
tele mellett. Л vágásos gazdálkodás ke
retében a nevelővágások (pl. tisztítá
sok, gyérítések) térben egyenetlen kivi
telezése a vertikális és horizontális he
terogenitás növelésével, a vágáskor 
emelése pedig az. idős faegyedek és a 
holtfa mennyiségének növekedése mi
att emelné a faállomány-szerkezet ter
mészetességét egy vágásfordulón belül. 
A véghasználatoknál a hagyásfák és kü
lönösen a hagyásfa-csoportok számá
nak növelése, valamint a térben egye
netlen és időben elnyújtott bontás ter
mészetesség növelő halasa a következő 
generáció faállományában is jelentkez
ne. A faállomány-szerkezet természe
tességet növelő elemeinek növelése 
számos erdőtársuláshan a legkönnyeb
ben azonban a szálalásos és a 
szálalóvágásos gazdálkodási módok so
rán valósítható meg, a gazdasági szem
pontok figyelembe vétele mellett 
(.Csépányi, 2000). biológiai szempont
ból kulcskérdés az. idős fák, valamint a 
nagyobb méretű holt faanyag mennyi
sége erdeinkben. A hozzájuk kapcsoló
dó nagyszámú élőlény miatt, melyek 
közül sokai veszélyeztet a kipusztulás, 
e kulcsfontosságú komponensek növe
lésével nagymértékű javulást lehetne 
elérni az. erdei biodiverzitás és az 
erdőben zajló biológiai folyamatok vé
delmében. Véleményünk szerint ez mi
nimális gazdasági veszteség (inkább 
némi odafigyelés) árán megoldható 
lenne a gazdaságilag hasznosított erde
inkben is. 

Summary 
The naturalness of tree species composi
tion, stand structure and dead wood in 
I lungarian forests 

fhe naturalness value of tree species 
composition, stand structure and dead 
w o o d was evaluated in Hungarian 
forests comparing stands of natural and 
adventive tree species, and in the case 
of natural stands different habitat types. 
The naturalness value of stand structure 
is only slightly higher in natural stands 
than in adventive ones, and the value of 
dead wood is very low in both types. 
Forests with rocky substrates and ter-
mophilous forests had the highest natu
ralness in all criteria, because of the 
level of past and recent human influ
ence. Willow-poplar forests had high 
naturalness for stand structure and 
dead wood and low for tree species 
composit ion. In all criteria steppe 
forests had the lowest values, which 
became an endangered forest type in 
Hungary. 
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A Talajvédelmi Alapítvány „Talajvéde
lem" c. különszáma két erdészeti tárgyú 
előadást közöl, a továbbiakban ezeket 
mutatjuk be. 

„Talajsavanyodás és meliorációs 
lehetőségek a Soproni-hegyvidék 
erdőállományaiban" címmel a N Y M E 
Tcrmőhelyismerettani Tanszékének < ik
tatói által indított és értékelt (Heller P. -
Bidló A. - Heil В - Kovács G.) erdei tá
la jmeszezési kísérletekről olvashatunk. 
Az. erősen savanyú erdőtalajokon k i -
szém mészkőőrlemény kedvező hatású
nak mutatkozott mind a fák növekedé
sére, mind a talaj fontosabb, termékeny
séget befolyásoló tulajdonságaira vonat
kozóan. A vizsgálatok még nem zárul
tak le, sőt egy sajátos megközelítéssel is 
foglalkoznak a kísérleti parcellákon. 
Szemcreync Szonlágh Rita a talajok ál
latvilágának egy sajátos és fontos cso
portjának, a páncélosatkáknak mennyi
ségi és minőségi összetételével foglal
kozik, mi több. ebből a témakörből si
keres doktori értekezést is készített. 

Hasznosnak tartjuk, ha kutatóink, 
oktatóink a rokonterületek rendezvé
nycin is szerepelnek munkáikkal, alkal
mat teremthetnek személyes kapcsola
tok, közös kutatások szervezésére. 
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A másik dolgozatot botanikusok, 
ökológusok adták közre „Van-e a 
feketefenyves telepítésének hatása a 
dolomit váztalajok minőségére? cím
mel ( Ilalhrilter András. Csontos Péter. 
Tamás Júlia, Anton Attila). A Budai
hegyvidéken végzett alapos vizsgála
taik során arra a következtetésre jutót 
tak, hogy a feketefenyvesek a dolomit 
sziklagyepek uralta termőhelyhez ké
pest nem okoznak előrehaladó, 
előnyös változásokai a talaj egyes tu
lajdonságaiban. A megállapítást a refe
rens Keszthelyi-hegység-i tapasztala
taival meg tudja erősíteni, vagyis a haj
dani kopárfásítás keretében ültetett 
feketefenyvesek letermelése után a 
termőhely nem változott oly mérték
ben, hogy igényesebb lombos fajokai, 
p l . csert, lehetett volna a fenyő helyé
re ültetni. 

A feketefenyő ellen szc)lő vizsgálat 
nem számol azzal a kedvező hatással, 
amit a sűrűn álló feketefenyők az őzön-
szerűen lezúduló záporok okozta kárté
telek (I. Mátrakeresztes, Mád) tompítá
sában, megállításában játszanak. A talaj
fejlődésben betöltött szerepük emellett 
másodlagos lehet. 
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