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Dr. Tóth Béla: 
A nemesnyárak termesz-
tésének termôhelyi felté-

telei címû könyvérôl

A hazai termôhelyfeltárás és kutatás
újabb eredményének tekinthetô dr.
Tóth Béla „A nemesnyárak termesztésé-
nek termôhelyi feltételei” címmel meg-
jelent könyve. Szakmai igény már régó-
ta létezik arra, hogy a hazai erdôgazdál-
kodás alapjait képzô termôhelyek, ill. az
egyes fafajok termôhelyi igényét jobban
megismerjük. A nemes nyárak az akác
mellett az ültetvényszerû erdôk gerincét
képezik. „A mintegy 130 ezer ha nemes
nyárak az erdôk 6,7%-át teszik ki, a tel-
jes fakitermelésben pedig 18%-kal jelen-
tôs részarányt képviselnek”, olvasható a
bevezetôben. Gazdaságosságuk változó
technológiák mellett nem vonható két-
ségbe, ezért mind az állami erdôgazda-
ságoknál, mind pedig a magánszférában
továbbra is elônyt élveznek a gyors nö-
vekedésû nemesnyár-klónok. Mivel a
természetvédelmi törekvések olykor
joggal, olykor jog nélkül igyekeznek a
nem ôshonos fafajokat visszaszorítani,
ezért a legkedvezôbb termôhelyi adott-
ságok mellett egyre kisebb területarányt
képviselnek a nemes nyárak.

Fájának jó minôsége, széles körû fel-
használhatósága miatt mindig keresett a
fapiacon, ezért természetes a gazdálko-
dók részérôl az a törekvés, hogy a
nemes nyárak termesztésére az árterü-
leteken kívül egyéb alkalmas termôhe-
lyeken is sor kerülhessen. A termôhelyi
feltételek romlása jelentôs kockázat a
nemesnyár-termesztésben, ezért min-

den gazdálkodó elemi érdeke a ter-
meszthetôségi feltételek (termôhelyi
adottságok) pontos ismerete. Ehhez a
témához ad igen értékes, hasznos, a
gyakorlatban jól használható útmutatást
a könyv, amely a szerzô több évtizedes
kutatómunkájának és gyakorlati megfi-
gyeléseinek eredménye.

A szerzô a bevezetô után a
„Nemesnyárak termôhelyi igénye általá-
ban” címû fejezetben a nemes nyár leg-
fontosabb ökológiai igényeit tárgyalja.
Ebbôl kiderül, hogy mely klónok a kife-
jezetten fényigényesek, amit a növôtér
kialakításánál alapvetôen figyelembe
kell venni. „A nyár (gyökérzet) levegô-
igénye” fejezetbôl kitûnik, hogy a
nemes nyárak kifejezetten levegôigé-
nyesek, gyökereik igénylik a felsô
40–50 cm-es talajréteg állandó át-
szellôzését. „A nemesnyárak vízigé-
nye” fejezetrészben a szerves anyag elô-
állításához szükséges vízmennyiségre
találunk konkrét adatokat, mivel a
nemes nyárak köztudottan nagyon víz-
igényesek. „A nemesnyárak klímaigé-
nye” fejezetrészben a nemes nyár ter-
mesztésben szerepet játszó két klímát
említi a szerzô. Az erdôs sztyepp, eset-
leg a kocsánytalan tölgyes, ill. cseres klí-
mában találkozhatunk állományaikkal,
mivel melegigényes fajok. A klimati-
kus tényezôk között a csapadéknak van
kiemelt szerepe. „A nemesnyárak táp-
anyag (ásványi elem) igénye” fejezet rá-
mutat arra, hogy a nemes nyárak gyors
növekedéséhez vagy faanyag produkci-
ójához jelentôs mennyiségû tápanyagra
van szükségük. Idéz hazai és nemzetkö-
zi adatokat, amelyek segítségével be-
csülhetjük a növényekben levô táp-
anyag-mennyiséget, annak felhalmozó-
dásának mértékét. Bemutatja a legfonto-
sabb tápelemek hiánytüneteit.

A következô fejezet „A termôhelyi
környezeti adottságok és a nemes-
nyárak termesztési lehetôségei”. Ebben
a széles szakmai körökben is elfogadott
termôhely-tipológiai rendszer alapján
tárgyalja az egyes termôhelyeket össze-
vetve a nemes nyárak termôhelyi igé-
nyével. A nemes nyárak termesztésé-
ben a termôhelyi tényezôk közül döntô
szerepe van a hidrológiai és a talajvi-
szonyoknak, ennek megfelelôen ezek
a fejezetrészek sokkal részletesebbek.
Útmutatást kapunk az egyes hidrológiai
kategóriákkal jellemezhetô termôhe-
lyek hasznosításának mértékérôl, a vá-
lasztható fafajokról, ill. az esetleges me-

liorációs beavatkozások lehetôségérôl.
A nemesnyár-termesztésben a másik
fontos tényezô a talaj. Megnevezi az
egyes alkalmas genetikai talajtípusokat,
elemzi az egyes fizikai talajféleségek
szerepét a nemesnyár-termesztés lehe-
tôségében. Kitér a talaj szerkezetére,
ami a levegôzöttséggel szoros összefüg-
gésben van. Kiemelt szerep jut a termô-
réteg vastagságának, mivel csak a jó
víz-, levegô- és tápanyag-ellátottsági
szintek teszik lehetôvé a gyors növeke-
dést. A vízgazdálkodást befolyásoló ta-
lajadottságok ismertetésével a talajban
elôforduló kedvezô vagy kedvezôtlen
hatású talajrétegek szerepét tárgyalja a
szerzô. Fontos a talajhibák ismerete
és mélységi elhelyezkedése. Útmuta-
tásokat találunk arra, hogyan állapítsuk
meg a termôréteg-vastagságot, milyen
talajadottságokat kell meghatároznunk.
A termôréteg vastagságának kategó-
riáinál a szerzô figyelembe vette a
klasszikus termôhely-feltárás termôré-
teg vastagsági kategóriáit, azonban a
nemes nyárak növekedési üteme meg-
követeli ezen kategóriák specifikusan a
nemes nyárakra történô kidolgozását.
Ennek szerepe a fafajválasztás mellett
az állományok növekedésében van. A
talajok jó tápanyag-ellátottsága a
nemesnyár-termesztés alapfeltéte-
le. Hazai viszonyok között számos ter-
môhelyre javasolja a szerzô a táp-
anyag-utánpótlást, a mûtrágyázást,
amit néhány vizsgálati eredmény is alá-
támaszt. A hazai erdészeti gyakorlat
nem vagy csak igen ritkán (fôként cse-
metekertek vonatkozásában) alkalmaz-
za a tápanyag-kiegészítést, ez azonban
javasolható valamennyi intenzíven ne-
velt vagy gyors növekedésû állomány-
ban. Érdemes ennek rentabilitásával is
foglalkozni. Az üzemi gyakorlatban a
rövid távú érdekek sokszor megelôzik a
hosszú távúakét, hogy ennek mi az oka,
azt mindenki maga gondolhatja végig.
Ezért is tartjuk fontosnak a könyv e fe-
jezetét, hogy kiemelten kezeli a jó
tápanyag-ellátottság szükségessé-
gét. A nemesnyár-termesztés feltételei
néhány esetben javíthatók melioráció-
val. Erre vonatkozóan néhány ötletet
kaphatunk, hogyan lehet a fatermést
növelni, a termesztést biztonságosabbá
tenni. A termôhelyi adottságok intenzív
kihasználásának célja a potenciális fa-
termô képesség legjobb kihasználása.
Számos esetben hallhatjuk, hogy a
nemes nyárak intenzív mûvelést igé-
nyelnek, amibe beletartozik a növôtér
helyes megválasztása, az intenzív talaj-
ápolás stb. Fontos információ, hogy ér-

Könyvismertetés
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demes és szükséges az egyes termôhe-
lyeken a talajápolást 10–14 éves ko-
rig fenntartani a biztos és jó hozam
reményében. Ezzel ugyancsak rámutat
a szerzô arra, hogy a legjobb termôhe-
lyein is jelentôs növekedéscsökkenés
következhet be az ápolások elmaradá-
sának következtében. Végsô soron az
állományok léte is ettôl függ.

A nyártermesztésben ez idô szerint
18 államilag elismert nyárfajta szerepel,
ezek termôhelyi igénye számos tulaj-
donságban hasonló, azonban néhány
fontosban eltérô. A nyárfatermesztés
számos termôhely-típusban lehetséges,
ezért a szerzô a könnyebb áttekinthetô-
ség végett nyárfatermesztési termô-
helyi csoportokat különített el (Ia, Ib,
IIa, IIb, IIIa, IIIb) a jótól a gyengébb ter-
môhelyek felé haladva.

Ezek mellett a nemesnyár-fajtacso-
portokat is megismerhetjük a termô-
helyi igényük hasonlósága vagy eltéré-
se alapján.

A könyv az utolsó fejezetében
részletesen, táblázatos formában
közli az egyes termôhelytípus válto-
zatokban adott vízgazdálkodási fok
mellett az egyes nyárfatermesztési
termôhelycsoportokba történô beso-
rolást, a javasolható nyárfacsoporto-
kat, a fafajok várható növekedését és
termesztési idôtartamot. Megjegyzés-
ként néhány hasznos információt
kapunk az adott termôhely-típusvál-
tozaton kínálkozó nyártermesztésre.

A függelékben 27 színes talajkép
mindenki számára hasznos, informatív
segítség az egyes talajtípusok felismeré-
séhez és a termôhely-típusváltozat
meghatározásához, mivel ez a fafaj-
választás, ezen keresztül, a gazdálkodás
alapja.

Végezetül kijelenthetjük, hogy egy
igen hasznos, minden erdôgazdálkodó
számára melegen ajánlható, a nemes-
nyár-termesztés alapjának tekinthetô
könyv született, amelyben megismer-
kedhetünk a nyárak termôhelyi igé-
nyével, a számukra legfontosabb talaj-
adottságokkal, a termesztésbe vonható
termôhelyek széles körével, azokon
várható növekedésével, az egyes ter-
môhelyeken alkalmazható technológi-
ákkal. Szakmánknak igen hasznos és
értékes termôhelyi szakirodalma szüle-
tett, amiért e lapok hasábjain is gratu-
lálunk dr. Tóth Bélának fáradhatatlan
szakmai tevékenységéért, munkabírá-
sáért és kitartásáért és elért eredmé-
nyeiért!

Dr. Bidló András, 
dr. Kovács Gábor

Tóth Béla: 
Az aszály- és belvízhatást
mérséklô erdômûvelési
technológiák. ERTI kiad-

vány, 14. sz., 2000.

A közeljövôre tervezett nagyszabású er-
dôtelepítési program jelentôs részét al-
földi területeken kell megvalósítanunk,
de itt sok veszélyt okoz a kiszámíthatat-
lan idôközökben visszatérô, aszályt ho-
zó idôszak. Az aszályt elôidézô ténye-
zôk közül a klímára nem lehet befolyá-
sunk, illetve az erdôgazdálkodás nem
számolhat az öntözés lehetôségeivel.
Több esélyünk van az aszályban szere-
pet játszó talajtani tényezôk káros kö-
vetkezményeinek elhárítására. Ehhez
elsôsorban a termôhelyi adottságokat
kell ismernünk, a hidrológiai viszo-
nyokban, a talajok levegô- és vízháztar-
tásának ismeretében kell jártasnak len-
nünk, de sokat tehetünk a megfelelôen
választott erdômûvelési technológiák-
kal is. Tóth Béla ez utóbbiakról ad
összefoglaló áttekintést.

Az alap az alföldi erdôgazdasági tá-
jak, tájrészletek és tájrészek praktikus
csoportosításában rejlik, ezek csoporto-
sításával lehet az elhárítás eszközeit át-
tekinthetô módon a gyakorlat számára
ajánlani. A hangsúly a kötet ezen részé-
ben a termôhelyi adottságok bemutatá-
sán van, elsôsorban a tiszántúli szikes
és kötött talajok sajátosságaival foglal-
kozik a szerzô. Minden sorából érzôdik
a több évtizedes tapasztalat. Elnagyol-
tabb a Nagy-Alföld másik, erdészeti ol-
dalról megítélten talán fontosabb táj-
nak, az elôbbihez hasonlóan aszály-
érzékeny Duna-Tisza-közi homokhát-
nak a bemutatása.

Ezt a fejezetet logikusan követi a ta-
lajmûvelési technológiák bemutatása.
Növeli a kötet használhatóságát az er-
dôtelepítésekkel kapcsolatos hatósági
elôírások ismertetése. Végül az erdôk-
fásítások aszálykár-mérséklô szerepét
méltatja és a belvizes területek erdôsíté-
sével foglalkozik.

A kötethez – számos értéke és gyakor-
latias szemlélete ellenére – néhány bíráló
megjegyzés is kívánkozik. Ilyenek:

A kötet belsô arányaiban a termôhe-
lyen van a hangsúly, és ez így logikus,
ám a címben ígért erdômûvelésrôl a
kelleténél kevesebb szó esik. Hiányol-
tam például a célt szolgáló csemetemi-
nôség részletesebb megjelenítését, és
sajnálom, hogy a közöltek közé nem
épültek be azok az erdôtelepítési mód-
szerek, amelyeket a közelmúltban el-

hunyt kiváló bugaci erdészetvezetô, dr.
Horváth László több ezer hektáron si-
kerrel alkalmazott.

A termôhelyi részbôl hiányoltam a ta-
lajmûvelés levegôháztartásra gyakorolt
hatásának méltatását. A mélyforgatás és
más talajmûvelési eljárások ugyanis nö-
velik a felszínközeli talajrétegek pórus-
térfogatát, ez megkönnyíti a víz gyor-
sabb talajba jutását, másrészt a levegô a
talajalkotórészek közül az, amelyiknek
legkisebb a fajhôje, de leggyengébb a
hôvezetô képessége. Ezért bár a felszíni
talajréteg erôsebben felmelegszik, a hô
nehezebben vezetôdik a talaj mélyebb,
nedvességet tároló rétegébe, és ezzel
ezek az aszály idején fontos vízkészle-
tek jobban megôrizhetôk.

A felszíni humuszos rétegek mélybe-
forgatásának elônyein kívül említésre ér-
demes lett volna Babos Imre altalaj-trá-
gyázási próbálkozásainak említése is.

A fentiek ellenére is a gyakorlat által
jól hasznosítható ismereteket tartalma-
zó kötetet vehetünk kézbe, ajánljuk
mindazoknak, akik az alföldi térségek-
ben (Kisalföldön is) erdôsítésekkel fog-
lalkoznak akár tanult szakemberként,
akár újonnan erdôtulajdonos laikus-
ként.

Dr. Szodfridt István

Az erdô levél-biomasszája

Az erdôk levél-biomasszájának tömegét
nagy átlagban 4000 kg/ha/év nagyságú-
nak becsülik, a lehullott avarból a táp-
elemek visszatérülésének mértékét átla-
gosan a következô mértékûre teszik:
80–120 kg N, 8–12 kg P, 40–120 kg K és
20–60 kg Ca hektáronként. A számok
jelzik, hogy az erdô fatermô képességé-
nek alapjául szolgáló tápelemvissza-
térülés ellen dolgoznak ott, ahol az
avart összegereblyézve elviszik az er-
dôrôl. Ez a gyakorlat még magánerdôk-
ben sem követhetô.

A talajromlás 
következményeirôl
A talajromlás következményei miatt
évente 850 millió ember éhezik a száraz
trópusi területeken. Leginkább Afriká-
ban a Szaharától délre fekvô területe-
ken kell ezzel számolni, de bajok van-
nak a dél-amerikai Andok vidékén is.
Egyedül Indiában 13 millió hektárt te-
kintenek kopárnak, és az állami tulaj-
donban lévô mintegy 20 millió hektáros
erdôterületnek kb. egyharmada szorul
talajvédelmi intézkedésekre.

Ref.: Dr. Szodfridt István
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2. kötet
Bezzegh László
Dévényi Antal
Abonyi István
Roller Kálmán
Wisnovszky Károly
Csizmadia József
Gál István
Kádár Zsombor
Fila József
Csutkai Jenô
életrajzait tartalmazza
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A Bakony hazánk erdôsült hegyvidékei-
nek egyik legszebbike. Változatos geoló-
giai adottságai, ritka és szép növényfa-
jokban bôvelkedô hegyoldalai, gazdag
állatvilága, kiváló erdei méltán vonzották
a természet élô és élettelen részének ku-
tatóit. A gyakorló erdôgazdák közül nem
egy itt tette nevét ismertté és vált kiváló
kutatóként, oktatóként, közéleti ember-
ként elismert személyiséggé. Elég csak
Csötönyi József, Majer Antal, Márkus
László vagy Tallós Pál nevét említenünk.

A Bakony értékeit, szépségét korán fel-
ismerték a természetbúvárok. 1961-ben a
Zirci Term. tud. Muzeum köré csoporto-
sulva kutatóközösséget alakítottak. Az im-
már több, mint 40 éve folyó rendszeres
kutatásokról kaphatunk képet a kötetbôl.
Jól áttekinthetô ismertetést látunk a részt-
vevôkrôl, vállalt kutatási témájukról. A
fent felsorolt erdészek szintén aktív sze-
replôi voltak a kutatómunkának. Külön
könyvrészletben színes kalandokról, ér-
dekes élményekrôl olvashatunk. A termé-
szetkutatás öröme, egy-egy sikeres felfe-
dezés gyönyörûsége sugárzik a rövidke
ismertetésekbôl. Ugyanazt a lelkes örö-

met érezhetjük ki a sorokból, mint amit mi
erdészek is nap mint nap érezhetünk, ha
a napi kötelezô feladatainkon kívül is fi-
gyelô szemmel fürkésszük a ránk bízott

erdô ezernyi színes eseményét, ismerjük a
minket körülfogó világ alkotóelemeit és a
köztük felfedezhetô kapcsolatokat elrak-
tározhatjuk emlékezetünkben.

Örülünk ennek a szép kiállítású
összefoglalónak, bár több lenne belôle
hazánk más szép tájairól.

Ismertette: dr. Szodfridt István

Az OEE Táj- és Környezetfejlesztési
Szakosztálya 2002. március 19-én tartot-
ta tisztújító ülését a meghirdetet Bp. Fô
u. 68. sz. alatt kijelölt helyiségében. Az
ülést a szakosztály elnöke nyitotta meg.
Szót adott Schmotzer András OEE Vá-
lasztási Bizottság elnökének a Választási
szabályok lényegi vonatkozásai ismerte-
tésére. Ezt követôen bejelentette, hogy
az elôzô ülésen dr. Tarján Lászlóné ka-
pott felhatalmazást a szakosztály vezetô-
ségválasztása elôkészítésére és az ülés
levezetésére. Leköszönô elnökként
megállapította, hogy a szakosztály a ne-
héz körülmények ellenére számos idô-
szerûkérdésekben nyilvánított véle-

ményt, jelölt meg
eligazodási ponto-
kat. Az eredmény,
amelyet a héten a
szakosztály megje-
lenített közös szán-
dékból fakadónak
tekinthetô és az
ehhez nyújtott tá-
mogatást megkö-
szönte. Örömét fe-
jezte ki az együtt-
mûködési készsé-
gért, az eddigi bi-
zalomért. Számára
az is nyilvánvaló,
hogy a február 27-
én és a most jelen-
lévôk elkötelezet-
tek a szakosztály
felvállalt tevékeny-
ségének a folytatá-
sa mellett, majd be-
jelentette, hogy a
szakosztály vezeté-
sét nem vállalja to-
vább és szeretné,
ha új kollega ven-
né át a „stafétabo-
tot”. Ezt követôen
az elnöklést átadta
dr. Tarján László-

nénak választás elnökének, aki egyben
a levezetô elnöki tisztet is betölti.

Az elnök megállapította, hogy a
szakosztály nem határozatképes. Az
50%-ot meghaladó határozatképesség-
hez 1 fô hiányzik, ezért az ülést 1 óra
múlva, 11 órai kezdettel összehívja.
Idôközben 1 fô érkeztével a létszám ha-
tározatképessé válik, illetve a választás
lebonyolításának segítésére dr. Sípos
Árpádot a bizottság tagjául megválaszt-
ják. A határozatképes ülésen az elnök
javaslatokat kér az új elnök és titkár sze-
mélyére. Jelenlévôk a vélemények el-
hangzása után dr. Sípos András és dr.
Pájer József személyében, szakmai te-
vékenységük alapján is igen alkalmas
vezetôi párost ajánlanak a szakosztály
vezetésére. Az elnök azon kérdésére,
hogy nevezettek vállalják-e az elnöki,
ill. titkári teendôk ellátását, dr. Sípos
András elôadja, hogy vállalni tudja az
elnöki tisztséget – miután hamarosan
Budapestre költözik –, ha a leköszönô
elnöktôl és a társaságtól kellô támoga-
tást kap, ill. dr. Pájer Józseffel társelnö-
ki megosztásban végezhetik a teendô-
ket. Ilyen megosztásban dr. Pájer J. is
vállalja a további feladatellátást. A lekö-
szönô elnök megnyugvással veszi a vál-
lalást. Megígéri, hogy „tiszteletbeli el-
nök jelleggel” biztosítja a jelölteket az
igényelt mértékû támogatásáról és segí-
tésérôl. A titkos szavazás megejtése
után a szakosztály nevezettek szemé-
lyében megválasztotta új vezetôségét.

Levezetô elnök gratulál az új tisztség-
viselôknek, megköszöni a tagság nevé-
ben is dr. S. Nagy László eddigi elköte-
lezett munkáját és átadja az új elnöknek
a tisztet. Dr. Sípos András maga és társa
nevében megköszöni a bizalmat, né-
hány gondolatban jelezi a szakosz-
tállyal összefüggô jövôbeni elképzelé-
seit, számítva a tagság és a leköszönô
elnök ígérvényeire. Ezt követôen az
ülést berekesztette.

Dr. S. Nagy L./Dr. Tarján L.-né

Szombathelyi Erdészeti Rt.
9700 Szombathely, Zanati u. 26.

00/36/94/329-977 
Fax.: 00/36/94/329-973

A Szombathelyi Erdészeti Rt. értékesítésre felkínálja az
alábbi eszközeit:

HIAB 650 hidraulikus daru 1 db
ZETOR Crystal mg. traktor 2 db
CAMBIO kérgezogép 3 db
IFA-W-50 tehergépkocsi 1 db
UAZ 452 körablakos tgk. 1 db
UAZ 452 9+1 szem. mikrobusz 1 db
IZS 2715 furgon 1 db
ROBUR LO3000 autóbusz 1 db
R-12 tip. Úthenger (román) 1 db
SGW-160 tip. Gumihenger 1 db
ZEPHIR kompresszor 1 db

Az eszközök általában üzemképes, néhány berendezésnél
hiányos állapotban vannak.
Érdeklôdni lehet: Markó Gyula mûsz. ell. csop. vezetônél az
Rt. Központjában a 06/94/329-977 vagy a 06/30/93-65-723
telefonon

A gépek megtekinthetôk telefon egyeztetés után az rt.
Szombathelyi; Sárvári; Vasvári ill. Szentgotthárdi géptelepein.

Keresünk a Kôszegi hegységbe fakitermelô brigádokat lehe-
tôleg LKT csörlôs traktorral. Érdeklôdni lehet: Tompa Miklós
fahasz. mûsz. vezetônél a 06/30/93-65-643 telefonon.

Új elnök a Táj- és Környezet-
fejlesztési Szakosztály élén

Bauer R.–Kenyeres Z. (szerk.): 
40 éves a „Bakony természeti képe” kutatási program 

Tények, képek, emlékek


