órakor mért júliusi, 
átlagos értéke nem süllyed a 48—52% alá. A táj évi vízhiánya mindössze 75—• 
125 mm, a jászságinak 61,5%-a. Ilyen termőhelyi adottságok között a nyírségi 
akácosok termőhelyi megoszlása a következő: 

I I I I I I IV V V I tho 
14,34 26,64 31,33 18,84 6,51 2,34 % 

Az I—II. tho.-jú jobb akácosok magasabb területarányát (40,18%) valószínű
leg a kedvezőbb makroklíma is indokolja. Egyébként a hevesi ás a nyírségi aká
cosok közül egyenlő értéket képviselve (az I—IV. tho.-jú akácosok területaránya 
a Nyírségen 91,15%, a hevesi homokon 98,57%, általában a Jászságon 97,04%) 
a talajvízháztartás, a talajvíztől függés és a kovárványhatás jelentőségét iga
zolja. 

Ezekután érthető, ha helytelenítjük a Jászság mindkét tájrészletén az akác-
számára elfogadható termőhelyeken az akác és az erdei- vagy a feketefenyő 
elegyítését. A gyors növésű és korán záródó akácok alatt a fenyők tapasztalat 
szerint elpusztulnak. 

Kívánatos, hogy az I.—II. tho. akácosokat óriásnyárral, a III.—IV. tho.-jua-
kat a tájon jól növekvő rezgőnyár jellegű szürkenyárral elegyítsük. A z egyéb 
kemény lombfajok (juhar stb.) jelentősége alárendelt és a jövőben sem lesz 
nagyobb. 



Feltűnő a tájon az őshonos fehérnyárak majdnem teljes hiánya. Termé
szetes előfordulásuk szórványos, kis csoportokra korlátozódik. A mesterséges 
betelepítés során rezgőnyár jellegű szürkenyárak is kerültek a tájra. Kielégítő 
növekedésükkel, törzsalakjukkal terelik magukra a figyelmet. Helyesebb, ha a 
magasabb talaj vízállású, homokos-meszes réti talajokra a fehémyárat vagy a 
rezgőnyár jellegű szürkenyárat ültetjük. A korai- vagy óriásnyár j o b b növe
kedése ezeken a talajokon csak időleges, átmeneti lehet. 
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Célállományok 
A 

ksT + fr/szNy + kJ 4- koNy 7. = o 4-Ny 4- vSz 
ksT + r/szNy + oNy 8. = Eta + o N y 
A + oNy 9. = Ef + A + r/s7 

A 4- r/szXy 10. = Ef + A 
fr/szNy -H fehlTiz 11. = Ef i fr/szNy 
koNy 4- vSz 12. = Ff + A 

A nemesnyárak közül a korainyár és az óriásnyár foglalnak el nagyobb 
területet a Jászság erdőgazdasági táján. Az első 10 év alatt olykor még a ma
gasabb talaj vízállású (tavaszi vízállás 70—80 cm) termőhelyeken is növekedő
képes a korainyár s a mészben gazdagabb ( C a C 0 3 % > 5 % ) , iszapos-homokos 
réti talajokon 16 m-es famagasságokat és 18—20 cm-es mellmagassági átmérő
ket érhet el. A z óriásnyárral már vigyázni kell. Ott, ahol 100 cm-es talajmély
ségen belül a szénsavas mésztartalom is hozzájárul a talaj kiszáradásához vagy 



az iszapot a levegőtlenebb vályog váltja fel, mellőzzük az ültetését. Ott se 
erőszakoljuk azt, ahol a tavaszi vízállás már 100 cm-en belül elérhető. Réti 
talajra akkor ültessük, ha legalább 30 cm vastag humuszos lepelborítás takarja. 
Enélkül helyesebb, ha a korainyárral vagy a fehérnyárral alakítjuk ki a cél
állományokat. Általánosságban kimondható, hogy a Zagyvától nyugatra a 
mészben gazdagabb, magas talajvízállásií, főleg réti talajú termőhelyekre a 
korainyárat kell ültetni. A Tárnától keletre fekvő, enyhén és legalább felszi-
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nesen savanyú, mélyebb talaj vízállású termőhelyeken az óriásnyár ültetése 
helyesebb. 

Aránytalanul kevés, és főleg a Zagyvától nyugatra fekszik az a termőhely, 
ahol a fenyvesítés tervezése indokolható. Még kevesebb az a homok, ahol az 
erdeifenyő helyett a feketefenyőt kell ültetni. Mindkettőt minden esetben 
akáccal kell elegyíteni. Főleg a felszíni elfolyassal sűlyosbbított középmagas 
(3—10 m), elvétve magas ( > 10 m) vonulatok száraz termőhelyén indokolható 



a fenyvesek telepítése. Ezeket az ismételten is jelentkező horpadásokban, 
teknőkben az akác — lehetőleg óriásnyárral vagy rezgőnyár jellegű szürke
nyárral elegyített — csoportos, foltos ültetésével kell megszakítani. 

A Jászság erdőgazdasági táján kialakítható és indokolható célállományok 
táji. termőhelyi igényéről az előző táblázatos összeállítás nyújt áttekintést. 
Ahol többféle célállomány is lehetséges, a népgazdaság követelményeinek a 
figyelembevételével kell a megfelelőt kiválasztanunk. 

Az elmondottak alapján a jászsági erdőgazdasági táj határait módosítani 
kell. A továbbiakban a két ismertetett, homokos tájrészlethez 53 123J^a terű 
lettel Jászfelsőszentgyörgy, Szentlőrinckáta. Jászberény és Jászboldogháza, 
valamint Erdőtelek. Heves és Boconád községek határa fog tartozni. Ebből az 
erdőgazdaságoké 1035 ha s ebből 667 ha az erdőket hordozó terület. A táj 
erdősültsége 1,25%, \ termőhelyek hasonlósága alapján a kimaradó, Ballá 
György szerint az északjászsági infúziós lösztáblán és a déljászsági holocén 
vápán fekvő területet a Mátra-Bükkalja erdőgazdasági tájához kell csatolni. 

A táblázat használata során elsőbb a homoki tájtípust, majd a termőhely
láncszem szerinti fekvést határoztuk meg. Ezt követi a homokformák felisme
rése, a talajvízszint meghatározása. A lágyszárú növénytársulás megállapítá
sára, területi kiterjedésének elhatárolására a kultúrhatások következtében 
rendszerint nem kerül sor. Végezetül a talaj típusát kell megállapítani, hogy a 
részletmegfigyeléseket a termőhely összhatásának a felismerésén át a célállo
mány tervezésére, kijelölésére használjuk fel. 

Felhasznált irodalom: Ballá Gy.: A Jászság geomorfológiai feilőíiésiörténrlének vázlata. 
Földrajzi Értesítő, 1931 1. 

Fenyő-lomb elegyű állományok erdőnevelési kérdéseiről 

A növénytársulások fejlődésének sorrendjében az elegyetlen erdei fenyveseknél 
magasabb fokot képviselnek a lombelegyes erdei fenyvesek, illetve az erdeifenyős 
lombállományok. Ezek létrejöttét gyakrabban eredményezi a természetes, mint a mes
terséges felújítás vagy az új erdőtelepítés. A növényzet fejlődése a legtöbb termőhe
lyen régen túljutott az erdeifenyő társulásokon. A z erdeifenyőt vendégjellegének 
megfelelően itt csak úgy tudjuk fenntartani a kívánt elegyarányban, ha erőteljes tá
mogatásban részesítjük. Lombtalajon a feltörő aljnövényzet között csak nehezen újul, 
s gyakran nem tudja megszerezni a számára annyira szükséges magassági előnyt. 

A lombelegyes erdeifenyő állományok nevelése jórészt megegyezik az elegyetlen 
erdeifenyvesek nevelésével. A z elegyben szereplő fafajok különböző igényei mégis 
szükségessé teszik azt, hogy külön foglalkozzunk velük. Az uralkodó koronaszintben 
és a második szintben egyaránt dolgozunk a lombos fafajokkal. A tölgy, bükk, hárs, 
gyertyán, ritkábban a juharok és az akác alkalmasak az erdeifenyővel elegyes állo
mányok kialakítására. A z elegyítés, ha erdeifenyő állományba visszük a lombos fa
fajokat, történhet az állomány létesítésével egyidőben vagy a későbbiek során pót
lásként, illetve 20 éves kor után alátelepítve, a második szint kiképzésével. Ameny-
nyiben a lombelegyet az erdeifenyő koronaszintjével közel azonos magasságba ter
vezzük felvinni, az elegyítés lehetőség szerint csoportos legyen. Áll ez elsősorban a 
tölgyfélékre, mivel mindkét fafajnak közel azonosak a fény- és egyéb termőhelyi igé
nyei, s bár szálanként is megférnek egymás mellett, legjobb eredményt mégis a cso
portosan kialakított elegyben adják. A gyertyánt és a juharféléket ne engedjük az 
uralkodó koronaszintbe, szerepük a második szint kialakítása legyen. Mesterséges 
felújítás vagy telepítés esetén legcélszerűbb az ötös kötés középpontjába ültetni az 
árnytűrő lombos fafajokat, hogy így mintegy körülöleljék az erdeifenyő törzseket. 
Ha az ápolást géppel végezzük, ezt a formát csak a gépi ápolás befejezése után ala
kíthatjuk ki. 

S Ó L Y M O S R E Z S Ő 



A lombelegyes fenyvesekben fontos szerep jut a vórósfenyönek is. Ezt szálan
ként, 6X6, vagy 10X10 méteres hálózatban telepítsük. A szükséges fényt állandóan 
biztosítani kell számára, s lehetővé kell tenni, hogy az állományból kiemelkedhes
sek. A felújítás és telepítés során a vörösfenyő legyen a legelső, amit ültetünk, hogy 
az állomány legfelső, ún. fátyolszintjébe való feljutáshoz az előny már eleve biztosí
tott legyen. A nevelés során szükség esetén még kapálni is kell a vörösfenyőt és meg
adni számára minden egyedi segítséget. Biztosítsuk azt, hogy a telepítést követő első 
10 évben koronája földig ágas legyen. Ha ez nem történik meg, bármilyen előnyt is 
élvezett addig, az erdeifenyő 20 éves korában utoléri és beszorítja. 

Legcélszerűbb már az első gyérítés után alátelepíteni B, Gy és klH-val 
az erdeifenyvest (Gasztony) 



Kísérletet végeztünk arra vonatkozóan, hogy az ilyen elmaradó vörösfenyő ko
ronáját az alapállomány fölé növesszük. Ennek érdekében a korona alsó egyharma
dát felnyestük. A z első években az eredmény kiváló volt, a vezérhajtás növekedése 
megkétszereződött. A későbbiek során viszont annál nagyobb lemaradás követke
zett. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a vörösfenyő fejlődésének első szakaszában 
inkább gyökérzetét fejleszti, hogy a későbbi erőteljes hossznövekedés idejére ele
gendő legyen a tápanyagfelvevő és rögzítő szerv mérete. Ha erősen megnyessük, a ki
sebb koronához átmenetileg nagyobb gyökérfelület szállítja a tápanyagot, de vissza-

A növedékj'okozó gyérítések idejére teljes talajárnyalást biztosít 
a B, Gy II szint Pornóapátiban 



esik a gyökérfejlődés, s ez a további magassági növekedés csökkenését vonja maga 
után. Ezt bizonyítják gyökérfeltárásaink is. 

Számos érv szól amellett, hogy a vörösfenyőt nagyobb előnyben részesítsük az 
elegyes állományok kiképzése során. Nemcsak erdeifenyveseink, de bükk- és tölgy
állományaink értékének növelésére is kiválóan alkalmas. Ha a telepítés és felújítás 
alkalmával a vörösfenyő az elegyből kimarad, még 3—4 évvel később is megtehet
jük, hogy a suhángméretre nevelt vörösfenyő fácskákat ősszel földlabdásán kiemel
jük és kosarakban az ültetés helyére szállítva 10X10 méteres hálózatban elültetjük. 
Ez különösen vonatkozik a természetes felújítások üres foltjainak végvágás utáni 
pótlására. 

A vörösfenyő mellett a luc-, sima- és feketefenyő is előfordul a lombelegyes er
deifenyvesekben, ezek szerepe azonban csak helyi jelentőségű. 

Elegyes erdeifenyveseink nevelése során első teendő annak megállapítása, hogy 
az elegyben szereplő lombos fafajok az illető termőhelyen az erdeifenyő növekedésé
hez viszonyítva milyen növekedést mutatnak. Ettől függően kell a lomb-, illetve a 
fenyő érdekében beavatkoznunk a nevelővágások végrehajtása során. Ha a lombos 
fafaj igen erőteljes elnyomással fenyegeti az erdeifenyőt, az arra figyelmeztet, hogy 
az illető termőhelyen már a tenyoeiegyes lombállománynak van helye. Itt az erdei
fenyő túlsúlya már meggondolandó, mert a lombos fák visszaszorítása olyan költsé
ges és olyan nagy munkát igényel, ami nem áll arányban az eredménnyel, főleg ha 
arra gondolunk, hogy a természet akaratát mintegy megmásítani, a növényzet fejlő
dését mintegy meggátolni akarjuk ezzel. Ahol viszont a lombelegyes erdeifenyvesek 
mint átmeneti társulások vannak jelen, ott a termőhelyi adottságok olyanok, hogy 
az elegyes erdeifenyő-állományok jelenléte nem ellentétes a fejlődéssel és a lehető 
legproduktívabbak. E területeken inkább a lombot kell segíteni az erdeifenyő erőtel
jesebb növekedése miatt, és gyakran kell egy-egy elnyomott bükk vagy tölgy érde
kében a fenyőt visszaszorítani. Ezek az erdeifenyvesek adják a legtöbb fatömeget és 
a bennük folyó nevelovagások jellege mindig erőteljesebb az elegyetlen erdeifenyve
sekénél. 

A csoportosan elegyített lombfák nevelése megegyezik az illető fafaj állomány
nevelési eljárásaival, csak az egyes csoportok szélén kell az esetleg terebélyesedésnek 
indult erdeifenyők ágait megnyesni. Szálankénti elegyítéskor a nevelővágások során 
mindig az a fafaj kapja az előnyt, amelyiknek a szerepe, illetve értéke az adott kö
rülmények között a nagyobb. Legcélszerűbbnek látszik, ha a lombelegyes erdeifeny
vesek kedvező termőhelyein az állomány fátyolszintjét vörösfenyőből, az uralkodó 
koronaszintet erdeifenyoból, szálankint Dükkből és csoportosan tölgyből, a második 
szintet pedig bükkből, gyertyánból vagy hársból alakítjuk ki a domborzati viszo
nyok és a vízgazdálkodás figyelembevételével. Emellett a sekély, üde termőrétegű 
talajon lucfenyőt, a mélyebb termőrétegűn jegenyét és főleg douglast célszerű ele
gyíteni az állományba. Ezek a fafajok növelik állományaink értékét, de egyszersmind 
bonyolultabbá teszik az erdőnevelő munkáját, nagyobb szakértelmet és okszerű elő
relátást igényelnek. 

Nyolc-tízéves korig a lombelegyes erdeifenyő-állományokban is a gyomok és sar
jak elleni küzdelem, a záródás meggyorsítására való törekvés jellemzi a nevelőmun
kát. A z első igazán nehéz lépést az elegyarány-szabályozás alkalmával kell megtenni. 
Itt az a feladat, hogy lombelegyes fenyvesünk minden fafaja elfoglalja a neki meg
felelő helyet, de ne adjunk neki sem többet, sem kevesebbet, mint amennyi számára 
célállományunk kialakításához szükséges. A z egyes fafajok biológiai sajátosságait ál
talánosságban és az illető termőhelyre viszonyítva kell ismernünk és alkalmaznunk, 
hogy a természet erőit e helyen is tőlünk telhetően irányítsuk és erdőnevelésünk 
szolgálatába állítsuk. 

A megfelelően szabályozott elegyarányú erdeifenyves törzskiválasztó munkájá
ban azt kell először elbírálni, hogy a következő állományban már kialakítható-e a 
fenyőelegyes lomberdő vagy sem, milyen arányú az egyes fafajok elsőosztályú tör
zseinek száma és az állományban való elhelyezkedése. Ha a következő állományban 
is a fenyőt kívánjuk túlsúlyban tartani, „V" fáinkat is főleg a kiváló erdeifenyö 
törzsekből jelöljük, ellenkező esetben a lombok javára dolgozunk. Itt „V" fáinkat tá
gabb hálózatban jelöljük, mint az elegyetlen erdeifenyvesekben.. A z elegyaránytól és 
a termőhelytől függően a gyérítés erélye erősebb lehet. A „V" fák kijelölése jobban 
elhúzódik, a kiválasztott törzsek teljes számban itt csak 40—50 éves korra állnak 
rendelkezésre. Ha azonban ez szakszerűen megtörtént, elegyes erdeifenyveseink nö
vedékfokozó gyérítéseit az elérendő célnak megfelelően hajthatjuk végre. Így érté
kes, az adott területen lehető legnagyobb mennyiségű fatömeg termelésére van le
hetőség. A több szint kialakításával nemcsak horizontálisan, de vertikálisan is kihasz
náljuk a növőteret, az ágtászta törzsnevelést az árnyalás nyesés nélkül is jórészt bíz-



tosítja, a talajerő-visszapótlást pedig egészséges elegyes humusz szolgálja. A nevelő
vágások gyakorisága lombelegyes erdeifenyveseinkben 4—6 év a törzskiválasztó gyé
rítések során, 8—10 év a növedékfokozó gyérítések idején. A kitermelhető fatömeg 
mintegy 15—20%-kal több mint az elegyetlen erdeifenyvesekben. 

A növedékfokozó gyérítések végrehajtása után a különböző fafajok eltérő fény
igénye miatt a természetes felújítás sikerének biztosítása nehéz feladat. A z árnytű-
rők — a bükk és gyertyán — a növedékfokozó gyérítések vége felé már megjelen
nek. A felújító vágások idejének elhúzásával az árnytűrő fafajok elegyarány-növeke-
désének javára, meggyorsításával pedig a fényigényesek javára és az árnytűrők visz-
szaszorítására dolgozhatunk. Így a felújítás idején már bizonyos mértékű elegy-

Csoportos lucfenyőelegyítés Csákánydoroszló határában 



arány-szabályozást is végzünk. A z elegyetlen erdeifenyvesek esetében javasolt hat
éves felújítási időszak, a lombelegyes erdeifenyőállományok felújításakor a kétsze
resére emelkedik. A felújítás eredményeként — amint már az előbb is említettem 

— igen gyakran fenyőelegyes lombállományok jönnek létre a termőhely feljavulási 
fokától függően. A fenyő domináns szerepe háttérbe szorul és előtérbe lépnek a tölgy, 
a bükk és az egyéb kísérő lombos fák. 

A fenyőelegyes lombállományok létrehozása az egyik legfontosabb tevékenység 
célállományaink kialakítása során. Hazánk növényföldrajzi hovatartozandósága egy
értelműen meghatározza a tölgy és a bükk döntő szerepét, elegyetlen eredeifenyve-
sek létrehozását inkább edafikus tényezők indokolják. Így tehát, ha a természet út-
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mutatását kívánjuk követni, a lombos fafajoknak az állományban való uralkodó sze
repe mellett kell a fenyőt a leggazdaságosabban elegyítenünk. 

A z eddig elmondottakban az erdeifenyő mint legfontosabb állományalkotó fenyő
félénk szerepelt, fontos szerepe van azonban elegyként is. Száraz bükköseinkben, 
gyengébb termőhelyen álló tölgyeseinkben fatömegnövelő szerepét nem nélkülözhet^ 
jük. Nem nélkülözhetjük azt az értéknövelést sem, amit az elhársasodott, gyertyáno
sod ott területeken szálankénti jelenlétével előidéz. Lombelegyes állományokban való 
nevelése során mindig adjuk meg vezérhajtása számára a felfelétöréshez való szabad 
utat, de ne engedjük elterebélyesedni, hanem inkább szorítsuk be, mert csak így vár
hatunk tőle az elegyben kiváló törzseket. Itt is alkalmazhatjuk a: „tölgy subában, 
sapka nélkül''-elvet, amikor az árnytűrő lombos fák alakítják a subát, és a sapkát 
okozó elnyomó egyedeket eltávolítjuk. E lombállományokban általában termőhelyi 
optimuma fölött kiváló életlehetőségekre talál, és a többletet mindig meghálálja. 
Azokon a helyeken, ahol a táperőbőség miatt az erdeifenyő szövete répás lesz, nem 
szabad telepíteni. Ott vannak helyette a többi, alkalmas társai. Ezek közül elsősor
ban kell megemlítenünk a douglasfenyőt, a külföldi fafajok egyik legkiválóbb képvi
selőjét. Igaz, hogy számottevő douglasfenyős lombállományunk nincsen, de jövőbeni 
telepítéseink alkalmával az eddigieknél sokkal jobban kell felkarolnunk. E fafaj 
árnytűrő tulajdonsága, nagy fatömegproduktuma, talajvédő és javító szerepe olyan 
erdőművelési érték, amit hasznosítani kell minden arra alkalmas termőhelyen. Első
sorban bükköseink, esetleg gyertyános-tölgyeseink elegyítése során vár rá nagyobb 
jövő. E területeken értéke megegyezik a jegenyefenyőével, sőt azt meg is haladja. 
Főleg melegebb kitettségű termőhelyen, kontinentálisabb viszonyok között domboro
dik ki a luc- és jegenyefenyőt eredményesebben helyettesítő hatása. Növekedése rend
kívül gyors. Ez teszi alkalmassá arra, hogy bükköseink fel nem újult, üres foltjaiba 
pótlásként ültessük. A számára kedvező termőhelyen az összes fenyők között a leg
nagyobb fatömeget termeli, s csak a nemesnyárak szárnyalják túl. Sokszor találko
zunk idegenkedő véleményekké', mivel a telepítést követően kimagasló eredménye
ket nem hoz. Viszont ha kivárjuk a 20 éves kort, hossznövekedése mintegy negyven 
éven át erőteljességével igazolja, hogy érdemes vele foglalkozni. Ezzel arányos fa-
tömeg-növekedése is. Elegyítése az adott helyzetnek megfelelően, csoportosan és szá
lanként egyaránt sikeres. Elegyes állományban való nevelésekor a vezérhajtás szabad 
állását biztosítva nagyobb gondot nem okoz, mert rosszindulatú, alaktani sajátosságai 
nincsenek. Rossz ágfeltisztulása miatt a nyesést nem szabad elmulasztanunk. Fontos 
szerep vár rá a rontott erdők átalakítása során is, főleg a fafajcserék alkalmával. 
Az egykori bükkösök helyén a völgyaljakban létrejött gyertyánosok helyén fogja a 
legnagyobb eredményt adni. Igaz, hogy e munka hazánkban még kezdeti stádiumá
ban van, azonban már számos telepítés hirdeti, például Kőszeg, S-zentgotthárd környé
kén az elgondolás helyességét. 

Fenyőelegyes lembállománvaink nevelése során fontot szerep i ut a lucfenyő szá
mára is. Igaz, hogy a lucosok öve jóval felettünk van, de a helyi termőhelyi viszo
nyok indokolttá teszik telepítését. Sajnos a luc nagyobbrészt elegyetlen fenyves alak
iában van jelen. Ez a sekélv gvökérzet miatt a talaj egyoldalú túlterhelését okozza. 
Elegyes állományok kialakításával a nagymérvű gyökérkonkurrencia csökkenthető, 
ha a nevelővágások során a kiegészítő társulási értékű lombos fákat előnyben része
sítjük. Törekednünk kell csoportos elegyítésre, s a nevelés során meg kell adni szá
mára a teljes, fiatal korban földig ágas koronanevelésre a lehetőséget. A laza állás 
előnyös, böhöncösödéstől soha nem kell tartanunk. Már a tisztítás során bele kell 
nyúlnunk a felsőszintbe, s a gyérítéseket is idejében, a fenyőfélék között a legna
gyobb eréllyel kell végrehajtani. A z ágtisztulás — akár elegyesen, akár elegyetlenüi 
neveljük — mindenképpen lassú, ezért itt is nyesnünk kell. Meglevő elegyetlen lu-
cosaink továbbnevelése nagy probléma elé állítja szakembereinket. Elegyessé tételük 
igen nehéz, mivel lombcsemetével ritkán sikerül az alátelepítés a luc tömött koro
nája és felső talajrétegének száraz volta miatt. Sikeres munka csak erős megbontás 
esetén lehetséges, ez viszont az élöfakészlet nagymérvű csökkenéséhez vezet. így leg
több esetben a vágásfordulót elegyetlenüi ki kell böjtölnünk és a következő telepítés 
során kell az elegyítést megoldani. Lombállományaink közül elsősorban az üde, fél
nedves bükkösökben van helye. Ezenkívül szóbajöhet a rontott erdők átalakításához 
is a gyertyánosok fafajcseréje során, Ügyeljünk azonban mindig arra, hogy a talaj 
elegendő nedvességgel rendelkezzék, mivel a sekély gyökérzet egyébként nem tudja 
a viszonylag szükséges nagymennyiségű vizet felvenni. Fontos a levegő relatív pára
tartalmának magas volta is, ezért az elegyítés során lehetőség szerint a völgyekbe, 
nyugati, északnyugati kitettségű területekre ültessük. Kiváló árnytűrése képessé teszi 
arra, hogy huzamosabban is bírja a többi fafajok árnyalását, de a felszabadításra 



erőteljes hossznövekedéssel válaszol. Így elegyes állományban való nevelése, még ha 
szálanként is van jelen, nem okoz nagyobb problémát. 

Mélyebb talajú termőhelyeken a bükkösök elegyítésére alkalmas fafaj a jege
nyefenyő. A jövőben azonban inkább az Abies normannianat célszerű felkarolni ki
sebb igényei és a faggyal szemben tanúsított nagyobb ellenállása, illetve melegtűrése 
miatt. Jegenyefenyővel elegyes lombállományok Sopron, Pornóapáti és Szentgotthárd 
környékén vannak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbbet szenved fenyőink 
közül a fagytól, friss hajtása igen gyakran fagy le, emellett a csertölgyhöz hasonlóan 
fagyrepedések, lécek és sebek igen gyakran rontják a törzs értékét. Viszont erdőmű
velési jelentősége oly nagy, hogy védett helyen való elegyítése mindenképpen célsze
rűnek mondható. Igaz, hogy az első évtizedben nem sokat várhatunk tőle. Később 
annál inkább feltör és hatalmas fatömeggel viszonozza a nevelés gondos munkáját. 

Értékes és nagyhozamú fatömegtermeléssel növelik a fenyvesek termő
képességét a csoportosan elegyített exotafélék. A képen Chamaecyparis 

lawsoníana csoport Nádasdon 

Ez az általános nevelési irányelveken kívül egyéb gondot nem jelent, csak a fény 
fokozatos — bükkhöz hasonló — adagolásáról nem szabad megfeledkeznünk. Igaz, 
hogy az árnyat tűri, de jó fejlődést csak akkor mutat, ha van elegendő fénye az asz-
szimilációhoz. A hidegebb völgyekben felkarolása indokolt, de éppen az előbb emlí
tett fagyérzékenysége miatt csakis elegyes állományban való nevelése mondható cél
szerűnek. 

A megemlített fenyőfajokon kívül szólni kell még a feketefenyőről és simafenyő
ről is. A feketefenyő nevelése nagyrészt egyezik az erdeifenyőével, hiszen természete 
hasonló hozzá. Ahol azonban erdeifenyővel tudunk dolgozni, a feketefenyőt alkalmazni 
nem szabad. Ha telepítése elkerülhetetlen, mindig vizsgáljuk meg a talaj vízgazdál
kodását és a meleg, gyenge termőhelyeken ettől függően állapítsuk meg a nevelés 
során fenntartható törzsszámot.1 A laza, üde termőhelyen foglalkozhatunk a sima
fenyő nevelésével is. Mint gyorsan növő és árnytűrő fafaj, alkalmas arra, hogy erdei
fenyő telepítéseinket pótoljuk vele Ágtisztulása nagyon rossz, ezért a felnyesést itt 
sem szabad elmulasztani. A nevelés során különös gonddal kell a törzseket önállósí
tani, mert egyébként törékeny fája miatt gyakran esnek áldozatul kiváló törzsei még 
a kisebb szélviharoknak is. 

Említést teszek még a Metasequoia glyptostroboides és a Sequiia gigantea eset
leges felkarolásáról. Hároméves tapasztalataim vannak e téren, ebből még következ
tetést levonni nem lehet. Csupán a figyelmet kívánom felhívni egyes külföldi fenyő-



fajtákra, amelyekkel az állomány értékét az elegyítés során gyarapíthatjuk. Szép 
példa erre a nádasdi Chamaecyparis lawsoniana állomány, amely értékben és fató-
megben a kétszeresét adta a környező tölgyállományokénak. 

Befejezésül szeretném összefoglalni azokat az intézkedéseket, amelyek szüksé
gesnek látszanak elegyes fenyőállományaink nevelésének eredményesebbé tételéhez: 

1. Megfelelő származású anyag biztosítása akár plantázsokról, akár magtermelő 
állományokról, ha a fák koronájában való mozgást meg tudjuk oldani. 

2. A fatermési- és fatömegtáblák sürgős rendezése vagy a meglevők átdolgo
zása vagy pedig új táblázatok elkészítése útján, mivel a jelenleg alkalmazottakból 
sem az élőfakészlet, sem a nevelővágások fatömege megnyugtató pontossággal nem 
állapítható meg. 

3. A legkedvezőbb körlapösszeg koronkénti és erdőtípusonkénti megállapítására 
széleskörű kísérletek beállítása a helyes erdőnevelési eljárások kidolgozása érde
kében. 

4. Egyes, sokat ígérő külföldi fafajok felkarolása az érték- és fatömegnövelés ér
dekében. 

Ezekkel ma felmerülő problémáink egyes kiragadott kérdéseit igyekeztem csupán 
vázolni. A gyakorlat számtalan kérdéssel jelentkezik még, azonban úgy érzem, erdő
nevelésünk fejlődése olyan irányban halad, hogy képes lesz meghatározni a leghe
lyesebb feleletet ezekre. 

Nyárfatelepítési tapasztalatok a tengelici homokon 

Fokozódó faanyag-szükségletünk kielégítése egyre nagyobb követelményt támaszt 
mind az állami erdőgazdaságok, mind egyéb fásító, erdősítő szervek számára. Felada
tunk tehát, hogy újabb lehetőségeket tárjunk fel a gyorsan növő, nagy íatömeget adó, 
szükségleteinknek is megfelelő fafajok telepítéséhez. Mezőgazdaságunk szocialista 
átszervezése folytán számottevő terület került erdőgazdaságunk kezelésébe, ezeken 
újabb erdőtelepítési lehetőségek nyíltak. De jelentkezik ez a nagyüzemmé alakult 
községek táblásított mezőgazdasági területeinek kialakítása folyamán is. Komoly, 
céltudatos munka vár itt az erdőművelőre a tervezés, a kivitelezés tekintetében 
egyaránt. 

Erdészetünk a tengelici homokvidék nagyobb részét foglalja el. Erdőművelési te-
vékenykedésünk legnagyobbrészt a különböző homoktalajok felújításából-telepítésé-
ből áll. Tervszerű erdőgazdálkodás itt csak a felszabadulás utáni években kezdődött. 
Erdeink túlnyomó része olyan földbirtokosok tulajdonában volt, akik elsődlegesen a 
vadgazdálkodással, valamint a cselédség tűzifaigényeinek kielégítésével törődtek. 
Mindössze egy község területén (Németkér) került az államerdészet kezelésébe egy 
ezer holdas erdő, amelyen a felszabadulás előtt már üzemterv alapján folyt a gazdál
kodás. 

Erdészetünkben őshonosán nyarak a legkülönbözőbb helyeken fordulnak elő. 
Szerepüket a múltban alig ismerték fel, mesterséges telepítésükkel nem foglalkoztak. 
Pedig a termőhelyi adottságok számos helyen mutatták az utat. Ezt bizonyítja a Kis-
tápé 11/b. erdőrészben látható rezgő-szürkenyár gyökérsarj újulat több mint egy ha-ra 
kiterjedő területen, itt alig 6—7 szál öreg szürkenyár újította fel a vágásterületet. A 
Tölgyfamajor 47/a., a Németkér 17/c. és 18/c. erdőrészletekben is hasonló szürkenyár 
újulat hirdeti létjogosultságát a száraz termőhelyen. Főleg a fehérnyár és az ahhoz 
közel álló szürkenyár képez kisebb-nagyobb foltot, ahol a szélvédelem kedvező mikro
klímát tud kialakítani (Gyapa 13/c. erdőrészlet és a kistápé-vajtai határszél). Jobb 
termőhelyeken kiváló fejlődésű, őshonos hazainyár-csoportok találhatók akác és 
ks.-tölgy állományokban. 

Őshonos nyaraink mellett jelentős teret foglalnak el a behozott hazainyárak is. 
Fajon belüli kereszteződésük néha zavarba hozza az embert. Vannak olyan jól sike
rült hibridek, amelyeket hamar össze lehet téveszteni a nemesnyárral. A kistápéi ke
rületben több helyen láthatók 18—20 évvel ezelőtt a felmenő buckaoldalakba ültetett 
fekete- és jegenyenyár csoportok. Ilyen mostoha körülmények között szerepük csak 
élettani a fenyővel történő elegyítés során. Szép fejlődésű feketenyár egyedeket és 
csoportokat látunk a németkóri volt községi erdő ós az ún. tói dülő állami tulajdonba 
vett erdőrészleteiben. A tói dűlőben levő feketenyár anyafák alatt, ill. tőlük délkeleti 
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irányban 1959 nyarán igen szép, sűrű, egészséges magújulat jelent meg. Ez szintén el
gondolkoztatja az erdőművelőt a feketenyár magcsemete nevelését illetően. Ugyan
csak kiváló fejlődésű szép feketenyárfákat lathatunk a kistápé—vajtai határ mentén 
húzódó hullámos terület lábazati hajlataiban, helyenként a hullámhegy gerincén is. 
Ez a terepvonulat korábban — 50—60 éve — ks.-tölgy állománnyal volt borítva és 
bizonyára a régi állományban megbújt hazainyárak felszabadulása teremtette meg a 
mai állományt. A behozott nyarak között a jegenyenyár telepítését oktalanságnak 
tartom és nem értem, hogy elődeink milyen célzattal telepítették. 

A nemesnyárak telepítését elődeink nem szorgalmazták. Nem számoltak a fa
anyag szükséglet ilyen nagyarányú felfutásával vagy a nemesnyár felhasznál
hatóságát illetően volt helytelen felfogásuk. Korábbi nemesnyár telepítésekből állo
mányunk nincsen, kisebb csoportok, szegélyfásítások, útmenti fasorok szemléltetik a 
felszabadulás előtti ültetések eredményeit. A z államerdészeti tulajdonba vétel után, 
1947—48. években kezdtünk a nemesnyárak telepítésével behatóan foglalkozni. Igen 
eredményes akác-nyárállományok láthatók ebből az időből úgyszólván minden kerü
letünkben. Innen az ápolóvágások során nagy mennyiségű mezőgazdasági építőfa és 
papírfa került már kitermelésre. A z 1953—54. évben a nemesnyárak telepítésében meg
torpanás állott be, mivel nagy mennyiségben találtunk nyárfaráktól megtámadott fá
kat mind a fiatal, mind idősebb korban s néhány telepítésünk rosszul sikerült. Azóta 

\ > á r í a korosztályok és területi adatok a bikácsi erdészet kezelésében Icvö Tengelici Homokvidékröl , I 9 B I . VI 
bavi állapot szerint 

Fafaj (m + s) 

Korosztályok megoszlássá Az össz. 
erdősült 

területhez 
viszonyí
tott % 

Fafaj (m + s) 1—10 év j 11—20 21—30 31—40 41—60 Összesen 

Az össz. 
erdősült 

területhez 
viszonyí
tott % 

Fafaj (m + s) 

ha ha 

Az össz. 
erdősült 

területhez 
viszonyí
tott % 

N. Nyár 247,00 34,00 15,00 21,50 0,50 318,00 11,2 
Sz . Nyár 04,00 16,00 17,00 9,00 2,00 138,00 4,8 
Fr. Nyár 6,50 2,00 1,50 — — 10,00 0,5 
R. nyár 1,50 2,50 0,50 — — 4,50 0,2 
Ft. nyár 3,00 2,00 6,00 1,00 1,50 13,50 0,4 
J. nyár 3,00 2,50 1,00 — 6,50 0,3 

Összesen 357,00 59,00 40,00 32,50 4,00 492,50 17,4 

rájöttünk, hogy a sikertelenség egyik fő oka az elégtelen talajelőkészítés volt. A 
fentebb említett, jól sikerült akác-nyár telepítések igen jó termőhelyű, a telepítés 
évéig rendszeres mezőgazdasági művelés alatt álló területen voltak. Ezek a jó terüle
tek elfogytak és sor került a gyengébb, de nyártelepítésre még alkalmas, több éven át 
parlagon hagyott homokokra is. Ezeken a 20—25 cm mélyszántás elégtelen talaj előké
szítésnek bizonyult és ehhez járult még a cserebogárpajor károsítása is. A pajorkáro
sítással szembeni tehetetlenségünk legtragikusabb éve 1955 volt, amikor a tölgyfa
majori kerület egyik erdőrészletében az 1953 őszén ültetett és igen eredményesnek 
induló 2,50 ha ks.-tölgy ültetésünk két év alatt teljesen tönkrement a pajor rágása 
következtében. 

Érdekes állománytípus kialakulásának voltunk szemtanúi 1953-tól 1957-ig. A 
Németkér 77/c. erdőrészletében 1953 tavaszán erdőtelepítést végeztünk erdeifenyő, 
feketefenyő és ezüsthárs csemetével 5 ha területen. A megeredési százalék megállapí
tása idején (1953. VIII. hó) az átlagos megeredés 75% volt. 1954 tavaszán a hiányt 
korainyárcsemetével pótoltuk. Minden nyárcsemete megmaradt és a fenyők is erő
teljesen növekedtek. Amíg a fenyők — különösen az erdeifenyő — 30—40 cm magas
sági növekedést mutattak, addig a nyarak 1—1,2 métert ugrottak évenként. A nyarak 
3—4 év alatt így elérték a 4—5 méter magasságot és koronájuk mindjobban bezárta az 
alatta levő fenyőt. Meg kell jegyezni, hogy a nyárcsemetékkel végzett pótlás nem elő-
használati állomány kialakítását célozta, az elgondolás az volt, hogy a fenyőt esetle
ges kipusztulása esetén nyárral cseréljük fel. Akaratunk ellenére alakult így ki egy 
kissé sűrű hálózatú előhasználati állomány. 1958 tavaszán a szépen fejlődő fenyves 
javára belenyúlást kellett végezni. A kitermelt nyarak alsó törzsrészéből több m : i 

papírfa, továbbá mezőgazdasági szerfa és tűzifa jött ki. A második belenyúlást 195D 
őszén végeztük, már nagyobb fatömeggel. A jövő évben szükség lesz a harmadik hasz
nálatra is, amikor már csak a hézagok pótlására hagyunk nyarat a fenyő között. 

A fentiek láttán 1957—58. évben erdészetünk területén is megkezdődött az elő
használati állományok tervszerű kialakítása. Első ízben 10 ha területen ültettünk 
ha-onként 100 db nyársuhángot. A z 1958—59. gazdasági évben 20 ha, 1959—60. gazda-



sági évben már 250 ha területre terjedt ki az elóhasználati állományok ültetése. Ami 
az elóhasználati állományok eredményességét illeti, az jelenleg még elfogadható és 
vannak területek, ahol ígéretes a fiatalosba ültetett nyarak növekedése. A jövőben 
azonban ezek helyét is jobban meg kell válogatni, csak a nyártermesztés minden elő
feltételével rendelkező termőhelyeken, jó gyökérzetű, válogatott csemetével vagy 
silhánggal, legalább 60 X 60 cm-es gödrökbe szabad telepítenünk. Ugyanígy kell 
pótolni a korábbi telepítések, felújítások eredménytelen foltjait a már elgyomosodott, 
nehéz megmunkálású talajon, ahol komolyabb talajelőkészítést (talajforgatást) végezni 
nem lehet. 

Erdősítéseink eredményességét elsősorban a tala.jelőkészítés befolyásolja. A 
korábban végzett erdősítéseink talajelőkészítése során 20—25 cm mélyen szántottunk, 
ma már 60—80 cm mélységű a talajforgatásunk. Első ízben 1957. év őszén sikerült egy 
gépállomási SZ—80-assal olyan területen talaj forgatást végezni, ahol 6 éven keresztül 
kísérleteztünk az erdősítés eredményes befejezése érdekében. Végül a megismétlés 
mellett döntöttünk és a 2 ha-os területen talaj forgatást végeztettünk (Németkér 38 
erdőrész). A forgatott területen 1958 tavaszán szürkenyár- és erdeifenyőcsemetét ül
tettünk soronkénti elegyítéssel. A z évi eredményvizsgálat 90%-ot mutatott. A hiányzó 
10%-ot még az év őszén pótoltuk, az erdőrészietet műszakilag most adjuk át. Erdésze
tünk 1959 tavaszán kapott egy SZ—100-as traktort és azóta a talaj előkészítés lényegé
ben megoldódott. 

A korábbi erdősítésekben igen sok kárt okozott a cserebogárpajor. 1957 óta rend
szeres gödörporozást végzünk HCH vegyszerrel, gödrönként 5—6 g-ot adagolva. A 
10%-os vegyszer ilyen adagolása nem biztosította a károsítás megszűnését. A z 1958— 
59. gazdasági évben ezért már 20%-os porozószerrel kezeltük az ültetőgödröket, göd
rönként 4 g-ot adagolva. Ezután már nem találtunk egyetlen pajorrágott csemetét 
sem. A módszer sajnos erősen emeli az erdősítés költségét. A z egy hektár ültetéshez 
szükséges 50 kg Agritox és gödörporozás munkabére hektáronként 750—800,— Ft 
költségtöbbletet okoz. A talaj forgatások alkalmával az erősebben fertőzött területeken 
sok pajor kerül felszínre. Megállapítottam, hogy a felszínre került pajor a napsütés, 
szél hatására rövid időn belül elpusztul. A z ilyen területet szívesen lepik meg a fekete
rigók, a seregélyek és a friss forgatásból szedik össze a pajorokat. A z ilyen ingyenes 
pajorirtás láttán felmerül a gondolat, hogy a talajforgatással előkészített területen 
csökkenteni, sőt helyenként mellőzni is lehet az Agritox gödrönkénti kiszórását. Erre 
vonatkozóan már kísérleti területeket is állítottunk be három különböző helyen. Mel
lőzni lehetne a gödörporozást a nemesnyárak és az akác ültetése során a nyári idő
szakban végzett talaj forgatások esetében is, mert a soros elegy már a második év 
őszén záródik és beárnyalja maga alatt a talajt. 

Erdősítéseink eredményességét döntően befolyásolja a fafaj helyes megválasztása, 
az ültetőgödör mérete, a szakszerű ültetés, az időben történő ápolás. 

A fafaj helyes megválasztásának alapfeltétele a termőhely jó felismerése. Ezer, 
a téren is történt a múltban több „baklövés", ezért az 1959. és 1960. években az ERT) 
részletes vizsgálat alá vette változatos homokterületeinket. A z együtt végzett bejára 
sok és a talajvizsgálatok során tett megállapítások gyakorlati alkalmazása már ered
ményeket is hozott. A termőhe^yfeltárás erdészetünk területén a nyárfakultúra eddi
ginél jóval magasabb százalékos térfoglalásának lehetőségére utal, ennek alapján fo
kozni tudjuk a nyarak telepítését. 

Területünkön ki kell emelni az óriásnyár jelentőségét. Megítélésünk szerint job
ban alkalmazkodik a félszáraz termőhelyeinkhez, mint a késeinyár. Elegyetlen nyá-
rasok, illetve nyárfoltok telepítésére számos lehetőség adódik a környezethatás figye
lembevétele és a homokformák változatosságának kihasználása alapján. A nemes
nyárak területaránya az alábbi szerint alakulna: óriásnyár 40, korainyár 30 és kései
nyár 30%- Nagyobb szerepe lesz a nyárnak mint elegyfának is a gazdasági erdeink-
ben. Ennek érdekében a gyökérsarjról újuló akác vágásterületeinket a sarjazás első 
évében 4 X 4 — 5 X 5 m-es hálózatban óriásnyár válogatott csemetével tervezem be
ültetni, és 2—3 éven át ápolni. A kiegészítésre szoruló idősebb (10—16 éves) telepíté
sek és sarjállományok pótlását — a termőhelyi adottságok figyelembevételével — 
nyársuháng vagy válogatott csemete ültetésével látom megoldhatónak. A z állomány-
kiegészítés sűrűbb 2 X 1,5 m-es hálózatú elvégzése, 60 X 60 cm-es gödrök kiásása és a 
suhángültetés szabályainak betartása után ettől eredményt várhatunk. Pionír erdeink 
telepítésénél nélkülözhetetlen a nyár. A korábbi fenyőtelepítéseink nagy részében be
válik a szürkenyár soronkénti vagy csoportos elegyítése. Fenyőtelepítéseink elegyít ó-
sekor a továbbiakban felvethetném a feketenyár szerepét is. Szembetűnően szép nö
vekedést mutatnak a pionír fiatalosokban a szürkenyárcsemetével behozott feketo-
nyár hibridek is. Elgondolásom szerint az igen száraz termőhelyen 10—15%-kal, a 



száraz termőhelyen pedig 15—20%-kal szerepeltetném a feketenyárat a fenyők ele
gyítésében. A z elegyítés az alábbiak szerint alakulna: 

igen száraz th: e.-fenyő 30%, ft.-fenyő 20%, sz.-nyár 35%, ft.-nyár 15% 
száraz th: e.-fenyő 50%, ft.-fenyő — sz.-nyár 30%, ft.-nyár 20% 

Elegyítési mód: sávos, csoportos helyenként soros. Ültetési hálózat: 1 0 0 X 8 0 
cm-es, gödrös ültetés, 35 X 35 cm-es gödör. A területi tervezés során nagy figyelmet 
kíván a homokformák adta lehetőségek felismerése, azok helyes kihasználása. Nyolc
tíz hektáros parlag-területeink többsége kimeríti a homokvidékünkre megállapított 
környezethatás és a talajjal kapcsolatos tényezők minden lehetőségét. Egy-egy terü
leten találkozunk a bennünket érdeklő és az eredményeket befolyásoló valamennyi 
tényezővel. Több helyen van lehetőség a pionír erdők közötti gazdasági nyárasok ki
alakítására — gazdasági nyárfoltok telepítésére — egy-két helyen a talajvízállás miatt 
az olasz rendszerű nyártelepítés is sorra kerülhet. 

A telepítések előtti talajforgatás az eredményes munka elmaradhatatlan előfel
tétele vidékünkön. Minden fafaj, de különösen a nyarak igen meghálálják a 65—75 
cm mélyen végzett talajforgatást. A megfelelő porhanyítás nagymértékben megköny-
nyíti az ápolási műveleteket is. A z elmúlt évek tapasztalatai alapján a talajelőkészítés 
idejét úgy választjuk meg, hogy a területen az ültetésig gyomosodás ne lépjen fel, 
mert ez a mélyforgatás adta előnyök egyik igen fontos tényezőjét veszélyeztetné. A 
terület elgyomosodása újabb munkát és költséget jelent, letakarítása, leszántása vagy 
tárcsázása veszélyes, mert így a gyommagvak is visszakerülnek a megforgatott ta
lajba. A megfelelő talajegyengetés és elmunkálás, valamint a keresztsorosan végzett 
sorjelölés a gépi ápolás lehetőségét biztosítja s ennek fontosságát és előnyét nem csu
pán a munkaerőhiány leküzdése jelenti. 

A nemesnyártelepítések során már korábban megkezdtük a simadugvánnyal tör
ténő telepítést, és ezt a jövőben is folytatni kívánjuk a jobb nyártermőhelyeken. Az 
eddigi telepítéseinkben 1 X 1 méteres hálózatot alkalmaztunk, de ezt nem tartjuk vég
leges formának. Előnyét a gyors záródásban, az ápolási idő és költség kedvezőbb ala
kulásában, a ritkításból kikerülő válogatott csemete értékében látjuk. 

Adatok a késeinyár állományok körlapterületének 
növekedéséhez 

S Z O D F K I D T I S T V Á N 

Az utolsó 20 évben erdészszakközönségünk figyelme egyre erősebb mértékben 
fordult a gyorsan növő nyarak felé. Ennek a fokozódó érdeklődésnek oka ismert: a 
nemesnyárak rövid idő alatt jelentős mértekben képesek gazdasági életünkre nyo
masztóan nehezedő fahiányunkon segíteni. Országszerte mindjobban gyarapodik új 
nyártelepítéseink területe. Ennek a ténynek a kutatás vonalán is érezhető hatása van. 
Számos kérdés vár megoldásra, de ezek között is kiemelkedő szerepet játszik az erdő
nevelés kérdése. Tudásunk e téren még nagyon hiányos. Sok év megfigyelése, kísér
leti eredménye szükséges ahhoz, hogy a nyarak erdőnevelési kérdéseit megnyugtató 
módon tisztázhassuk. 

Nyárfajtáink állománybeli tulajdonságainak megismerését a különböző termőhe
lyeken létesített hálózatkísérletek szolgálják. Egyik ilyen hálózatkísérletnek, a Koltay 
György által telepített tolnaszigeti késeinyár állománynak újabb adatait már az „ A z 
Erdő" hasábjain és az új „Nyárfakönyv"-ben ismertettem. Az egyes dolgozatokban a 
különböző hálózatok közötti különbség megvilágítása, telepítési hálózatok kérdésének 
tisztázása volt a fő cél. Ezért általában átlagos adatokkal dolgoztam. Az egyes háló
zatokra jellemző átlagos átmérőadatok azonban nem mutatják kellőképpen az állo
mányban elhelyezkedő törzsek vastagsági növekedésének s ezen keresztül fatömeg-
növekedésének dinamikáját. Pedig ilyen irányú kiértékelésre is szükségünk van, 
hiszen a V-fák kijelölésének, a belevágások idejének, módjának elbírálásához értékes, 
kísérleti úton nyert támpontot nyújthat. Jelen dolgozat az állomány 10 éves korában 
már levonható ilyen irányú tanulságokat kívánja összefoglalni. 

A z értékelés alapjául a körlapterületet választottam. Mivel az első felvétel alkal
mával a fákat megszámozták, s ezek a számok azóta is — hála az időnkénti felújítás
nak — változatlanul maradtak, az évenként végzett felvételek törzsenkénti átmérő 



adatai rendelkezésünkre állnak. Ily módon egyes törzsek vastagsági növekedését a 
körlapterületen keresztül lemérhettük. A cél elérése érdekében 2 cm-es vastagsági 
fokokat különítettem el s az ezekbe tartozó törzsek körlapterületnövekedését kísértem 
végig 10 éves korig. Bázisul az 1955-ös állapotot vettem. Ebben az évben — az állo
mány 5 éves korában — a törzsek vastagsági differenciálódása már elég határozott, 
tehát vastagsági csoportok kialakítása lehetséges. Másrészt a 2 X 2-es állományban a 
vékonyabb, lemaradt törzsek kiszáradása még nem indult meg, ez csak a következő 
években észlelhető. 

A 2 X 2-es hálózatban az állomány szélén álló törzseket figyelmen kívül hagytam. 
Ezek körlapterületi növekedésmenete ugyanis nem azonosítható az állomány belsejé
ben álló fákéval. A tágabb hálózatok adatai között a szélső fáké is benne van. A tá
gabb hálózatok fáinak koronája még nem záródott s így az állomány belsejében álló 
fák is gyakorlatilag szabadonállónak tekinthetők. Ezt indokolja az a tény is, hogy 
nem mutatkozik számottevő vastagsági eltérés a szélső fák és a belsők között. A kö
zölt adatokat a kísérleti területre vonatkoztatom. A z 1 ha-ra való átszámítást mellőz
tem, mivel az összehasonlításhoz ez nem feltétlenül szükséges. Megjegyzem még, hogy 
az egyes hálózatoknál bemutatott körlapterületek abszolút értéke nem hasonlítható 
össze, mivel ezek nem azonos területre vonatkoznak. 

A 2 X 2-es hálózat vastagsági fok szerinti körlapterületeinek változását az 1. táb
lázat mutatja be. 

1. táblázat 
A % x S-es hálózat vastagsági fok szerinti körlapte riilctcinek változása 

Év 

1,1—6,0 
cm 

6,1—8,0 
cm 

8,1 — 10,0 
cm 

10,1 — 
12.0 cm 

12,1— 
14,0 cm 

14,1— j 16,1 — 
16,0 cm | 18,0 em 

18,1— 
cm 

Összesen 
cm 

Év v a s t a g s á g i f o k o k Év 

m 2 m 2 m 2 m 2 m 1 m 2 m 2 ni2 m 2 

1955. 0,00283 0,07684 0,47772 11.86125 0,81699 0.12525 _ 11,113464 2,39552 

1956. 0,00322 0,09051 0,56925 1,06238 1,00136 0,16031 — 0.03563 2,92266 

1957. 

1958. 

0.00342 0,10325 0.68416 1,31471 1,112266 0.19989 — 0,03767 3,56576 1957. 

1958. 

0.00342 

0,08512 0,74219 1,44987 1,33394 0,22336 — 0,04011 3,87459 

1959. — 0.08542 0,76623 1,58975 1,47327 0,24945 1 0,04486 4,20898 

196(1. — 0,05107 0,81634 1,71347 1,60028 0.26857 — 0,04948 4,49921 

Az adatsort szemléletesebbé tehetjük, ha a vastagság; fokok körlapterületeií 
0

 0-csan is kiszámítjuk. A z egyes évek körlapösszegét veszem 100%-nak, s ehhez viszo
nyítva mutatom be az egyes vastagsági fokokra jutó részt. Az adatokat a 2. táblázat 
mutatja. 

2. táblázat 
A 2 x 2-es hálózat vastagsági fok szerinti körlaptcrülctcinek százalékos megoszlása 

Év 

4,1—6,0 
cm 

6,1—8,0 
cm 

8,1—10.0 
cm 

10,1 — 
12,0 cm 

12,1— 
14.0 cm 

14.1 — 
16,0 cm 

16,1 — 
18,0 cm 

18,1 — 
cm 

összesen 
cm 

Év 
v a s t a g s á g i f o k o k 

Év 

0/ 
/ü % | % | % °/ 

/o 
% /o % /a 

1955. 0,1 3,2 19,9 | 36,1 34,1 5,2 1,4 100,0 

1956. 0,1 3,1 19,5 36,3 34,3 5,5 — 1,2 

1,1 

100,0 

1957. 0,1 2,8 

2,2 

19,2 36,9 

37,4 

34,3 5,6 — 

1,2 

1,1 100,0 

1958. 

2,8 

2,2 19,2 

36,9 

37,4 34,4 5,8 — 1,0 

1,1 

100,0 

1959. — 2,0 18,5 37,7 34,9 5,8 — 
1,0 

1,1 100,0 

1960. — 1,1 18,1 38,1 35,6 6.0 — 1,1 100,0 



Megállapíthatjuk, hogy az 5 éves korban lemaradt törzsek részesedése az össz-
körlapterületből állandóan csökken. Különösen vonatkozik ez a 4—8 cm átmérőjű 
törzsekre, de a 8—10 cm-es törzseknél is ez az adat az évek múlásával állandóan süly-
lyedő tendenciát mutat. A 4—6 cm-es törzsek 8 éves korra már teljesen kiszáradnak, 
a 6—8 cm-es törzseknek is közel 50%-a hasonló okok miatt 10 éves korra kiesik az 
állományból. Ez a tény arra mutat, hogy az első tisztítások alkalmával a 8 cm-en aluli 
törzseket nyugodtan kitermelhetjük, mert számottevő vastagsági növedék tőlük már 
nem várható, ugyanakkor élőfa állapotban termelve jobban értékesíthetők, mint szá
radékként. 

Az egyes vastagsági fokba tartozó törzsek körlapösszeg növekedésének ütemét 
bázisviszonyszámokkal próbáltam szemléletesebbé tenni. A z 1955-ös állapotot vettem 
100-nak, s ehhez képest a körlapösszeg területének változását a 3. táblázaton mu
tatom be. 

táblázat 
A 2 x hálózat törzseinek körlapösszegnövekedési üteme 

Év 
4,1—6,0 

cm 
6,1—8,0 

cm 
8,1—10,0 

cm 
10,1 — 

12,0 cm 
12,1— 

14,0 cm 
14,1 — 

16,0 cm 
16,1 — 

18,0 cm 
18,1 — 

cm 
összesen 

cm Év 

v a s t a g s á g i f o k o k 

1955. 100 100 100 100 .100 100 — 100 100 

1956. 114 118 119 123 122 128 — 106 122 

1957. 121 134 143 152 150 159 — 109 149 

1958. — 111 155 168 163 178 — 116 162 

1959. 111 160 184 180 195 • 130 176 

1960. 66 171 199 196 214 — 142 188 
1 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a 6—8 cm-es törzsek 7 éves korban érik 
el vastagsági növekedésük csúcspontját, ettől kezdve már a kiszáradások megindulása 
miatt a körlapnövedék csökkenésével kell számolnunk. A 8—10 cm-es törzsek leg
erőteljesebb vastagodása 6—7 éves korban van, ettől kezdve már lényegesen lassúbb 
növekedésmenetet mutatnak. Ebbe a vastagsági fokba tartozó fákat nem célszerű 6—7 
éves kornál tovább az állományban tartani. 

Ez a táblázat is jól mutatja, hogy a rohamosabb körlapterületnövekedés, tehát fa-
tömeggyarapodás a 6—7. évben észlelhető, a 10 cm-nél vastagabb törzseknél. Ekkor 
kell tehát az állományt bontani a ritkább 4 X 4-es hálózatra. A z első belenyúlásnál az 
adatok alapján főleg a 10 cm-en aluli törzseket vehetjük ki. 

A legerőteljesebb vastagodás a 14—16 cm-es törzseknél tapasztalható. Feltűnő az, 
hogy a legvastagabb fák (18 cm-en felüliek) 5 éves kor után a körlapösszegnövekedés 
ütemét tekintve jelentékenyen lemaradnak a vékonyabb fákhoz képest. A z 5 éves 
korban elért állapothoz viszonyítva 10 éves korukban körlapösszegnövedékük még 
50%-ot sem ért el, ugyanakkor a vékonyabb törzsek (10—16 cm közöttiek) hasonló 
adata 100% körüli növekedést mutat. A legvastagabb törzsek V-fára való alkalmas
sága tehát 5—10 év között még csalóka. 

Fenti állítást megerősíthetjük akkor, ha megvizsgáljuk, hogy az 1960-ban, tehát 
az állomány 10 éves korában, talált 18—26 cm-es törzsek milyen vastagságú törzsek 
közül nőttek ki. A z adatokat a 4. táblázat mutatja.. 

A táblázatban a százalékszámok a kérdéses vastagsági fokban 1955-ben előfor
duló összes törzsek számához viszonyított %-os arányt jelzik. Látszik ebből, hogy az 
1955-ben legvastagabb törzsek között szereplő törzs még 5 évvel később is ugyancsak 
a legvastagabb fokozatban szerepel. A 14—16 cm-es fokozat törzsei az egyetlen 
18 cm-en felüli egyedtől eltekintve, a legvastagabb csoportot képezték. 1960-ra ez az 
állapot már megszűnt, mert ezt a kiemelkedő helyzetet a törzseknek fele sem tudta 
megtartani. Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 10 éves kor előtt V-fát 
jelölni nem célszerű, tekintve, hogy a törzsek kialakulása még nem tekinthető vég
legesnek. 

A z 5. táblázaton a 4 X 4-es állomány körlapterületeinek növekedését mutatom be. 
A táblázaton az egyes kockákban legfelül az illető vastagsági fok körlapterületét tün-



1. táblázat 
A S x S - e s hálózat törzseinek kÖrlapdssEég változása 5 éves korból 10 éves korra 

1960-as állapot 1955-ös állapot 

Vastagsági fokok 10,1—12,0 cm 12,1—14,0 cm 14,1—16,0 cm 16,1—18,0 cm 18,1— 

cm db % db | % db | % db % db | % 

18,1—20,0 3 3 22 ;s."> 1 — 

20,1—22,0 1 1 6 10 4 57 - _ | _ 
22,1—24,0 — — — 3 43 - 1 - 1 _ 

24,1—26,0 - 1 - — — • — — - 1 1 -
i 1 

ő. táblázat 
A 4 x 4-es hálózat vastagsági fok szerinti kórlapterületének változása 

Év Mértékegység 
10,1—12,0 

cm 
12,1—14,0 

cm 
14,1—16,0 

cm 
16,1—18,0 

cm 
összesen 

vastagsá gi fokok 

1955. m 2 

% 
0,04020 
4,2 

1(10 

0,43541 
45,6 

100 

0,30018 
31,4 

100 

0,18029 
18.8 

100 

0,95608 
100,0 
100 

1956. m 2 

°/ 
0,05709 
4,7 

142 

0,50503 
42,1 

116 

0,40458 
33,5 

1 34 

0,23685 
19,7 

131 

1,20355 
100,0 
125 

1957. 1112 

% 
0,07975 
4,6 

198 

0,81607 
47,1 

187 

0,52775 
30,4 

175 

0,31180 
17,9 

173 

1,73537 
100,1) 
181 

1958. 1111 

°/ 
h 

0,09224 
4,6 

229 

0,93613 
46,7 

215 

0,60970 
30,5 

203 

0,36321 
18.2 

202 

2,00128 
100,0 
209 

1959. m 2 

/o 
0,11197 
4,9 

279 

1,08533 
47,1 

2 49 

0,69761 
30,1 

232 

0,40863 
17,8 

227 

2,30264 
100,0 
241 

1960. 111 -
/o 

0,12884 
4,9 

321 

1,30015 
49,5 

299 

0,76286 
28,9 

254 

0,44060 
16.7 

245 

2,63245 
100,0 
275 

tettem fel. A z alatta levő százalékszám a vastagsági fokra abban az évben jutó kör
lapterület részesedését mutatja be százalékosan, míg a legalsó szám a korábban, a 
2 X 2-es hálózatnál már ismertetett bázisviszonyszám. 

A táblázat bázisviszonyszámai érdekes összehasonlításra adnak alkalmat a 
2 X 2-es hálózat hasonló adataival. 5 év alatt a 12—14 cm vastag törzsek körlapterü
lete megkétszereződött 4 m 2 -es növőtér mellett. Ugyanakkor a 4 X4-es hálózatban, 
16 m 2-es növőtérnél már háromszorosára emelkedett a körlapterület. A később bemu
tatott 6 X 6-os hálózat esetében 36 m 2 növőtérnél viszont már ugyanebben a vastag
sági fokban négyszeres a körlapösszeg növekedése. Tág, még nem záródott korona
állásnál legerőteljesebben a vékony egyedek vastagodnak, mintegy 50%-kal több a 
körlapösszeg növekedésük, mint a vastagabb törzseknél. A z évi teljes körlapösszegből 
az egyes fokokra eső rész kisebb hullámzástól eltekintve minden évben közel azonos. 
Némi emelkedő tendencia észlelhető a vékonyabb törzseknél és csökkenés a vastagab
baknál. Tehát bizonyos kiegyenlítődést tapasztalhatunk a különböző vastagsági fokok 
között. 

Hasonló a helyzet a 6X6 és 8 X 8-as hálózatoknál is. Adataikat a 4 X 4-es állo
mányhoz hasonló módon rendezve a 6. és 7. táblázat mutatja be. A 4 X 4-es vagy rit
kább telepítésű állományoknál az a tapasztalat, hogy a V-fa jelöléssel várhatunk nyu
godtan, egészen addig, amíg a koronák záródása bekövetkezik. Helyesebb itt is az 
óvatosság, vagyis 10—15 év között végezni a jelölést. 



(í. táblázat 
A ti x 6-os hálózat vastagsági fok szerinti körlanterülctének változása 

Év Mérték
egység 

8,1—10,0 
cm 

12,1 — 14,0 
em 

14,1 — 16,0 
cm 

16,1—18,0 
cm 

18,1—20,0 
cm Összesen 

Év Mérték
egység 

vastagsági fokok 

1955. m 2 

/o 
(1,00622 
1,2 

100 

0.08650 
16,5 

101) 

0,20208 
38,7 

100 

0,17481 
33,2 

100 

0,05464 
10,4 

100 

0,52425 
100.0 
100,0 

1956. 111-
/o 

0,00866 
1,2 

139 

0.Í3047: 
17,2 

150 

0.29185 
38,7 

144 

0.24808 
33,1 

142 

0.07370 
9,8 

135 

0.75276 
100.0 
144 

1957. m a 

/o 
0,01094 
1.0 

183 

0.18761 
17,9 

217 

0,40198 
38,3 

199 

0,35129 
33,5 

202 

0.09714 
9,3 

178 

1,04896 
100.0 
200 

1958. lll2 

% 
0,01348 
1,0 

217 

0,241 1 4 
18,1 

279 

0,51560 
38,8 

255 

0,44335 
33,4 

255 

0,11685 
8,7 

214 

0.13512 
8,7 

247 

1,33042 
100.0 
254 

1,55998 
100.0 
298 

1959. lll2 

% 
0.015.19 

1,0 
247 

0,25958 
16,6 

299 

0,62312 
39,9 

308 

0,52677 
33,8 

302 

0,11685 
8,7 

214 

0.13512 
8,7 

247 

1,33042 
100.0 
254 

1,55998 
100.0 
298 

1960. lll2 

0/ 
0.01767 
0,9 

284 

0,35026 
18,6 

405 

0,74208 
39,1 

367 

0,62667 
33,2 

358 

0,15459 
8,2 

283 

1,89127 
100,0 
361 

7. táblázat 
A 8 x8-as hálózat vastagsági fok szerinti kórlapteriiletcnck változása 

Év Mértékegység 
14.1 - 16,0 cm 16.1—18,0 cm 18.1—20.0 cm Összesen 

Év Mértékegység 
vastagsági fokok 

1955. m 2 0,24724 
67,3 

100 

0,09543 
25,9 

100 

0,02573 
6,8 

100 

0,36840 
100,0 
100 

1956. m 2 

/o 
0,37926 

67,8 
153 

0,14408 
25,7 

151 

0,03664 
6,5 

142 

0,55998 
100,0 
151 

1957. m-
% 

0,55795 
68,9 

226 

0,19910 
24,6 

209 

0,05350 
6,5 

208 

0.81055 
100.0 
220 

1958. ni 2 

% 
0.71930 

69.1 
2111 

0,93253 
70,0 

377 

0,25301 
24,3 

265 

0,06881 
6,6 

267 

1.04112 
1 00.0 
283 

1959. m 2 

/o 

0.71930 
69.1 

2111 

0,93253 
70,0 

377 

0,31090 
23,5 

326 

0,08605 
6,5 

335 

1,32948 
100,0 
360 

1960. lll2 

0/ 
1,14635 

71,1 
463 

0,36517 
22,7 

383 

0,10010 
6,2 

389 

1,61162 
100,0 
437 

összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a V-fák jelölését 2 X 2-es telepítésű 
állományban 10 éves kor után helyes végezni. Ritkább telepítésű állományban viszont 
a koronák záródása után, 15 éves kor körül jelöljünk. A 2 X 2-es hálózatot az 5—6. 
évben kell bontani, akkor főleg a 10 cm-en aluli törzseket kivenni. 

A jövőben is évről évre végzett megfigyelések fogják véglegesen tisztázni a kör
lapnövekedés teljes menetét. Ekkor fogunk az ezzel kapcsolatosan felvetődő kérdé
sekre is alapos és kielégítő választ kapni. 

1 " 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S 

Balanica T. et al: Bibliográfia forestiera romina 1860—1956. Bucuresti 1958. 533. 
°P- — Bibliográfia forestiera romina pentru anul 1957. Bucuresti 1958 5"'. pp. — 
Bibliográfia forestiera romina pentru anul 1958. 1960. 81 pp. 

A román erdészet közel 11 évtizedének mintegy 1100 szerző tollával megírott 
történetét mutatja be szemelvényekben az az 5867 közlemény, amelynek dokumen
tációs adatait a bukaresti Erdészeti Kutató Intézet által kiadott első Román, erdé
szeti bibliográfia foglalja össze. A 23 időszaki közleményből és a több kiadó számos 
könyvéből összegyűjtött anyag az erdészeti dokumentáció legkorszerűbb, az Erdé
szeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetsége által is elfogadott ún. oxfordi osztá
lyozási rendszer szerint van rendezve. A kötetet szerzői névsor és az oxfordi 
rendszer kivonata egészíti ki. Utóbbi segítségével bármely témakör irodalma 
azonnal megtalálható. Az osztályozás megkönnyíti az ágazatok szerinti irodalom 
megoszlásának felmérését is. Leggyakrabban az erdészeti politika és törvényhozás 
főcím alatt besorolható problémákról írtak. Ennek a témakörnek 25,8%-ot kitevő 
hányada, tehát az 1958-ig megjelent irodalom negyede a román erdészeti irodalom 
első időszakából származik. Ekkor folyt az erdészeti igazgatás szervezése, a szak
ember képzés programjának kidolgozása és az erdőgazdálkodás első szabályozása. 
Az erdőgazdasági termelés fejlődésével terebélyesedik ki a másik két nagy szak
terület, a termőhelyfeltárás és a növénytan (17,5%), valamint az erdőművelés iro
dalma (15,1%)- A legutóbbi években pedig rohamosan fejlődik az egyéb ágazatok 
irodalma is. így a két utóbbi kötetben már kétszer több a munkatudományi, fel
tárási (1956-ig 6,37%, 1958-ban 11,4%), háromszor több a faipari tárgyú (1956-ig 
11,91%, 1958-ban 33,8%) közlemény, míg a termőhelyfeltárási, hidrológiai, erdő
művelési tárgyú közlemények aránya változatlanul nagy. (1956-ig 32,6%, 1957: 
38,9% és 1958: 32,9%.) 

A z 1957 és 1958. évek „termését" összefoglaló két kötet más figyelemre méltó 
tényt is tartalmaz. 1958-ban az előző évinél 40%-kal több, összesen 600 munka 
jelent meg 25%-kal több, csaknem 440 szerző tollából. Ez nemcsak azt a készséget 
tükrözi, amelyet a román erdészeti szakemberek a népgazdaság egyre növekvő fel
adatainak megoldása érdekében kifejtenek, hanem ugyanakkor nagy távlatot ígér 
az erdészeti tudományok és a technika fejlődése terén is. 

Sajtópolitikai tekintetben még nagyobb jelentőségű, hogy ez a nagy számú köz
lemény csaknem háromszor annyi folyóiratban, könyvben stb. jelent meg. A z erdé
szet problémái tehát sokkal szélesebb körben válhattak ismertté. 1958-ban 37 idő
szaki közleményt [1957: 14 (és 7 kiadó) 1957 : 3] sajtótermékeit dolgozták fel, jóllehet 
még mindig kimaradt a napilapok és a hetilapok erdészeti tárgyú anyaga. Így is 
igen jó áttekintést kapunk azonban a román erdőgazdaságot és faipart foglalkoztató 
kérdésekről. 

Természetesen a két utóbbi kötet anyaga is az oxfordi rendszer szerint van feldol
gozva. Igen megkönnyíti azonban a könyv használatát, hogy az egyes egységek előtt 
azok címe fel van tüntetve. A publikációk címét francia nyelven is közlik. 

A szakmai és dokumentációs igényeket magas színvonalon kielégítő munka ta
nulmányozása után meg kell állapítanunk: nagy adóssó.gunk, hogy a magyar erdészet 
1934. utáni irodalmát még nem dolgoztuk fel korszerű bibliográfiában. Ezzel nem
csak magunknak, de az irántunk egyre inkább érdeklődő és a bennünket oly ke
véssé ismerő nemzetközi szakközönségnek is tartozunk. 

Megemlítem végül, hogy a román erdészeti szaksajtó nagy figyelmet szentel 
szakirodalmunk folyamatos ismertetésének. A Revista padurüorban Purcelean St. 
tollából 1960-ban 17, A z Erdő-ben megjelent tanulmány ismertetése jelent meg, nem 
ritkán több gépelt oldal terjedelemben. 

Dr. Szőnyi László 



Cserelátogatáson járt hazánkban Ing. 
Vojin Vasüic, a novisadi nyáríakutató 
intézet igazgatója és munkatársa Ljude-
vit Zsufa. Meglátogatták a kiskunsági, a 
Csongrád megyei, a dunaártéri, a szom
bathelyi és a kisalföldi erdőgazdaságot, 
s tanulmányozták a nyártelepítési és ne
velési munkákat, megtekintették a M o 
hácsi Farostlemezgyárat, az Erdőkémia 
Vállalat szigetvári fúztelepét s ott a fűz
termesztéssel és feldolgozással ismerked
tek meg. A tanulmányút végén külföldi 
vendégeink Egyesületünkben számoltak 
be a látottakról és elismerőleg nyilatkoz
tak a magyar erdészeti szakemt>erek 
nyártelepítési munkájáról. 

* 
A z Egyesület fásítási szakosztálya az 

Űtügyi Kutató Intézet „ A korszerű köz-
útfásftás és tájrendezés" című kiadvá
nyát vitatta meg. A z ülésen Várszegi Fe
renc ismertette a szakosztály tagjai ré
szérő] írásban beküldött észrevételeket. 
Általában egyetértettek abban, hogy az 
útmenti egyöntetű fasorokat változatossá 
kell tenni, ahol elegendő terület áll ren
delkezésre inkább lieetsávokat kell tele
píteni cs díszítő el egy ékkel kell elegyí
teni az útmenti területeket. Hangsúlyoz
ták azt is, hogy a lehetőséghez képest 
előnyben kell részesíteni a gyorsannövő 
nyárfélékot. A vita során dr. Tompa Ká
roly kiemelte, hogy a tervezet főként az 
új utakra vonatkozik, gondot kell azon
ban fordítani a régi utak fásítására és 
megfelelő átalakítására is. Javasolta, 
hogy a szakosztály állítson össze útmenti 
fásítási típusokat. Varga Domonkos és 
Mészöly Győző hangsúlyozta, hogy az 
eddigi sematikus gyakorlaton feltétlenül 
változtatni kell, s ennek érdekében a 
szakosztály készítsen megfelelő ellenja
vaslatot. A vitát Fekete Gyula foglalta 
össze és javasolta, hogy szűkebb csoport 

dolgozza ki a szakosztály javaslatát s ezt 
társadalmi úton vitassák meg a közleke
dési szakemberekkel. 

A z erdei vasutak szakosztálya ez évi 
nyolcadik ülésén Fülöp Zoltán az erdei 
vasutak gördülő anyagának tipizálásáról 
tartott előadást. Tóth Gyula arról szá
molt be, hogy egyes szakaszokon jó ered
ménnyel végeztek hosszú sínesítést és 

' ennek folytatása feltétlenül kívánatos. 
Barna József a vegyszeres gyomirtási ta
pasztalatcsere eredményeit ismertette. 

A gépesítési szakosztály megvitatta 
Kovalin D. T. „ A technikai haladás főbb 
irányai az erdőgazdálkodásban" című ta
nulmányát és a szakosztály tagjai elhatá
rozták, hogy értékelésük eredményét 
nyilvánosságra hozzák. A- továbbiak so
rán két munkacsoportot szerveztek, hogy 
kérdőív kibocsátásával gyűjtsék össze az 
alkalmazott erdőgazdasági munkamód
szereket. 

* 
A z Egyesület helyi csoportjai a szak

mai továbbképzés keretében a következő 
előadásokat rendezték: 

Tamásiban és Sárospatakon Káldy Jó
zsef: A kérgezés gépesítésének lehetősé
gei az erdőgazdaságban. 

Kaposváron dr. Horváth A. Olivér: 
Erdőtipológiai vizsgálatok a Zselicség-
ben, 

Szegeden Szász Tibor: Korszerű mun
kaszervezés, mint a termelékenységnöve
lés és önköltségcsökkentés egyik fontos 
bázisa címmel tartott előadást. 

Zalaegerszegen ismertették dr. Koloss-
váry Szabolcsúé: A Szovjetunió erdőgaz
dasága 1960-ban az időszaki szaksajtó 
tükrében című tanulmányát. 
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