
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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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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