
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 
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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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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. 
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