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a mert tárolság m fQx mércahom. 

4. ábra 

A műszeren levő más oldalhosszakkal és a zsinórhossz megváltoztatásával 
számos más, kedvező arányt is előállíthatunk. 

A módszert jól használhatjuk adott távolságok kitűzésére is (kísérleti terü
letek, köröspróba). Ebben az esetben célszerű az adott hossznak megfelelő k ü 
lön mércét készíteni pl. fából. 

A „Parvus II"-vel ezideig végzett próbamérések hosszabb időn keresztül, 
különböző viszonyok között igen kedvező eredményt adtak. * 

Irodalom 
Dr. ing. Bitterlich Walter: Relaskoptechnik. Cbl. Ges. Eorstw. Wien, 1959. 76. 

évf. 1. sz. 

Beszámoló a pílisesabai kopárfásításról 
F E J É R I S T V Á N 

A Pilisi Állami Erdőgazdaság piliscsabai erdészetéhez tartozó mintegy 500 kh ki
terjedésű kopár területek erdősítésére az első ötéves tervfeladatot 1955 júniusában 
dolgoztuk ki. A z ütemezés szerint 1960. őszén befejeződtek Budapest felé haladva az 
1. számú műúttól balkézre elterülő kopár tömb munkálatai. Azt hisszük, hogy nem 
lesz érdektelen, ha az eddig szerzett tapasztalatokról, eredményekről beszámolunk. 

A z erdészethez tartozó kopárok dolomit alapkőzetű váztalajok. Tipikus jellemző
jük, hogy legfeljebb 10—15 cm-es humuszos termőréteg fedi az alapkőzetet. A talaj-
bemosódás viszonylag kevés. E talajok lúgos kémhatásúak. Mélyebb humuszréteget 
csak a hajlatokban, lejtők lábánál, találunk. Talajtani osztályozás szerint e területek 
talaja a sötét színű erdőtalajoknak rendzina fogalma alatt tárgyalt altípusai közé 
tartozik. A dolomit triászkori képződmény, alkotó elemei kalcium és magnézium, s 
e két sónak a tengervízből való kicsapódásából keletkezett. Gyakran van szennyezve 



vassal, ettől szokta kapni oly jellemző színeződését a világos sárgától a sötét barnáig. 
Rideg, nehezen málló ásvány. 

Kopárjaink másodlagosak. Valamikor hatalmas erdőségek borították a Piliseket 
is, az ember túlzott nyerészkedési vágya azonban sokszor szomorú „eredményekhez" 
vezetett. A z erdőirtás megváltoztatta a képet, a föld- és a legelő-szerzés mind na
gyobb területekről irtotta az erdőt. A kezdetben dús, füves vegetációval rendelkező 
területek hamar kimerültek, az állatok taposása következtében meglazított talajt az 
eső kikezdte, lemosta és rövid idő után létrejött a nyílt kopár. A magnézium- és kal
ciumkarbonátos talajok, a dolomit sajátságos viselkedése folytán egészen különleges 
növényszövetkezetet őriznek. A tavaszi és nyári aszpektusban gyűjtött domináns lágy
szárúak közül a következőket említem meg: Seseli leucospermum (magyar gurgolya), 
Festuca glauca (deres csenkesz), Paronychia cephalotes (ezüst aszott), Helianthemum 
canum (szürke napvirág). Fumana vulgáris (naprózsa). Globularía Willkommii (közön
séges gubóvirág), Anthylis poliyphilla (magyar szapuka). _ 

Talajelőkészítés 

E területek mielőbbi gyors felszámolása, újraerdősítése régen foglalkoztatja szak
embereinket. Az elmúlt időszakban alkalmazott módszer kizárólag a gödrös ültetés 
volt. Ez jó eredményeket hozott, azonban kissé lassú, nehézkes eljárás. Különösen az 
őszi időszakban végzett munkálatok haladtak vontatottan. A gödrös ültetéssel szem
ben időnyerés szempontjából sok javulást hozott az ékásóval történő munkálatok be
vezetése. Ennél a módszernél a dolgozók közvetlenül nem érintkeznek a nedves föld
del, szívesen dolgoznak tehát az ékásóval. E módszerek egyike sem biztosítja azonban 
a kopár területek gyors felszámolását, fgy került előtérbe a közvetlenül magvetéssel 
történő erdősítés gondolata. Fafajnak a feketefenyőt választottuk, mert dolomit alap-
kőzetű kopárok újraerdősítéséhez elsősorban ez a fafaj alkalmas. 

Kísérletképpen 1955-ben egészen sivár, sekély feltalajú dolomit murvás részen 
vetettünk néhány négyzetméteres területen folyóméterenként 70—80 szem magot. A z 
elvetett mag kikelt. A z egy év múlva kiemelt csemete szép gyökérfejlődést mutatott. 
Ez a jó eredmény adta a bátorságot, a következő évben 5 ha, majd évenkint 30—40 
hektárral haladva előre, az egész terület visszahódításához. 

A szükséges talajelőkészítést évenkint előre biztosítjuk. Ez padkázásból áll. A 
padkát úgy képezzük ki, hogy felső lapjuk néhány fokot a hegy felé dőljön. Így a 
tenyésztésre oly fontos mikroklímát kedvezőbbé tesszük, mert megváltozik a napsu
garak beesési szöge és ezáltal különösen a déli, meredek lejtőn a felmelegedés erősen 
csökken, s egyben a terület vízgazdálkodása is kedvezőbbé válik. 

A z erős szélhatásnak kitett, alom- és aljnövényzet nélküli, valamint a mozgó, kő-
törmelékes talajokon, ahol a padkák betakarása a mobilitás következtében bekövet
kezik, egyszerű rőzsefonások nélkül eredmény nem várható. Ezzel nemcsak még ked
vezőbbé tesszük a mikroklímát, hanem egyúttal csökkentjük a szél kiseprő erejét és 
szárító hatását is gátoljuk. A lehulló alom visszatartásával elejét vehetjük a kilúgo-
zódásnak és a talaj táperejét, a humuszképződést fokozzuk. A padkák mindenkor 



rétegvoiiallal párhuzamosan helyezendők el, mert ha a padka nyomvonala nem víz
szintes, nem tudja a vízgazdálkodást megjavítani, sőt a vízerózió elősegítésével azt 
sokszor le is rontja. 

Dolomitkopáraink szárazságtűrő fafajok telepítését követelik. Ezek elsősorban a 
molyhostölgy, a cser, kocsánytalantölgy, valamint a feketefenyő. Mindezek azonban 
csak bázisgazdagító töltelékfajokkal elegyesen telepíthetők. Ezért állománykiegészí
tésként a padkák közé 2 X 2 m-es kötésben fészkeket képezünk, évenkint 40—50 ha-nyi 
területen és ezekbe vadkörtét, hársat, sajmeggyet, barkócaberkenyét, húsos-somot, 
cserszömörcét stb. hozunk be, ugyancsak magvetés útján. 

Hárem éves feketefenyő ültetés 

Lombos fafajaink közül csak a molyhos- és kocsánytalantölgy, továbbá a cser 
tud a mostoha talaj- és klimatikus-viszonyokkal megküzdeni. 

A molyhostölgyet általában mészkedvelő fafajnak ismerik. A hangsúly azonban 
ennek a fafajnak a xerofita jellegén van és kopárjainkon ez a tölgyfaj tekinthető út
törőnek. A kocsány talán tölgy és a cser a már humifikálódott részekre ültetendő. 

A feketefenyő esetében is azonos a helyzet. Ez a fafaj is elsősorban szárazságtűrő. 
A feketefenyőnek a talaj mésztartalmára vonatkozó előszeretetét hangoztató tanítás 
onnan ered, hogy a feketefenyőt elsőízben az 1780-as években Arnold osztrák bota
nikus írta le az alsóausztriai termőhelye után, ahol mész- és dolomittalajokon fordult 
elő. Akkor még nem tudták, hogy fő előfordulási helye Boszniában van, ahol nem 
mésztalajon, hanem szerpentinen őshonos. 

Vannak 8—10 ha-t kitevő összefüggő foltjaink, ahol a feltalaj pleisztocén homok. 
Itt elegyetlenüi telepítettünk fekete- és erdeifenyőt; tervünk az, hogy később 20%-ban 
akác-csemetéket hozunk majd be és így a fenyőállomány értékét jelentősen növelni 



fogja az akác fája. Ugyancsak ide ültettünk elszórtan celtis- és vadcseresznyecseme
téket, azzal a megokolással, hogy a későbbiekben az akác- és erdeifenyőállományok 
alsó szintjében fontos talaj ápolási feladatot látnak majd el. Nem feledkeztünk meg a 
hazainyárakról sem. Fehér- és szürkenyár egyedeket laza hálózatban 10 X 1 0 m-es 
kötésben ültettünk ki, növekedésük egyelőre kielégítő. Nagyobb jelentőséget kell ad
nunk a töltetékfajok közül a jövőben a mezeijuharnak és a nyírnek. A felhalmozódott, 
összemosott völgy eletekben önmagától betelepszik a mezei juhar, mint közismerten 
jó elegyfa. 

A telepítés sűrűségét a földrajzi helyzet, a talaj- és éghajlati adottságok, valamint 
a fafajok biológiai tulajdonságai szabják meg. Itt a kedvezőtlen erdőtenyészeti adott
ságokra tekintettel, sűrűbben, ha-ként 10—12 000 csemetét kell ültetni. A fenyőmag
vetések ezt teljes egészében kimerítik, mert itt két év után ritkítanunk kell az egye
deket a gyökérkonkurrencia és a fejlődés kedvezőbbé tétele miatt. 

Most, hogy az újrahasznosítandó területek 90%-án már elvégeztük a munkálato
kat, külön meg kell emlékeznünk Bertán József és Markos Ferenc kerületvezető erdé
szek áldozatos, valamint Dévényi Antal Bedő-díjas erdészetvezetőnk koordináló mun
kájáról. Munkatársaink fáradtságot nem kímélve és minden akadályt legyőzve végez
ték és végzik munkájukat ezeken a területeken, ahol is részben a főváros közelsége, 
részben az ipartelepek elszívó hatása miatt az állandó munkásgárdának a kialakítása 
jelentette talán a legnagyobb nehézséget. Sikerült azonban 30—40 főből álló állandó 
gárdát kiképezni, ezeknek a munkáját hirdeti a jövőben a kopár hegyeknek bekap
csolása a termelésbe, a népgazdaság vérkeringésébe. 

Budapest 4200 hektáros erdőterülete parkerdő és városkörnyéki erdő, 
amelynek elsőrendű rendeltetése, hogy a dolgozók tömeges pihenését szolgálja, 
hogy levegő javító szerepével a lakott területek portól, füsttől és egyéb káros 
szennyeződéstől való védelmével , a szélerő és hőmérsékleti ingadozások csök
kentésével elősegítse a lakosság egészségvédelmét, s hogy esztétikailag, tájszé-
pészetileg kielégítse fejlődő szocialista városunk igényeit, fokozza Budapest ter-
mészetarita szépségét. Olyan gazdálkodási módot kell tehát megvalósítani a fő 
város erdeiben, amely minden tekintetben megfelel az erdők zöldövezeti ren
deltetésének, a használatot alárendeli az egészségügyi-esztétikai szempontoknak. 

A távlati célok kitűzésében alapvető szerepet játszik az erdőrendezés. 
Üzemtervekben kell rögzíteni azokat a sajátos feladatokat, amelyek a park
erdei gazdálkodás igényeiből fakadnak: 

a) új erdők, zöldterületek létesítésével fokozni a főváros erdősültségét: 
b) gyorsannövő fafajokkal, előhasználati ál lományok telepítésével gyorsí

tani a zöld területek kialakítását; 
c) biztosítani, hogy az erdők maximálisan betöltsék egészségügyi, esztétikai, 

egyéb védő stb. szerepüket; 
d) fokozni az erdők hozzáférhetőségét, feltártságát és ellátását mindazon 

létesítményekkel, amelyek a dolgozók városon kívüli tömeges üdülését 
szolgálják; 

<?) az ál lománynevelés kedvező feltételeinek megvalósításával javítani — 
a zöldövezet igényeinek megfelelően — az ál lományok fafaj összetételét, s 
fokozni az erdők hozamát; 

f) az erdők átalakítási tervében előírni a parkerdő célnak megfelelő szer
kezetét, függően a termőhelyi adottságoktól; 

A zöldövezeti üzemtervezés feladatai 
a Budapesti Erdőgazdaságban 

T Ó T H S Á N D O R 


