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A bibircses nyír hazai termôhelyeirôl, ter-
môhelyi igényérôl, az egyes termôhelyek
nyírrel történô hasznosításáról kevés ha-
zai szakirodalom áll rendelkezésre. Rész-
ben ennek, részben pedig az egyes kor-
szakaink fafaj-politikájának köszönhetô-
en viszonylag szerény ismeretekkel ren-
delkezünk a bibircses nyír termôhelyi
igényét illetôen. Ez eredményezi azt,
hogy a nyír, mint ôshonos fafajunk, az
elegy-fafajok listájáról is szinte kiszorult,
pedig értékes, dekoratív, szerény igényû
és nagy alkalmazkodóképességû fa.
Fagyálló, a hômérsékleti szélsôségeket
jól tûrô, mészkerülô pionír fafaj. Számos
pozitív tulajdonsága közül nagy vonalak-
ban emeljünk ki néhányat:

– Javítja saját termôhelyét, így az ál-
tala meghódított területeken a szuk-
cesszió folytán más állományalkotó fa-
fajok mielôbbi megtelepedését teszi le-
hetôvé.

– Elônyösen hat az elegyes állomá-
nyokban, nô azok biológiai ellenálló
képessége.

– Pionír jellegébôl adódóan képes a
viharkárok, erdôtüzek, hótörések stb.
utáni gyors regenerációra (Rumszauer,
1984).

– Fontos szerepet tölt be elô- és vé-
dôállományként.

– A nemzetközi irodalomban se sze-
ri, se száma a közönséges nyírrôl írt
publikációknak, ezzel szemben a hazai
szakirodalom meglehetôsen mostohán
bánik a nyírrel.

A nyír eurázsiai flóraelem, elsôsor-
ban hegyvidéki fafaj, de mint elegy-fa-
faj, valamennyi erdôgazdasági tájcso-
portban elôfordul. Mészkerülô erdôk
jellegzetes pionírja. Így a dunántúli
mészkerülô tölgyesek, a középhegységi
mészkerülô tölgyesek, a mészkerülô
gyertyános-tölgyesek, a mészkerülô
erdeifenyvesek és csarabosok társulása-
iban koszociációt alkot, a mészkerülô
bükkösökben és fenyôelegyes-tölgye-
sekben gyakori elegyfa. A hegyvidéki
tarvágások erdôt elôzô társulásaiban
mindig jelen van. Minthogy nemcsak a
mészmentes talajt, hanem a levegô bi-
zonyos mértékû páratartalmát is meg-
követeli, konszociációt képez égerlá-
pok, rekettyefûz lápcserjék és nyírlá-
pok szegélyein is (Koloszár, 1987).

A síkságon tölgy-kôris-szil ligeter-
dôkben, gyöngyvirágos tölgyesekben
és pusztai tölgyesekben képez elegyet-
len állományfoltokat. Fellépése gyer-
tyánelegyes bükkösökben, gyertyános-
kocsánytalan tölgyesekben és cseres-
kocsánytalan tölgyesekben szórványos.

A bibircses nyír 
klímaigénye

A nyír az éghajlati tényezôkkel szem-
ben közömbös, igen változatos termô-
helyeken élô, széles ökológiai amplitú-
dóval rendelkezô fafaj. Jelentékeny hô-

mérsékleti ingásokat képes elviselni. A
legszélsôségesebb téli hideget is kibírja,
a tavasszal kihajtott, zsenge hajtásait és
virágait az erôsebb kései fagyok sem
károsítják. A tenyészidô alatt kis hô-
összeggel is beéri (Gencsi–Vancsura,
1997). Hazánkban valamennyi klímatí-
pusban elôfordul, azaz megtaláljuk kö-
zéphegységeinkben, de ugyanakkor
nem hiányzik az alföldi, szárazabb terü-
letekrôl sem. Közép-Európában 600 m
tengerszint feletti magasságban a nyír
nettó fotoszintézisének optimális hô-
mérsékleti tartománya 12–22 °C, 1900
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m magasan 8–19 °C. A hômérsékleti in-
tervallum, ahol még a fotoszintézis vég-
bemegy –3 °C és +41 °C, tág hômérsék-
leti határokat mutatva (Lyr et al., 1992).

Nagyon fényigényes fafaj. Rendkívü-
li fényigényére utal a vertikálisan kis
terjedelmû, laza korona, a hosszú hajtá-
sokon függôlegesen elhelyezkedô, vi-
szonylag apró levelek, amelyek a nap-
sugarakat nagymértékben átengedik.
Fototropikus érzékenysége is a nagy
fényigényével magyarázható. Elôszere-
tettel telepszik meg nyílt területeken, ál-
lományszegélyeken. A laza koronájú
nyírek alatt még olyan fényigényes fafa-
jok is, mint a kocsánytalan tölgy és az
erdeifenyô felújulhat és jól növekedhet.
A nagy fényigényével van összefüggés-
ben a nyírállományok korai kiritkulása.
Más fafajok oldalárnyékolását sem vise-
li el, a termôhelyet a nap és a szél ellen
alig védi (Gencsi–Vancsura, 1997).

A közönséges nyír 
hidrológiai igénye

A nyír nem kifejezetten vízigényes,
nedvességigényét tekintve mezofil fa-
faj, de a legjobb növekedést csak a
többletvíz mellett éri el, ott, ahol a víz-
gazdálkodási fok üde vagy mérsékelten
nedves. A hosszabb száraz idôszakokat
elviseli, de vízhiány hatására jelentôs
növekedés-visszaesés következik be
(Gencsi–Vancsura, 1997).

Alapvetô számára a talajvíz közeli je-
lenléte (idôszakos vagy állandó vízha-
tás). Ha ilyen van, számos talajtípuson
jó növekedésre képes. Még a gyengén
humuszos homok is lehet kiváló
nyírtermôhely. A réti talajok még in-
kább ezeknek a más talajtípusokkal al-
kotott kombinációi adják az alföldi ho-
mokvidékeinken a legjobb nyír termô-
helyeket, hangsúlyozni kell azonban,
hogy döntô a talajvíz mélységének el-
helyezkedése. A gyenge víztartó képes-
ségû talajok hasznosítható vízkészlete
igen kicsi, száraz klímában viszont ke-
vés a csapadék mennyisége, ezért van
tehát szüksége a talajvíz közelségére.

Ha a tavaszi talajvízszint nincs mé-
lyebben, mint 150 cm, de ugyanakkor
nincs is magasabban, mint 70 cm, a ha-
zai mélyebb fekvésû termôhelyek szin-
te mindegyikén elôfordulhat a nyír, iga-
zából azonban az állandó és az idôsza-
kos vízhatású területeken érzi jól ma-
gát.

Az alföldi homokvidékeken az I. fa-
termési osztályú nyíresek termôhelyeire
jellemzô, hogy a humuszos szintek
együttes vastagsága a termôrétegben
60–70 cm, a II. fatermési osztályúaknál

40–50 cm, míg a III. fatermési osztályú
termôhelyeken 30–40. Látható tehát,
hogy a nyír az alföldi meszes, humu-
szos homokon korántsem igénytelen
fafaj, a talajvíz kedvezô mélységû elô-
fordulását, valamint a humuszos réte-
gek jelenlétét igényli, különben csak le-
törpült, gazdaságos termesztést nem
szolgáló állományok kialakítására van
lehetôség (Faragó, 1987).

Transzspirációja lényegesen na-
gyobb, mint sok más fafajé. Németor-
szági mérések alapján egy 7–8 éves nyír
egy gramm szárazanyag elôállításához
napi 9,5 g vizet használt fel, míg a bükk
4,8 g-ot vagy az erdeifenyô csupán 1,9
g-ot. Egy 40–50 éves, II. fatermési osztá-
lyú nyírállománynak a fotoszintetikus

teljesítménye, ahol a levéltömeg 4940
kg/ha volt, napi szinten 4,7 mm/nap,
éves szinten pedig 430–480 mm/év víz-
felhasználás volt. Nálunk, ahol a tenyé-
szidôszaki csapadék mennyisége gyak-
ran ezen értékek alatt marad, a nyír
fotoszintetikus teljesítményének csök-
kenésével kell számolnunk.

Egy 21 éves, 14 m magas elegyes ál-
lományban a nyír átlagos levéltömegét
2790 grammnak mérték, ami a bükkhöz
hasonló mennyiségû, a fenyôkhöz ké-
pest azok mintegy fele volt. Egy fa szer-
ves anyagának elôállításához azonban a
nyír 5307 kg vizet, hasonló körülmé-
nyek között a bükk 3801 kg-ot, az erdei-
fenyô viszont csak 3037 kg vizet igé-
nyelt (Lyr et al., 1992).

Az 1. táblázatban az egyes fafajok
vízháztartásban betöltött szerepét mu-
tatják. A Fekete-erdôben (Schwarz-
wald) az éves csapadék mennyiségé-
nek csak harmadát, felét használják a
fák transzspirációra. A nyírnél az egy
hektárra esô kisebb szervesanyag-tö-
meg ellenére a felhasznált víz mennyi-
sége az itt vizsgált állományokban kö-
zel azonos, ugyancsak jelezvén a nyír
nagyobb nedvességigényét. A csapa-
dék egy része elpárolog a talaj felületé-
rôl, a laza koronájú, ritkábban álló fény-
igényes fafajoknál – mint pl. a nyír – ez
akár többszöröse is lehet, mint az ár-
nyéktûrôk alatt (duglászfenyô alatt 120
mm, a nyír alatt 300 mm). Az intercep-
ciós veszteségek viszont a fenyôfélék-
nél magasabbak, mivel a tûlevelûek le-
vélfelülete az ôszi lombhullást követô-
en nem csökken jelentôs mértékben
(Lyr et al., 1992).

Habár pionír jellegébôl adódóan a
talajok szerény tápanyag-ellátottságával

is beéri, jó növekedést a tápanyagban
közepesen vagy jól ellátott termôhelyen
mutat. A növényelemzéssel, a fák leve-
leinek kémiai analízisével megállapít-
ható, hogy a nyír egy adott tápelembôl
milyen mértékben ellátott. A kapott
eredményeket a 2. táblázat optimális el-
látottságot jelentô határértékeivel kell
összehasonlítanunk, hogy megítélhes-
sük a nyír tápelem-ellátottságát az adott
helyen. Mivel egy adott termôhelyen a
tápanyag-ellátottságot még egy fafajon
belül is számos tényezô (mint pl. a fafaj
kora, a növény fejlettsége, az állomány-
ban betöltött szerepe stb.) befolyásolja,
ezért szükséges lenne ezen határérté-
kek hazai termôhelyeken történô meg-
állapítása. Ezek hiányában azonban a 2.
táblázatban közölt határértékek csak
igen jó kiindulási támpontot nyújtanak
a nyír tápanyag-ellátottságának nyo-
mon követésére, hazai alkalmazására
csak ezen határértékek tesztelése után
kerülhet sor.

1. táblázat. Vízháztartás komponensei a különbözô állományokban (mm)

Duglászfenyô Erdeifenyô Bükk Nyír

Csapadék 1200 (mm)

Transzspiráció 490 480 601 425

Párolgás a talajfelszínrôl 120 240 120 300

Intercepció 360 300 216 240

Talajba történô beszivárgás 230 180 263 235

N P K Ca Mg B Mo Cu Mn Zn

mg/100 mg mg/kg

2,5– 0,15– 1,00– 0,30– 0,15– 15–40 0,05– 6–12 30–150 15–50
4,0 0,30 1,50 1,50 0,30 0,20

2. táblázat. Az új hajtások jól kifejlett leveleinek elemtartalma optimális ellátottság esetén
(Bergmann, 1983)
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A bibircses nyír 
talajigénye

A nyír talajban általában nem válogat,
pionír jellegénél fogva számos, tulaj-
donságaikban eltérô talajtípuson elô-
fordul. A talajok kémhatásával szem-
ben erôsen toleráns, inkább mészkerü-
lô, azonban megtaláljuk a meszes tala-
jokon is, elsôsorban akkor, ha a talaj-
víz számára elérhetô mélységben he-
lyezkedik el, vagy a feltalaj kilúgozott.
Tápanyagigénye általában kicsi, így a
legsavanyúbb, pH 4,5 alatti talajokon
is megél.

Hegyvidékeinken, középhegysége-
inkben a nyírt megtaláljuk a köves-
sziklás váztalajokon, a sekély vagy
középmély termôrétegû ranker vagy
erubáz talajokon, a nyershumuszos
savanyú, nem podzolos barna erdôta-
lajokon és a podzolos barna erdôtala-
jokon egyaránt. Míg az igen sekély
(0–20 cm) termôrétegû talajokon csak
letörpült, fának nem nevezhetô mére-
teket ér el, addig már a sekély vagy a
középmély termôrétegû talajokon lé-
nyegesen kedvezôbb feltételeket talál.
Olyan termôhelyek ezek, ahol a tala-
jok vízmegkötô képessége, hasznosít-
ható vízkészlete közepes, ami némileg
ellensúlyozza a talajok kedvezôtlen
kémhatását vagy elégtelen tápanyag-
ellátottságát. A vízgazdálkodás javulá-
sával nô a nyír szervesanyag-produkci-
ója, jobb a növekedése. Általában ezek
a termôhelyek tápanyagban szegé-
nyek, annak ellenére, hogy az erdei
avar mennyisége közepes. A minerali-
zációs feltételek, ezért a tápanyagok
nehezen válnak csak kedvezôtlenek
felvehetôvé. Az erôsen savanyú kém-
hatás következtében a tápanyagok egy
része, mint pl. a nitrogén vagy a fosz-
for nem felvehetô, ezért tápanyag-ellá-
tottsági problémák jelentkezhetnek.
Domb- és hegyvidékeinken gyakran
találkozhatunk mozaikosan elôforduló
pszeudoglejes barna erdôtalajokkal.
Annak ellenére, hogy a nyír kerüli az
agyagos, levegôtlen talajokat, mégis
találkozunk vele ezeken a talajtípuso-
kon is, elsôsorban akkor, ha a vízzáró
réteg a talajok felhalmozódási szintjé-
ben helyezkedik el (pl. Soproni-hegy-
vidék).

Kiterjedtebb elôfordulásukkal talál-
kozhatunk a nyugat-dunántúli kavi-
csos, ún. cseri talajokon. Jól hasznosítja
ezen talajok általában sekély (20–50
cm) termôrétegét, amely erôsen sava-
nyú (pH 3–4 körüli), jól levegôzött,
gyengén fejlett vagy poros szerkezetû,
közepes szervesanyag-tartalmú (3–4%

humusz), homokos vályog fizikai féle-
ségû (10–15% agyagtartalom) talaj.
Gyakran a vékony termôréteg alatt
agyaggal összecementált vízzáró vagy
vizet csak igen nehezen áteresztô réte-
geket találunk, ami kedvez a változó víz
megjelenésének. A téli hóolvadás után
(már ha van hó) a talajok kis adszorpci-
ós kapacitása miatt ezek a talajok ha-
mar telítôdnek vízzel, gyakran kelet-
keznek kisebb-nagyobb vízállások, ami
a vegetációs idôszak elsô felében akár
kedvezô vízellátottságot, ill. többletvi-
zet jelent a növényzet számára.
Amennyiben ezen a változó vízgazdál-
kodású termôhelyeken a vízzáró réte-
gek nem közvetlenül a felszínen jelent-
keznek, akkor a nyír plasztikus gyökér-
zete képes jól behálózni a levegôsebb,
lazább feltalajt. Ezért találkozhatunk a
cseri talajokon nyírrel ott, ahol valami-
lyen ok miatt megszûnt a gazdálkodás
és a természetes szukcessziós folyama-
tokban a nyír pionír jellegébôl adódóan
gyorsan meg tudta hódítani ezeket a
termôhelyeket.

Megtaláljuk ezenkívül az öntéstalajo-
kon is, azonban az erôsen kötött, leve-
gôtlen talajokon sínylôdik. A hosszabb
elárasztást se viseli el, különösen akkor,
ha a felmelegedô víz az oxigéntartalmát
elveszti és pangó víz alakul ki. A mérsé-
kelten nedves, laza, törmelékes homok-
vagy homokos vályogtalajok jelentik
számára az optimumot.

Az Alföld Duna-Tisza-közi meszes,
humuszos homokjain is ott díszlik (pl.
Kunpeszér), állományszerû csoporto-
kat alkotva. Száraz klímakörülmények
között a talajjal, talajvízzel szemben igé-
nyes fafaj. Jó növekedést nem remélhe-
tünk a meszes homokbuckák hátán, in-
kább a mélyedésekben fordul csak elô,
ott nyújt fatermesztési oldalról is figye-
lemre méltó eredményt. Kisebb mérték-
ben elviseli a talaj szódatartalmát, ez a
körülmény fokozza használhatóságát. A
szóda a talajokban 8,5 pH-nál jelentke-
zik a lúgosan hidrolizáló sók jelenléte
következtében. A homokháton igen
gyakori, elaprózott mozaikos, mélyebb
fekvésû területrészeken elônyös lehet a
fenyves-tenger megtörésére és ezért ér-
demel nagyobb figyelmet (Faragó,
1987).

A talajvizsgálatok szerint a pH tûré-
se pH 8-ig tart, ennél magasabb pH
esetén már növekedés-visszaesés kö-
vetkezik be. A szénsavas meszet job-
ban tûri, 15% szénsavas mész esetén,
ha talajvíz közelsége is adott, még ki-
váló fatermô képességet mutató nyíre-
sek alakulhatnak ki. A szódatartalomra

kismértékben érzékeny. Csekély, in-
kább nyomokban elôforduló szódatar-
talmat még a talaja felsô részén is elvi-
sel, növekedésének számottevô
visszaesése nélkül. 100 cm alatti talaj-
rétegekben nyíres alatt elôfordult a
0,11% fenolftalein lúgosság is, ami jel-
zi, hogy az altalaj szikességét elég jól
tûri. Mindez aláhúzza jelentôségét
olyan vidékeken, ahol a szódatarta-
lomra érzékenység miatt kevés fafaj áll
rendelkezésükre ilyen adottságok
hasznosítására (Faragó, 1987).

A nyírt legnagyobb kiterjedésben a
nyírségi és a somogyi homokvidéke-
ken találjuk meg. A nyír somogyi elô-
fordulásával, annak erdészeti haszno-
síthatóságával és jelentôségével foglal-
kozott Rumszauer János 1984-ben el-
készített doktori értekezésében. So-
mogyban, ahol az ország nyíres elôfor-
dulásának mintegy felét találjuk, a nyír
változatos, hullámos térszínen, a közel
észak-déli irányú homokvonulatok kö-
zötti mély fekvésû területeken és a ma-
gasabb buckatetôkön található. Mi is
jellemzi azon tájak földrajzi adottsága-
it, ahol természetes úton a legtöbb nyí-
res létrejött?

Az egyes homokvonulatokon a
pannonrétegbôl hullámos dombvonu-
latok rakódtak le, elsôsorban a belsô-
somogyi homokvidék nyugati és a kö-
zépsô részén, amelyeknek a tetején
gyakran finom lösszerû agyagos réte-
geket találunk. A zömmel észak-dél
irányban folyó patakok mentén, vala-
mint a lefolyástalan buckaközökben a
pangóvizes lápfoltokban nagy
mennyiségû anyag rakódott le. A ho-
mok kémiailag savanyú, mészben
szegény. A felszínét hajdan sok százra
tehetô lefolyástalan lápfolt tarkította a
múlt században végrehajtott vízrende-
zésig, a lecsapolási munkákat meg-
elôzôen, vizenyôs, lápos szélesebb
medrek és csak nehezen járható, er-
dôs fás ligetek borították. A fennma-
radt lápoknak egy tipikus példája a
Baláta, ahol a nyílt víz, a sásos-náda-
sos láprét a fûz-, nyír- és égerláp még
ma is megtalálható. Ehhez hasonló pl.
a barcsi ôsborókás területén a „Nagy-
berek”. Ezek a lápok síklápok, ahol a
vízzáró réteg felett kialakuló nyíltszíni
vizekben jelentôs volt a
szervesanyag-képzôdés és levegôtlen
körülmények között annak tôzegként
történô felhalmozódása. A vízszint
változásával a nyílt vizek szélein idô-
szakosan a levegôre került szerves
anyag egy része mineralizálódott
és/vagy humifikálódott, aminek kö-
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vetkeztében a víz alatt lévô tôzeglá-
pok, valamint a kissé magasabb tér-
szintekre jellemzô réti talajok között
ún. lápos réti talajok jöttek létre, ahol
gyakran találjuk a nyírt.

A somogyi táj arculatának megválto-
zására nagy hatással volt a II. világhá-
ború után a nagyüzemek kialakítása, a
kisparaszti gazdaságok megszûnése,
aminek következtében a mozaikszerû
termôhelyek hasznosítására már nem
volt mód. Az addig rendszeresen gon-
dozott belvízi árokhálózat elhanyagolá-
sa miatt egyre több elvizenyôsödés kö-
vetkezett be, és az ilyen terület azután
már nagyüzemi gazdálkodásra nem volt
alkalmas. A felhagyott kisparcellák, a
táblásításra alkalmatlan foltok, valamint
a gyenge termôképesség miatt a na-
gyobb, összefüggô táblák is mûveletle-
nül maradtak, s ezeket gyorsan meghó-
dította a nyír az erdôkultúra számára
(Rumszauer, 1984).

A területek átlagos hozamainak
csökkenése miatt az ilyen táblákat újra-
erdôsítésre adták át. A szerkezetileg la-
za, gyenge humuszos homok beerdôsí-
tése rendszerint fenyôvel történik, s
ezekben a telepítésekben nagy tömegû
nyírújulat jelentkezik. A nyír ily módon
állandóan terjeszkedik a tájban. A táj
mezôgazdasági mûvelés alatt álló terü-
leteinek védelmét szolgálják az erdôk,
fásítások, ezekben igen gyakori a nyír-
elegy. Az erdôk és fásítások védô hatá-
sa a nyári csapadék mennyiségével
együttesen akadályozza meg, hogy a
somogyi futóhomok váztalaj már nem
lehet a szél martaléka. A nyíresek ter-
môhelyeire jellemzô, hogy szelíd lejté-
sû, hosszanti, s nagyjából észak-déli
irányban párhuzamosan haladó ala-
csony, buckás terepen találhatók, rend-
szerint erdeifenyôvel, égerrel, tölggyel
elegyesen.

A mozaikszerûen elhelyezkedô rét-
láp talajok és lápos réti talajok mellett a
magasabb térszinteken gyakran homo-
kos löszön kialakuló, kovárványos bar-
na erdôtalajokon, rozsdabarna erdôta-
lajokon, valamint ezek kombinációjá-
ból keletkezett kovárványos rozsdabar-
na erdôtalajon jelentôs a nyír térhódí-
tása. A kovárványos barna erdôtalaj
leggyakrabban szárazabb, magasabb
helyen fordul elô, egyes szintjei sokszor
nem különülnek el élesen, savanyúsá-
guk mérsékelt. Többletvíz hatás esetén
rozsdás árnyalatúak. A felszín humusz-
tartalma változó, lehet igen gyengén
humuszos, amennyiben a felszínen ki-
alakult humuszos feltalaj a különbözô
korok eróziójának esett áldozatul, de

lehet humuszos is (20–40 cm mély, hu-
musztartalom 2–4%), ahol a nyír jó nö-
vekedést mutat. A kovárványcsíkok a
B-szintben (felhalmozódási szint) több
cm vastagságúak.

A kovárványos barna erdôtalajok
kovárványcsíkja nem tévesztendô össze
többletvíz-hatás következtében létrejött
vaskiválások okozta vörösesbarna szí-
nezôdéssel. A kovárványcsík rendsze-
rint összefüggô, 1–5 cm-es vastagságú,
általában gyengén hullámos rajzolatú.
A kovárványcsíkok nem tömôdnek és
nem cementálódnak olyan mértékben,
mint a talajvíz hatására létrejött rozsda-
vörös vaskiválásos réteg. Így nem for-
dulnak elô a mélyebb fekvésekben,
sem a homokbucka-hátakon, hanem
rendszerint a széles lejtôs oldalakon,
mintegy a buckák lábánál, a mélyedé-
sek peremén találhatók.

A rozsdabarna erdôtalajon a kocsá-
nyos tölgyes erdôtípusban üde termô-
helyen a nyír tekintélyes méreteket ér
el. A rozsdabarna erdôtalaj mind az
északi, mind a déli részen igen elterjedt.
Ezt a talajtípust a mélyebb fekvésekben,
az idôszakos vagy az állandó vízhatású
helyeken és a magasabb buckavonula-
tok kovárványos homokján, többletvíz
hatástól független rozsdabarna erdôta-
lajokként, valamint a kovárványos bar-
na erdôtalajok kombinációjaként is
megtaláljuk. A rozsdabarna erdôtalajo-
kat a mélyebb térszintekben kísérhetik
a csonka rozsdabarna erdôtalajok és az
ezekbôl másodlagosan képzôdött, hu-
muszos homokok vagy kialakulatlan
rozsdabarna erdôtalajok.

A táj talajainak fejlôdésére nagy ha-
tást gyakorol az ingadozó talajvízszint.
Talajtípustól függetlenül, a tavasszal
felszínig nedves talajszelvényben a
nyár végére gyakran csak 2–3 m-re ta-
láljuk a talajvizet. Az állandó vízszint-
ingadozás, ill. a vízpangás következté-
ben vaskiválásokat, vöröses elszínezô-
déseket találunk. A víz migrációs
szintjében ezért gyakran bukkanunk
olyan rétegekre, amelyeknek rossz a
vízemelô képességük. Ilyen tulajdon-
ságú réteg rendszerint 40–60 cm-rel a
felszín alatt elôfordul, és igen gyakran
egy méternél újabb 20–40 cm-es vas-
tagságra akadunk. Ezek a rétegek szá-
raz idôben igen tömöttek és rossz víz-
emelô képességûek, csontkeménnyé
száradtak. A gyökerekkel átszôtt ré-
tegben néha vízellátási zavar keletke-
zik a nyári idôszakban. A rossz kapil-
láris vízemelés miatt a mélyre süllyedt
talajvízbôl utánpótlás nem érkezik, s a
vaskiválásos, vöröses színû rozsdafol-

tok a talajrétegben betonkeménységû-
ek és szinte a holtvíztartalmukig kiszá-
radnak.

Ezeken a termôhelyeken a több mé-
tert ingadozó talajvíz, a kiszáradásra va-
ló hajlam, a szélsôséges vízgazdálkodás
az egyes fafajok számára már talajhiba.
Elsôsorban az érzékenyebb fafajokra je-
lent ez hátrányt, amelyek a szélsôsége-
ket kevésbé viselik el, vagy kisebb az
alkalmazkodóképességük. Az ilyen ter-
môhelyek nem alkalmasak pl. nyárfa-
termesztésre, ugyanakkor a kemény-
lombosok termesztése is számos kocká-
zatot jelent. Ezeket a szélsôségeket leg-
jobban talán a nyír képes elviselni, an-
nak ellenére, hogy megél rajta a tölgy,
mélyebb fekvésekben a mézgás éger.
Az erdeifenyô növekedése is csak
gyenge. Ezért is lenne célszerû a nyír
intenzívebb alkalmazása ezeken a terü-
leteken.
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