fajtákra, amelyekkel az állomány értékét az elegyítés során gyarapíthatjuk. Szép
példa erre a nádasdi Chamaecyparis
lawsoniana állomány, amely értékben és fatómegben 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
KERTAI

IÁSZ L

Ó

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 tevékenykedésünk legnagyobbrészt a különböző homoktalajok
felújításából-telepítéséből 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 Kistápé 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

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. N e m 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
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bavi állapot szerint
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40,00
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—
—
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—
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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 előhasználati 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
papírfa, továbbá mezőgazdasági szerfa és tűzifa jött ki. A második belenyúlást 195D
őszén végeztük, m á r nagyobb fatömeggel. A jövő évben szükség lesz a harmadik hasz
nálatra is, amikor már csak a hézagok pótlására hagyunk nyarat a fenyő között.
:i

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. A m i
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 H C H 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 m á r 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. M e l 
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 nyárasok, 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 erdeinkben. 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 állománykiegészítés 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 ósekor a továbbiakban felvethetném a feketenyár szerepét is. Szembetűnően szép nö
vekedést mutatnak a pionír fiatalosokban a szürkenyárcsemetével behozott feketonyár 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 megkönynyíti 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. A z
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
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A z 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. A z egyes dolgozatokban a
különböző hálózatok közötti különbség megvilágítása, telepítési hálózatok kérdésének
tisztázása volt a fő cél. Ezért általában átlagos adatokkal dolgoztam. A z egyes háló
zatokra jellemző átlagos átmérőadatok azonban nem mutatják kellőképpen az állo
mányban elhelyezkedő törzsek vastagsági növekedésének s ezen keresztül fatömegnövekedésének 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

