
ha-ra esõ törzsszám a fatermési osztály
függvényében 320-560 db között változik. 

A 3. táblázat azt mutatja, hogy a tö-
megfa-választékok elõállítására a IV., V.
és 10-12 cm-es tervezhetõ célátmérõ ese-
tén esetlegességgel még a VI. fatermési
osztályú fehérnyárasok is alkalmasak le-
hetnek. Ugyanakkor ez utóbbi két fater-
mési osztályban a gazdálkodás az esetek
döntõ többségében veszteséges, így nem
is képezhetik az ültetvényes fatermesztés
tárgyát. A gyengébb ökológiai feltételek
között tenyészõ fehérnyárasokban a  ter-
vezhetõ vágásérettségi kor is rövidebb
(általában 25-30 év közötti). A fenntart-
ható törzsszám 620-920 db/ha között vál-
tozik a fatermési osztály függvényében.
Ezekben a fehérnyárasokban – fatermési
vizsgálataink alapján – a 15-17 éves kor
után elvégzett törzsszámcsökkentés
(gyérítés) sem jár számottevõbb vastag-
sági növekedés-többlettel.    

Az ültetvényszerû fehérnyárasok ter-
mesztés-fejlesztése a sík vidéki erdõgaz-
dálkodás jövõjét illetõen egyre jelentõ-
sebbé válik. Ennek figyelembe vételével
készült a tanulmány is, a fehérnyárasok-
ban megtermelhetõ faanyag értékkihoza-
talának növelését elõsegítõ újszerû terve-
zési segédletek közreadásával. 

Irodalom: Rédei K. szerk. (2007): Ho-
moki fehérnyárasok termesztés-fejlesz-
tése. ERTI-Agroinform Kiadó, Buda-
pest, pp 55. 
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2. táblázat: Minôségi rönktermelésre alkalmas fehérnyárasok kor- célátmérô adatsora

3. táblázat: Tömegfa-választékok elôállítására alkalmas fehérnyárasok  kor- célátmérô adatsora 

Nagy Csaba: Erdészeti növénytan. –
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szakta-
nácsadási Intézet, Budapest, 2009, 152

oldal

Régóta váratott magára a szakközépiskolai
növénytani tankönyv megújítása, amit a fel-
sõoktatás részérõl is – a továbbtanuló hall-
gatók munkáját megkönnyítendõ – több éve
szorgalmaztunk. Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy a Jereb Ottó, Kondor Antal és
Tuskó Ferenc erdõmérnök kollégák által
elõször 1953-ban összeállított, majd 1979-
ben Jereb Ottó által módosított, egyszerûsí-
tett könyvük (Erdõmûveléstan I.) nem felelt
meg egyáltalán az igényeknek, mindössze a
botanika terén elért új eredmények átvétele
vált szükségessé. Ezt az aktualizálást most
elvégezte Nagy Csaba, a Roth Gyula Szak-
középiskola tanára.

A tankönyv címe kissé megtévesztõ,
mert az erdészeti növénytannak csak két
ágából merít: 1. részletes dendrológiai, 2.
növénytársulástani ismereteket ad. Hiá-
nyoznak az általános növénytani témakö-

rök, továbbá a lágyszárúak, alacsonyabb-
rendû növények, gombák a mûbõl. Mindez
természetesen az oktatás struktúrájából fa-
kad. A fás szárú fajok bemutatása didaktikai
és esztétikai szempontból is kifogástalan. A
szerzõ még arra is ügyelt, hogy az egymás-
sal könnyen összetéveszthetõ fajok egymás-
sal szembe, lappárokra kerüljenek. A könyv
kiemelkedõ értéke az a sok fotó, ami elsõ-
sorban a mûvészien fényképezõ szerzõtõl
származik. Ez a fajok felismerését – a koráb-
bi kötetek rajzaival ellentétben – nagyban
könnyíti. Pedagógiai szempontból fontos,
hogy a fajok bemutatása után ellenõrzõ kér-
dések, ill. a fontosabb csoportok végén ellen-
õrzõ fotók is vannak. Ehhez a terjedelme-
sebb dendrológiai fejezethez – jobbító szán-
dékkal – két észrevételt tennék. Egyrészt
szerencsésebb lett volna a bevezetõ részt
részletesebben megírni, hogy a fajok ismer-
tetõ bélyegeit általánosságban is magyaráz-
zuk, az egyes kategóriákat értelmezzük.
Másrészt nem került be valamennyi ritkább
fás szárú növényfajunk, amelyekrõl ha rész-
letes ismertetésre nem is telhet, de egy-két

mondatos megemlítés – az egyre jobban
erõsödõ természetvédelmi szempontok
miatt – ide kívánkozott volna.

A növénytársulástani fejezetben örven-
detes, hogy az erdõtervezési gyakorlatba is
már bevonult 24 erdõtársulás-csoport kerül
ismertetésre, ami kompatibilis az erdõmér-
nök-képzéssel és a biológus-ökológus kép-
zéssel is. Kis ellentmondás van abban, hogy
az erdõtípusjelzõ növényeket nem ezekhez,
hanem a Majer-féle 14 faállomány-típushoz
rendeli összevontan (!), nem is a típusokra
lebontva.

Ezen ismertetést összeállító egyetemi ok-
tató irigykedve tartja kézben ezt a rendkívül
esztétikus, jól szerkesztett, tartalmas mûvet,
amellyel az egyszerû kivitelû egyetemi jegy-
zetek korántsem vetekedhetnek. Abban is
reménykedem, hogy a szakközépiskolákból
az erdõmérnöki szakra kerültek könnyeb-
ben veszik majd a dendrológia buktatóit, to-
vábbá a gyakorlati életben az erdõmérnö-
kök és az erdésztechnikusok ezen szakmai
alapja nem különbözik majd. A tankönyv to-
vábbfejlesztéséhez továbbra is szívesen
adunk segítséget, akár szerzõtársként vagy
akár lektorként is.

Dr. Bartha Dénes

Könyvismertetés




