
Alföld fásításának eredményei
Szolnok megyében

1. MnffyarorfzáK helyzete erdőgazdálltodáNi szempontból

Hazánk nem nagyon bővelkedik erdőkben. Az ország egész területének mint-
egy 13,6 százalékát borítja erdő. Ez 1 229000 fa, ami kb. 2208 000 kat. holdnak felel
meg. Ennek a magábanvéve kevés erdőnek is egy része rontott erdő, illetve 8—10 éves
fiatalos, mely koránál fogva értékes fatömeget még nem szolgáltathat.

Szakemberek által régen kiszámított, s ma is elfogadott az a tudományos tétel,
mely szeririt ahhoz, hogy egy ország fában és fatermékekben önellátó tudjon lenni,
területének legalább 20 százalékán erdővel kell rendelkeznie. Amint látjuk, ettől még
igen messze állunk, bőven van tennivalónk ezen a téren.

Nézzük meg közelebbről, hogy a meglévő kevés fakészletünkkel szemben meny-
nyi a népgazdaság évi faanyag szükséglete és azt honnan biztosítja kormányzatunk?

Évi fakitermelésünk: 3 224 000 m:1

Évi fafelhasználásunk: 5 262 000 m:1

Tehát népgazdasági hiány: 2 038 000 m:i.
(A fenti adatok több évi átlagszámításból adódtak.)
Tehát évente több mint 2 millió köbméter fát vagyunk kénytelenek importálni

(s ennek kb. 65"„-a a legdrágább ipari fa) azért, hogy népgazdaságunk szükségleteit
biztosítani tudjuk. Ez a nagyarányú faimport igen jelentős terheket ró népgazdasá-
gunkra, hiszen hazánk egész importjának }0—11" „-át jelenti (devizaértékben számol-
va) és sorrendben a behozatali listán a második helyet foglalja el. Ennek a nagymé-
retű behozatalnak kb
mokból elégítjük ki.

Azt hiszem, ez a pár számadat is meggyőzően bizonyítja a fakérdéssel való fog-
lalkozás fontosságát, az önellátásra való törekvés szükségességét. Erre méginkább ser-
kent bennünket az a tény, hogy az európai országok fakészlete is erősen fogyófélben
van, így exportjukat egyre csökkentik, illetve drágábban adják a fát. (Kivételt ké-
peznek a KGST-ben együttműködő szocialista országok.)

A nagyarányú fahiányt egyelőre a fejlődő forgácslemez és farostlemez gyártás
sem tudja pótolni, mert annak is fa a nyersanyagbázisa.

Ahhoz viszont, hogy elegendő fánk legyen, a belterjes erdőgazdálkodásra való
törekvésen kívül az is szükséges, hogy meglevő erdeink területét új erdősítéssel, illet-
ve fásítással növeljük. Kormányzatunk nagyon jól látja ennek fontosságát, és évente
többszáz millió forint beruházási hitelt biztosít új erdők telepítésére. A felszabadu-
lástól kezdve több mint 170 000 Ha új erdőtelepítés és új fásítás történt hazánkban.
Ilyen1 hatalmas méretű fásítást állami hitelből a múltban el sem lehetett volna kép-
zelni, mert abban az időben főleg az erdő kitermelése volt a fő cél. Az új telepítést
már elhanyagolták.

II. Szolnok megye erdőftAltfféfgi helyzete

Az országos helyzethez viszonyítva Szolnok megye erdőgazdasága még szomo-
rúbb képet mutat, mert az országosan is alacsony. 13,6" u-os erdősültséggel szemben'
megyénk területének mindössze 2%-a fásított. Ebben a tekintetben — sajnos — az
ország 19 megyéje közül utolsó helyen állunk, vagyis Szolnok a legíátlanabb megye.
Ez a 2°,,, kb. 20 000 kat. hold erdőt jelent. Ennek is csak 15—20"0-a van komoly hasz-
nálat alatt, a többi még vagy fiatal erdő (6—8 éves), vagy rontott erdő, fasor stb.,
melynek fahozama nem számottevő.

Ez az arány még rosszabb volt a felszabadulás előtt, amikor csak 0,7°'0 erdő-
sültséggel rendelkeztünk, a többit már azóta telepítettük állami beruházásból. A me-
gyében összefüggő nagyobb erdők csak a Tisza hullámterében találhatók. Mint táj-
egység legjobban fásított a Jászság és maga Jászberény város határa. Legfátlanabb
tájak az Alsó-Jászság (Jászalsószentgyörgy, Alattyán, Jászladány, Zagyvarékas) és a
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Karcag—Mezőtúr között húzódó nagykunsági szikes vonulat (Kunhegyes, Kenderes1,
Kisújszállás, Karcag, Túrkeve, Mezőtúr.)

Természetesen már az elmúlt 12 év alatt is változott ez a rangsorolás, mert
pontosan ezeken a legfátlanabb tájegységeken végeztünk azóta legtöbb erdősítést és
fásítást. (Kunhegyes 600 kh, Karcag—Apavára 1000 kh összefüggő új erdőt kapott.
Kisújszállás, Karcag. Mezőtúr, Túrkeve városok határában pedig többezer kh mező-
védő erdősávtelepítés történt.)

A Tisza hullámterében levő erdők nagyrésze — összes erdőnknek közel a fele
— rontott botoló-füzesekből áll, melyek ipari faanyagot nem termelnek, csupán gát-
védelmi szerepük van Magas árvíz esetén a tőkékről léteiméit vesszőnyalábokkal, ún.
„rőzsekolbászokkal" védik a gát rézsűjét az elhabolástól, jeges árvíz esetén p.edig
maguk a törzsek is komoly mechanikai akadályt jelentenek a gátat romboló éles
jégtábláknak az útjában.

Ezeket a rontott (korhadt törzsű, kiöregedett) botolófűzeket a kormányprogram-
nak megfelelően fokozatosan ki kell cserélni (felújítani) gyorsan növő és értékes ne-
mesnyárakkial. Ez a munka már folyik, de a tanácsok, legeltető bizottságok és egyéni
birtokosok tulajdonában álló fűzeseknél még meg sem indult, pedig erre az átalakí-
tásra mindenütt szükség van.

III. Az Alr5ld fásítáHának jelentősége

Alföldi viszonylatban, síkvidéki körülmények között a fásítás legnagyobb jelen-
tősége a szárító, pusztító szelek erejének megtörése, lefékezése.

Ahol semmi akadály nincs a szél útjában, ott nem egy esetben elvitték már
a termés nagyrészét a forró nyári szelek, melyek tikkasztó, perzselő hatással vannak
minden élőlényre: emberre, állatra, növényre egyaránt.

Télen a síkságon akadálytalanul végigrohanó szél lesöpri a vetésekről a vékony-
ka hótakarót. így fokozódik a fagyveszély, de kellő mennyiségű hóolvadás hiányában
kisebb lesz a talaj tavaszi nedvességtartalma; is, amit szintén a kultúrnövények síny-
lenek meg. Az említetteken kívül jelentős még a szél mechanikai kártétele is. Ez az
állógabona letárolásában, egyéb termények és épületek megrongálásában mutatkozik
meg. A felsorolt káros jelenségek megszűnnek, illetve erősen lecsökkennek szabályo-
san, tervszerűen fásított földeken.

A szelek útjában ugyanis leghatásosabb a természetes, élő akadály, az erdő,
erdősáv, mely sűrű koronáival szinte magába szívja a szeleket, fokozatosan lefékezi
erejüket. Tudományos mérési eredmények igazolják, hogy az erdősáv magasságának
20—25-szörös távolságáig is érezhető széltörő hatása. (Pl. egy 20 m magas erdősáv
esetében 400—5G0 m távolságban még érezhető széltörő hatása). Éppen ezen alapszik
a mezővédő erdősávhálózat tervezésénél a fősávok és keresztsávok egymástól való
távolságának tervszerű elhelyezése. E módszer helyes alkalmazásával például egy
500 X 40° m-es mezőgazdasági nagyüzemi tábla (20 hektár = 35 kat. hold) esetében
szinte teljesen szélmentes körülményeket lehet biztosítani. (Ilyen jó példát már sok
helyen tudunk bemutatni a megyében, pl. a mezőtúri Bercsényi Tsz, túrkevei Vörös
Csillag Tsz, karcagi Béke Tsz, kisújszállási Üj Élet, Petőfi, Táncsics Tsz stb., de az
országban is szinte egyedülálló a Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Kis-
újszállási Kísérleti Gazdaságának csatornázással egybekötött mezővédő erdősáv-
rendszere.)

A felsorolt példákból is látható, hogy az Alföld eredményes fásításának is el-
engedhetetlen előfeltétele a nagyüzemi gazdálkodás megteremtése, mert egyéni tulaj-
donban levő kisparcellákon nem lehet összefüggő fásítást, érdősávokat, fasorokat
létesíteni. A mezővédő fásításnak pedig éppen egy bizonyos rendszerbe foglalt, össze-
függő telepítés biztosítása a feltétele, mert enélkül nem tudja tökéletesen kifejteni
széltörő hatását. Megyénk nagyüzemi gazdálkodásának fejlesztésével tehát hatalmas
lépést teszünk előre az alföldfásítás célkitűzéseinek megvalósítása felé is. Ez pedig
több termést, több fát jelent népgazdaságunknak.

A káros szélhatások csökkenésével egyenes arányban növekszik a mezőgazda-
sági kultúrnövények termése, s így sokszorosan megtérülnek a fásítás költségei. (Kísér-
leti eredmények bizonyítják, hogy mezővédő erdősávrendszerrel körülvett táblákon
20—30%-kal több gabona, 35—40%-kal több, értékesebb és táplálóbb takarmányfélék

12



teremnek, mint a széltől nem védett táblákon, mert az erdősávok együttes klímajavító
— mikroklíma — hatása érvényesül.

Itt kell még megemlíteni azt is, hogy a fásítás elősegíti a hasznos énekesmada-
rak elszaporodását, mivel biztonságosabb menedékhelyet találnak a fészkeléshez és
a költéshez. Ezek viszont felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak a káros rovarok pusz-
tításában. Így az ún. biológiai egyensúly fenntartása is biztosítva van. Biológiai egyen-
súly a természetnek az az állapota, amikor az összes élőlényeknek megvan a nor-
mális életfeltétele, egyik sem szaporodik el túlságosan a másik rovására, mindegyik-
nek meglévén a maga ellensége. A biológiai egyensúly helyreállítása sokszor óriási
költségeket jelent a népgazdaságnak. (Gondoljunk az elmúlt években fellépő ameri-
kai szövőlepke és a burgonyabogár elleni vegyi védekezésre! Az amerikai szövőlepke
további szaporodását azzal sikerült megakadályozni, hogy laboratóriumokban mes-
terségesen kitenyésztettek és elszaporítottak egy olyan vírusfajtát, amely pusztítja
az amerikai szövőlepke álcáját, így nem szaporodhat el túlzott mértékben. Ez a ter-
mészetes ellenség a lepke őshazájában, Amerikában megtalálható, csak ide Európába
nem jött át a lepkével együtt, ezért az korlátlanul elszaporodhatott.)

Az erdősítés és fásítás nemcsak az éneklőmadarak elszaporodását segíti elő,
hanem igen kedvező életkörülményeket biztosít a vadgazdálkodás számára is, mert
a nyúl, fácán, fogoly, sőt az őz elszaporodására is jobb feltételeket teremt. A vad-
gazdálkodás viszont igen jó és jövedelmező kisegítő ága az erdőgazdálkodásnak és a
mezőgazdaságnak. Az Alföld kisvadas vadászterületei mindig híresek és keresettek
voltak. A vadászat a népgazdaság egyik devizabevételi forrását is jelenti, mert a
magyar föld Európa-szerte híres vadjainak lelövéséért hihetetlenül magas pénzeket
képesek fizetni a nyugati országok gazdag vadászai. (Egy „húszas" szarvasbikáért
90—70 ezer forint értékű devizát is kifizetnek. Ennek ellenében a trófeát magukkal
vihetik.) Erre a pénzforrási lehetőségre is gondolnunk kell. mert népgazdaságunk
devizaszükséglete elég magas, éppen a nagyarányú faimportunk miatt is.

A felsorolt kedvező hatásokon kívül az erdőknek, erdősávoknak bizonyos mér-
tékű hőkiegyenlítő (tampon) hatásuk is van. Pl. nyári éjszaka ha erdőben sétálunk,
érezzük, hogy ott a fák között melegebb van, mint kint a nyilt mezőn. Ez a mele-
gebb levegő éjjel kifelé áramlik az erdőből a szomszédos szántóföldekre (hőkicserélő-
dés) és ezzel ott csökkenti a fagyveszélyt. Nappal viszont ugyanaz a hőcser.e fordítva
történik, az erdőben lévő hűvösebb levegő újból kifelé áramlik a szántókra, így a
forróságot csökkentő hatásával a hőguta ellen védi a kultúrnövényeket. (Ezt a hő-
mérsékletváltozást mindenki érezheti, mert sokszor 2—3 CD hőkülönbség is van a két
terület között.) A levegőnek ez a cirkulációja elősegíti a hőmérsékletkülönbségek ki-
egyenlítődését, így a mezőgazdaságnak sok kárt okozó *agyzugok és hőkatlanok kelet-
kezését megakadályozza.

Igen nagy jelentősége van a fásításnak a legelőterületeken. Fontos tudományos
mérési adatok bizonyítják, hogy a legelővédő erdősávok mellett kb. 40—50 m széles-
ségben sokkal több a fűtermés, mint a legelő közepén, de nemcsak mennyiségileg
több, hanem a füvek tápanyagtartalma, (fehérje, keményítő, stb.) is sokkal magasabb
a sávok mentén, mint máshol. Az erdősávok széltörö, talajnedvesség növelő stb. ha-
tásai itt is érvényesülnek, melyeket az előző fejezetekben tárgyaltam. A végzett szá-
mítások szerint a több és jobb minőségű fűtermés bőven kárpótolja annak a terü-
letnek a kiesését, melyet1 az erdősáv foglal el. nem beszélve az erdősáv-adta fa érté-
kéről. Az erdősáv még azzal is segítséget nyújt a modern belterjes legelőgazdálkodás
bevezetéséhez, hogy természetes szakaszhatárokat jelent, így könnyebb a szakaszos
legeltetés bevezetése. (Természetesen összefüggő legelősávokat csak jó talajokon tele-

pítsünk, ahol ez nincs meg, ott inkább a ligetes legelőiásitást alkalmazzuk, a jobb
talajfoltokat kiválasztva telepítsünk facsoportokat.)

Megyei viszonylatban igen nagy jelentőséget ad a fásításnak a megtermelt
faanyag használati értéke. Mindennapi életünkben nem tudjuk nélkülözni a fát. A
gyorsan növő fajok (nyárfa, akác) esetében a telepítés után 4—5 évre már haszonfát
is kapunk a fásításokból (lapátnyél, villanyél, szőlő- és paradicsomkaró, gyümölcs-
támrúd és egyéb aprószerfa), később pedig komoly szerszámfát, építési fát. Ez pedig
nagyon szükséges, akár nagyüzemi, akár kisparaszti gazdaságban.

A fásítás természetesen a megtermelt tűzifával enyhíti a tüzelőanyaghiányt is,
mert az ültetés után pár évvel már fűtenivaló rozsét kaphatunk a szakszerű tisztí-
tások, gyérítések (ritkítás) elvégzése után. Az idén például első ízben kerülnek gyé-
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rítés alá a felszabadulás óta telepitett mezővédő erdősávok a szocialista városok
(Karcag, Kisújszállás, Túskeve, Mezőtúr) termelőszövetkezeteiben, ahonnan többszáz
köbméter építési fa (rúdfa, karámfa) kerül ki. Ezt azonnal fel tudják használni épít-
kezéseikhez. Ugyanígy vannak már legeltetési bizottságok i», ahol tisztítások és gyé-
rítések folynak (Törökszentmiklós, Mezőtúr, Öcsöd, Nagyrév, Kengyel stb.). Ez a
munka értékes faanyagot jelent számukra. Megfelelő talajon történt erdősítés u. i.
többszörösét adja értékben annak, amit egyes mezőgazdasági növények hoznak. Ezen-
felül az erdő adómentes, s általában kevesebb baj van vele.

Igen lényeges még kiemelni az erdősítésnek-fásításnak egészségügyi jelentősé-
gét. Fontossági sorrendben lehetne az első helyen is tárgyalni, különösen most, ami-
kor legfőbb értéknek az embert tartjuk. Az erdőben pormentes levegő van, ami
ugyanakkor azt is jelenti, hogy kevesebb kórokozó baktérium, betegségcsíra található
benne, mert tudvalevőleg ezek leginkább a levegőben található finom porszemekre
tapadva terjednek. Az erdő azzal is tisztítja a levegőt, hogy a fa széndioxidot (COj)
lélegzik be és oxigént (O) bocsájt ki magából (respirációs folyamat), tehát pontosan
az emberi szervezet anyagcseréjével ellentétesen „lélegzik", azt növeli a levegőben,
ami az emberi szervezetnek életeleme.

Ezeken kívül még az erdő magasztos csendje, monumentális nyugalma jótéko-
nyan hat az ember idegeire. Mindezek a hatások összességükben gyógyítólag hatnak.
Konkrét statisztikai adatok bizonyítják, hogy a TBC az egykor átkos magyar nép-
betegség előfordulása sokkal nagyobb volt az Alföldön, ahol kevés az erdő, mint a
Felvidéken vagy a Dunántúlon.

• Minden 10 000 leiekből TBC-ben halt meg a
Felvidéken 13,0 fő (erdő 23,3U„)
Dunántúlon 11,5 fő (erdő 16,6° '„)
Alföldön 16.2 fő (erdő 5,0%).

Nemhiába »annak tehát a szanatóriumok és üdülőtelepek hazánk erdős terüle-
tein. Arról is érdemes említést tenni, hogy nyáron, amikor rekkenő hőségben kell
dolgozni a mezőn (a paraszti munka pedig mindig ilyen körülmények között történik),
embernek, állatnak egyaránt menedéket és felüdülést nyújt a fa hűs, üdítő árnyéká-
val. De ha csupán tájszépészeti szempontból néznénk a fásítást, akkor is mellette kell
döntenünk, mert sokkal kellemesebb látvány egy erdőkkel, erdösávokkal és fasorok-
kal tarkított, termékeny Alföld, mint egy sivár, kietlen pusztaság.

IV. V r&Hítis lehetőségei Szolnok megyében

Az előzőekben ismertetett elvi jelentőségű tételek után felmerül a kérdés, mi-
lyen területeken végezzünk fásítást, hogy a kívánt eredményeket is elérjük, de ne
csökkenjen túlságosan a mezőgazdasági termelésre alkalmas terület sem. Szinte kor-
látlan lehetőségei vannak a fásításnak olyan területeken, amelyek jelenleg nincse-
nek hasznosítva, vagy csekély hasznot adó művelés alatt állanak. Ilyenek pl. a min-
den község határában megtalálható dülőutak, bekötőutak. Valamikor ezeknek egy-
részét már fásították. de a háború alatt sokat letaroltak belőlük, és utána csak fejlő-
désképtelen, agyonfejszézett cserjék maradtak meg. Ezeknek a felújításán kívül van-
nak új utak is, melyek már a felszabadulás után végrehajtott területrendezések folya-
mán létesültek. Ezeknek mindkét oldalán egy-egy fasor ültetésével igen komoly fa-
tömeget lehetne nevelni.

Minden község határában megtalálhatók a kubik- és agyaggödrök, elhagyott
homokbányák, stb., melyek csak csúfítják a község képét, de semmi hasznot nem
adnak. Sok példa van arra megyénkben is. hogy ezeken a helyeken igen szép erdő-
ket lehet nevelni (pl. Abádszalók, Kunhegyes vágóhíd, Kisújszállás olajütő, Karcag,
stb.). Természetesen ilyen területek fásításánál azzal kell kezdeni, hogy a kecskét,
birkát és egyéb legelőjószágot ki kell tiltani, mert azok az erdő hóhérai, kitördelik,
lerágják a fiatal fákat. Az ilyen faluszéli gödrök fásítása még azért is előnyös, mert
egészségvédelmi szerepet is tölt be, azonkívül a dolgozók hajlékait is védi (mint zöld-
övezet) a szelek pusztító erejétől. Külön fásítási lehetőség a már tárgyalt védőerdő-
sávok telepítési rendszere. A védőerdősáv-rendszer összefüggő kiépítése és megter-
vezése már igen komoly szakmai feladat, csak erdészeti műszaki szakemberek hajt-
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hatják végre. Megtervezése és végrehajtása csakis nagyüzemi mezőgazdaság keretei
között képzelhető el. Előfeltétele a területrendezés, füves vetésforgórendszer beveze-
tése, csatornahálózat kiépítése, állandó utak kijelölése stb. Csak a végleges terep-
tárgyak rögzítése után következik az erdősávok megtervezése.

A tervszerűen és szabályos alakzatokban elrendezett sávokon kívül más for-
mában is lehet fásítani nagyüzemi és kisparaszti gazdaságokban is. Folyók mentén
(Tisza, Zagyva, Tárna, Körös, Berettyó) vannak olyan hullámtéri, mentetlen terüle-
tek, ahol a mezőgazdasági kultúrnövények termesztése nagy kockázattal jár. Az évi
rendszeres árvíz miatt sokszor éveken át teljesen kiesik a termés. Spk helyen csak
igen költséges árvízvédelmi berendezések (gátak, zsilipek stb.) építésével lehetne me-
zőgazdasági termelést biztosítani, ez pedig hatalmas beruházásokat igényelne. Az
ilyen mentetlen hullámtéri területeken viszont komoly hasznot adó nyárfásokat lehet
telepíteni, melyek 5—6 év alatt hatalmas erdővé fejlődnek és a tulajdonosnak is érté-
kes, importot helyettesítő faanyagot szolgáltatnak: papírfát a cellulóztermeléshez.
De még a vékonyabb ágfa is felhasználható faköszorület formájában a farostlemez-
iparban. Ezek a nyárfások 15—20 éves korban akár teljesen kitermelhetők és újra-
telepíthetők, mert már így is sokszoros jövedelmet biztosítanak. Ilyen terület mind
az állam, mind a magántermelők vagy a tanácsi szervek tulajdonában bőven akad-
nak. Ezeknek nyárral való fokozatos betelepítése népgazdasági érdek és feladat a
közeljövőben. Nagyon sok kihasználatlan terület van még a MÁV és a PKM közúti
igazgatóságainak kezelésében levő közlekedési útvonalak mentén. Az utak egy része
teljesen kopár, vagy a már kiöregedett eperfákkal van szegélyezve. A sorfásítás pe-
dig a közlekedés biztosítása szempontjából is fontos, minden gépjárművezető köny-
nyebb és biztosabb érzéssel tud vezetni két oldalról szépen fásított utakon. Egyes út-
és vasútszakaszok télen a hófúvás miatt járhatatlanokká válnak. Ezt is meg lehet
előzni hófogó erdősávok telepítésével. így a költséges deszka- vagy rőzsepalánkok
feleslegessé válnának.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az olyan — inkább összességükben jelentős
fásítási lehetőségeket sem, mint a tanya vagy major környéki fásítás, csatornafásítás
stb., mivel ezek is hozzájárulnak faellátottsági helyzetünk javulásához.

Érdemes még külön megemlíteni az Alföldön, így megyénkben is telepíthető
faféleségek helyes megválasztásának kérdését. Általában az a téves felfogás uralko-
dik itt megyénkben is, hogy az akácfa is csak a neki legjobban megfelelő termő-
helyen, homokos vagy könnyű vályogtalajon érzi jól magát, kötött, szikes talajokon
csak sínylődik és korán elpusztul.

Ez a tény is azt igazolja, hogy a telepítéseket megelőzően alapos* talajvizsgá-
latot kell végezni, s csak a vizsgálat eredményének megfelelően szabad végrehajtani
az erdősítést. A Szolnok megyei talajviszonyokat figyelembe véve. az erősen kötött,
sőt szikes talajokon csakis tölgyerdök telepítése szakszerű. A tölgyesek jó fejlődésére
már konkrét bizonyítékaink is vannak. Karcag—Apavárán mintegy ezer kat. hold
összefüggő tölgy-erdősítésünk van az állami erdőgazdaság kezelésében. Ez a tölgyes
8 éves korára teljesen záródott erdőállományt alkot, pedig telepítése idején a kör-
nyékbeliek közül senki sem bízott abban, hogy ott valaha erdő lesz.

Természetesen megyénk egyes vidékein, pl. a Jászságban eredményes erdősítést
lehet végrehajtani fekete fenyővel és erdei fenyővel. Ezek a fajták u. i. a silány, ter-
méketlen futóhomokon is megélnek (Jászberény Üjerdő). Ezenkívül számításba jönnek
még a Szolnok megyében eredményesen telepíthető fafajok közül a folyók, és kisvíz
folyások huljámlerében főleg a nemes nyárfák és a hazai nyár különböző fajtái. Ezek
— mivel gyorsan növő fafajok — aránylag rövid terminus alatt kimagasló eredmé-
nyeket biztosítanak. Jelenleg pedig népgazdaságunknak is egyik legsürgősebb, meg-
oldást váró problémája az ország faanyag hiányának lehető legrövidebb időn belül
való csökkentése. Ennek érdekében minden nyárfásításra alkalmas termőhelyet fel
kell kutatnunk és befásítanunk.

Céltudatos munkával, az erdészeti tudomány vívmányainak felhasználásával
az Alföldfásítás terén aránylag rövid időn belül kimagasló eredményeket érhetünk el.
Ezt igyekeznék segíteni ez a tanulmány is.

Tóth Károly

15


