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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-


