
nünk. Amíg nyártelepítésre alkalmas területen fásíthatunk, erdőn kívül ez a cél
kitűzés irányítja lényegében a második ötéves tervidőszak után is fafaj politikánkat. 
A fennmaradó 30—35% területen a termőhelyviszonyoktól függően a tölgy, az erdei-
és feketefenyő lesz az uralkodó. Az akác feltehetően visszaszorul, mert optimális 
termőhelyén a nemesnyárak is jól fejlődnek. Bár a termelőszövetkezetek, állami gazda
ságok ragaszkodni fognak az akáchoz, mert a mezőgazdasági üzemek számára helyi 
felhasználás szempontjából ez a legértékesebb. 

Számba vettük a fásítási munkákra fordított beruházási hiteleket is. Tíz év át
lagában 1 ha megmaradt fásítás kereken 10 ezer Ft költségráfordítással létesült. 
Az aránylag alacsony telepítési költség eléréséhez a társadalmi munka is hozzá
járult. A KISZ-fiatalok pl. 1958-tól 1961 tavaszáig társadalmi munkával 10 991 ha-t. 
fásítottak, s ezzel mintegy 10 millió Ft munkabért takarítottak meg. 

A .fásítási munkák kritikai vizsgálatánál nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
külterjes adottságokat. Az erdészeti szervek közreműködése — az utóbbi években 
egyes területeken erdőgazdasági kivitelezésben végzett munkákat kivéve —, a fásí
tásban kezdettől fogva a tervek elkészítésére, a fásítási anyag juttatására és a szak
irányításra korlátozódott. A munka jó vagy rossz elvégzése egyrészt azon múlott, 
hogy kielégítő volt-e az erdőgazdaságok, vagy korábban más erdészeti szervek szak
irányító tevékenysége-, másrészt, hogy a fásító szerv hogyan hajtotta végre az erdé
szeti szervek által összeállított terveket, megfogadta-e a szakmai tanácsokat, gon
dosan ápolta, védte-e a fásításokat. 

A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság vizsgálata mindkét oldalra vonatkozóan 
feltárta a hiányosságokat. 

A szakmai irányítás megjavítása az erdőgazdaságoknak most már az 1961. évi 
VII. törvény végrehajtásából folyó kötelezettsége. Az erdőgazdaságoknak ezért erre 
a munkára rátermett, jól képzett szakemberekből olyan erős szervezetet kell létre-
hozniok, amely képes lesz kifogástalanul irányítani az erdőgazdaságok üzemi keze
lésén kívüli erdőkben és fásításokban folyó gazdálkodást. Ha az erdőgazdaságok 
erre hivatott szakemberei többet és alaposabban tudnak majd foglalkozni a fásító 
szervekkel, a telepítési munka minőségi javulása sem marad el. Mindehhez termé
szetesen az kell, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek és általában a fásító szervek 
vezetői felismerjék és elfogadják a közérdekű erdőtelepítések, fásítások talajvédő, 
terméstfokozó jelentőségét, továbbá azt, hogy a helyi fa termelő bázis megteremtése 
népgazdasági szempontból nélkülözhetetlen. 

Végül, de nem utolsósorban az eredmény javításához az szükséges, hogy a ta- . 
nácsi szervek a törvény szigorával támogassák az erdőgazdaságok munkáját. 

A fásítás tízéves tapasztalatai Győr-Sopron megyében 

Az 1950—60-ig végzett fásítások eredményességének vizsgálata során sok olyan 
tanulságos tapasztalat birtokába jutottunk, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot. 
Ügy gondolom, hogy a felmerült inté2kedési javaslatok szélesebb körben is alkal
masak a fásítást akadályozó körülmények elhárítására és e munka eredmén3'esebbé 
tótelére. 

Megyénk erdősültsége alacsony (12,9%) és az uralkodó ENy-i szél különösen 
kedvezőtlen hatással van a növénytermesztésre. Az évi 550—650 mm csapadéknak 
(csak kisebb, nyugati határszéli területen emelkedik magasabbra) a vegetációs idő
szakban csak 50—60%-a áll a növények rendelkezésére. Az év legnagyobb részében 
működő erős légáramlatok nemcsak a talajok kiszárításával okoznak károkat, hanem 
a Hanságban és a kisalföldi homokvidéken a talaj elmozgatásával is, amennyiben 
a fásításokkal kellően nem védett talajfelszínt — különösen a tavaszi munkalatok 
idején — a vetőmaggal együtt felkapják és messze területekre, illetve a renlükí-
vüli fontosságú árokrendszerbe belehordják. Így a fásítás megyénkben különösen 
összhangban áll a mezőgazdaság általános érdekeivel és célkitűzéseivel. 

Nagy jelentősége van azonban a fásításnak a tsz-ek és az állami gazdaságok 
jobb faellátásáiban is. Ha a megye 297 176 ha-nyi szántó, rét és legelő területét csu-
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pán 3%-ot meghaladó, korszerű védősáv-rendszerrel öveznék, az így létrehozott ke
reken 9 ezer ha fásított területen évente 135 ezer m 3 értékes faanyagot termeszthet
nénk. Főleg gyorsan növő fafajokról van szó, tehát 15 m3/ha növedékkel számolha
tunk. Ez a fatömeg egyenlő a megyénkben levő állami erdőkből évente kitermelt 
faanyaggal. A terv megvalósítása esetén Győr-Sopron megye fában önellátóvá vál
hatna. Ezenkívül ki kell még emelni a fásításoknak az állati kártevők elleni bioló
giai védekezésiben betöltött szerepét is. 

A fásítások legnagyobbrészt mezővédő erdősávok, kisebb részben pedig erdők, fa
csoportok és fasorok. Á sávok szerkezeti kiképzése megfelel a mezőgazdaság által 
támasztott követelményeknek (szélcsökkentés, mikroiklíma-szabályozás, termésfoko
zás). Megjegyezzük, hogy a fásítások terveinek kidolgozása során nem mindig tartot
ták szem előtt az átfogó, a népgazdaság különböző ágazatait érintő érdekeket. Csak 
újabban veszik figyelembe a nagyüzemi gazdálkodás általános követelményeit. Az 
első átfogó terveket a soproni erdészeti szervek készítették el 1960-ban, az ország 
első szocialista járása, a soproni járás valamennyi községére, valamint a Fertő-kör
nyéki falvakra. E nagyszabású társadalmi munka az elmúlt évben is tovább folyta
tódott, és az erdőmérnök-hallgatók bevonásával 1961-ben elkészült a kapuvári járás 
31 községére is a távlati községhatáros fásítási terv. 

1. ábra: A Sopronhorpácsi Kísérleti Gazdaság erdősávrendszere 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a többi fásítások mindenféle tervezés nél
kül történtek, de a tervdokumentáció általában csak egy-egy kiragadott objektumra 
vonatkozott. Vagyis idénytervék készültek és a tervezés térben, időben egyaránt nél
külözte a tágabb perspektívát. 

A tervezésnél a legszembetűnőbb hiba a talajvizsgálatok elmaradása volt. A fá
sító szervek a termőhelyi adottságokat csupán korábbi tapasztalatok és helyszíni 
vizsgálat alapján vették számításba, de laboratóriumi talajvizsgálatokat nem vé
geztek. Szakszerű tervdokumentációra nemcsak erdősávok, erdők és facsoportok ese
tében van szükség, hanem fontos az átfogó tervek elkészítése a közlekedési utakra 
vonatkozóan is, ahol elsősorban az öreg eperfasorok leváltása több szempontból 
sürgős feladat. Véleményünk szerint átfogó tervékre épült fasorgazdálkodásra van 
szükség és hasonló távlati tervek alapján kell megvalósítani a vízügyi igazgatóság 
fásításait is. 

A fafajmegválasztással kapcsolatosan megemlítjük, hogy a gyorsan növő fafa
jok, így elsősorban a nyarak termesztési lehetőségei a soproni és részben a győri, 
valamint a mosonmagyaróvári járásban a legkedvezőtlenebb talajviszonyok miatt 
eléggé korlátozottak, a kínálkozó lehetőségeket azonban különösen az utóbbi évek
ben, jól kihasználták. Jelenleg a majorfásítások legnagyobb résre is nyárral törté
nik. A nyár aránya a fásításokban megyénk területén mintegy 60—70%-ot tesz ki. 

A talajelőkészítések elvégzése 1956 óta sokat javult. Ez annak is tudható be, 
hogy azelőtt nem álltak rendelkezésre korszerű talajművelő gépek. Jelenleg mind az 
állami gépállomások, mind pedig a fásító szektorok megfelelő gépekkel rendelkez
nek a szakszerű talajmunka elvégzéséhez. A gépek számát illetően fokozatosan ja
vult az ellátottság, de még mindig nagy a hiány a mélyforgató ekékben, 

A csemetét szállító erdőgazdaság nem minden esetben szállította a tervben előírt 
fajú és méretű csemetét. Ez részben annak tudható be, hogy az erdőgazdaság kü
lönböző, tőle független tényező következtében nem tudta előállítani a kívánt fafajú 



és méretű ültetési anyagot (pl. magtermés elmaradása, az időjárás következtében 
megsemmisült vetések stb.), de sokszor az a káros felfogás is érvényesült, hogy a 
fásítás céljaira a saját tervek teljesítése után fennmaradó, sokszor méreten aluli cse
meték is megfelelőek. 

Ujabban általános gyakorlattá vált, hogy a fásítási anyagot a csemetekertből az 
erdőgazdaságok szállítják el a fásítóknak. Előfordult, hogy a fásító saját maga szál
lította a fásítási anyagot. Ezen a téren elég gyakoriak voltak a mulasztások, mert 
a fásítók gyakran csak többszöri felszólítás után vitték el az általuk igényelt és szá
mukra kiutalt fásítási anyagot. Ha erdőgazdasági gépjárművek szállították a cseme
téket, akkor is többször előfordult, hogy a csemete nem megfelelő órában érkezett 
meg, az átvétel nem egy alkalommal gazdasági udvarban, vagy az utcán történt, ahol 
nem volt meg a szakszerű kezelésnek, vermelésnek a lehetősége. Általában a cseme
ték ültetés előtti vermelése legtöbb helyen nem történt meg elég gondosan és ezt nem 
végezték el a csemete megérkezése után azonnal. Az ültetésnél legnagyobb hiba ma 
is az, hogy a tsz-ek nem bocsátanak rendelkezésre nagyobb létszámú munkaerőt, 
mely az ültetést rövid időn belül be tudná fejezni, hanem néhány főből álló munka
csapattal, hosszú ideig ültetnek. Ez annál károsabb, mert az ültetés főleg tavasszal 
történik, s többnyire viszonylag korán fakadó lombfajofckal. 

2. ábra: Részlet a fertődi kísérleti gazdaság hétéves nyár erdősávjaiból 

A fásítások, csemetések ápolása (kapálás, tisztítás, nyesés) hiányos. Ezeket a mun
kákat a fásítók csak részben, sok esetben megkésve, szakszerűtlenül végzik el. A pót
lásokra a múltban nem helyeztek súlyt. A fásítások jelentős mértékű pusztulása mel
lett részben ez a körülmény az oka, hogy a befejezettnek tekinthető fásítások száma 
és területe viszonylag csekély. A pótlások mértéke általában 5—30% között váltako
zott, átlagosan 15,8%-ot tett ki. Megyeszerte az volt az általános tapasztalat, hogy a 
köztes művelésre ki nem adott területeken sokkal gyengébbek a fásítások. 

A fásítások védelme is komoly problémát jelent és sok kívánnivalót hagy maga 
után. A gépi munkák gondatlan végzése, a legeltetés, a nem körültekintő vegysze
res gyomirtás és a vadkár jelentős mennyiségű csemete vagy suháng pusztulását 



okozza. Árkolás, kerítések alkalmazása és egyéb védekezés alig tapasztalható. A fá
sításokat meg nem becsülő emberek is tetemes károkat okoznak. 

A záródott fásítások tisztítását tekintve sem a tsz-ek, sem az állami gazdaságok 
fásításaiban nem történtek nagyobb hibák, azonban a szakszerűség fokozottabb biz
tosítása érdekében az erdészeti szervekkel való szorosabb együttműködés kívánatos 
volna. Előfordul, hogy a gazdaságok hozzá nem értő és alkalmi munkásokkal vé
geztetik a tisztításokat, nyeséseket. Sajnos, még a kísérleti gazdaságokban is mag
történik, hogy a tisztításokat részes munkára adják ki, aminek az a következménye, 
hogy az erdősávokat túlságosan kigyérítik és a cserjeszintet eltávolítják, s így a sá
vok sokáig nem tudják betölteni védőhatásukat. Az erdőgazdaság szakembereinek 
nagyobb fokú bevonása kívánatos a fasorok kezelésekor is, mert különösen a nyárfa
sorok metszése nem kielégítő módon történik. 

A fásítási anyag szállításának, kezelésének, telepítésének, ápolásának területén 
mutatkozó hibák jórészt arra vezethetők vissza, hogy a fásítási felelősök szakkép
zettsége nem kielégítő. A tsz-agronómusok ezt a funkciót általában nem tudják vál
lalni és így az a kellő intézkedési hatáskörrel nem rendelkező tsz-tagokra marad, 
akiknél többnyire a megfelelő szákértelem is hiányzik. 

A fásítási felügyeleti szervek — sajnos — nem rendelkeznek kellő kapacitással 
a feladatok végrehajtására. A tsz-ek, községi tanácsok, legeltetési bizottságok fásítá
sának tervezését, nyilvántartását, pénzügyi elszámolásainak ellenőrzését az egész me
gyében csupán két személy végzi (a két erdőgazdaság fásítási előadója). 

Győr-Sopron megyében 1950—60-ig megyei hitelből végzett fásításokat a táblázat 
tartalmazza. 

Győr-Sopron megyében lí)50—(!()-ig megyei hitelből végzett íáshások 

Fásító azerv Fásítást irányító állami 
erdőgaz daság 

Végrehaj
tott fásítás 

Megma- |Elvégzett 
radt fásítási pótlások 

Eredmé
nyesség Fásító azerv Fásítást irányító állami 

erdőgaz daság 
h e k t á r 

Termelőszövet
kezetek 

Tanulmányi 1 115,88 
Kisalföldi 114,05 

84,53 
88,43 4,34 

1,37 
1,34 

Termelőszövet
kezetek 

Össz., ill. átl | 229,93 172,96 4,34 1,35 

Legeltetési 
Bizottságok Kisalföldi 

82,44 
519,02 

48,75 
337,33 

10,32 
104,58 

1 14,90 

28,77 
1 77,99 

1,90 
1,84 

Legeltetési 
Bizottságok 

össz . , ill. átl 601,46 386,08 

10,32 
104,58 

1 14,90 

28,77 
1 77,99 

1,85 

Városok, közsé
gek külterü
letei 

Tanulmányi 268,1 1 
915,42 

21 7,31 
555,47 

10,32 
104,58 

1 14,90 

28,77 
1 77,99 

1,36 
1,97 

Városok, közsé
gek külterü
letei 

Össz., ill. átl 1183,53 772,78 206,76 1,79 

Egyéb közü
letek kül
területei 

Tanulmányi 
191,00 131,38 21,87 1,62 

' Mindösszesen 

1 
2205,92 1463,20 347,87 1,75 

Amint a táblázatból látható, megyénkben az elmúlt tíz évben 2206 ha-t fásítot
tak; ebből 1463 ha fásítás maradt meg. Az eredményesség kielégítő, hiszen 1,75 ha 
végrehajtott fásításra, ill. pótlásra volt szükség 1 ha fásítás megmaradásához. E te
kintetben legjobb volt a helyzet a termelőszövetkezeteknél, ahol átlagosan 1,35 ha 
ívolt az eredményesség. 

Az egyes fásító szervek a vizsgált időszakban a termőhelyi adottságoktól füg
gően igen változó összeget használtak fel 1 ha fásítására. így a Lajta-Hansági Ali. 



Gazdaságban 1 ha-ra 9334 Ft, a többi állami gazdaságban átlagosan 5300 Ft, a víz
ügyi igazgatóságnál 4248 Ft, míg a többi szerv fásításainál átlagosan 3273 Ft költség 
esett. 

A fásításaink során mutatkozó hiányosságok .leküzdésére az alábbiakat java
soljuk: 

a) Tudott dolog, hogy átfogó fásítási terv nélkül tervszerű munka nem képzel
hető el és a csemeteszükséglet időbeni biztosítása is kétes. Ezért a terveknek mi
előbbi intézményes összeállítása kívánatos; a munka elvégzéséhez azonban az illeté
kes erdőgazdaság fásítási előadójának segítségre van szüksége. A tervek intézményes 
összeállítása előtt azonban felül kell vizsgálni és közös nevezőre kell hozni a külön
böző fásítási szervek idevonatkozó előírásait, amelyek nem mindig tükrözik az egye
temes népgazdasági érdekeket. így pl. a vízügyi igazgatóság fásításra vonatkozó ren
deletei egyéb szempontok hangsúlyozásával jelentős mértékben korlátozzák éppen a 
népgazdaság számára annyira fontos nyártelepítések lehetőségét. 

b) A fásítások tervezésének, kivitelezésének és ellenőrzésének túlnyomó részét az 
erdőgazdaságok végzik. Amikor tehát arról van szó, hogy a fásítások terén az irányító 
és ellenőrző munkát hatékonyabbá kell tenni, kézenfekvő, hogy a meglevő legalkal
masabb szervezetet kell tovább építeni és személyzetileg úgy megerősíteni, hogy fel
adatának teljesen eleget tudjon tenni. 

c) A belterületi fásításokkal a községhatáros fásítási tervek nem foglalkoznak. 
Ezek szoros összefüggésben vannak a város és községfejlesztési tervekkel, közművek 
létesítésével úgy, hogy helyes volna ezeket teljes egészében a járási tanácsok ipari 
és műszaki osztályának hatáskörébe utalni, és megszüntetni azt a kettősséget, ami 
jelenleg ezen a téren van. 

d) Amint említettük, a fásítások talaj előkészítése sok esetben megkésve tör
ténik; ennek legfőbb oka az a rendelkezés, mely szerint a gépállomások más mun
kát (értik ez alatt a fásítások talajelőkészítését is) csak akkor végezhetnek, ha a 
mezőgazdasági munkákat már befejezték. Ez pedig kedvezőtlen őszi időjárás esetén 
azt jelenti, hogy fásítások alá csak a tavaszi vetésiek befejezése után szánthatnak. 
Szükség lenne tehát olyan intézkedésre, hogy a fásítások talajelőkészítése a fagyok 
beállta, ill. őszi erdősítés esetén október végéig feltétlenül elvégezhető legyen. 

e) A fásítási tervekben a nyarak mellett a többi gyorsan növő fafajt (akác, fűz 
stb.) is megfelelően érvényre kell juttatni. A nemesnyárakat azonban nem szabad 
erőszakolni a meg nem felelő termőhelyre. Meg kell becsülni a jó minőségű hazai 
fajtákat is, továbbá nagyobb szerepet kell juttatni a feinyőféléknek. Így az erdősá
vokban a gyorsan növő duglászfenyőt, a viszonylag igénytelen thuja- és Chamaecy-
*paris-féléket, a rosszabb termőhelyeken pedig az erdeifenyőt és a borókát a jövőben 
— a hatásosabb széltörés, hófogás és madárvédelem érdekében is — nagyobb mér
tékben kell ültetni. 

f) Az időbeni, ill. sikeres fásítást szolgálnák az olyan csemetekertek, amelyek 
közúti járművekkel, főleg gyors járatú gépkocsikkal átrakodás nélkül megközelíthe
tők. Célszerű lenne ilyen csemetekerteket egyes nagyobb fásító szervek körzetében is 
létesíteni. Itt termelnénk meg azokat a csemete- és suhángféleségeket (nyarak, akác, 
éger, kőris, füzek), amelyeknek megnevelése viszonylag kevesebb gyakorlatot és szak
ismeretet követel, ezzel szemben nagy volumenük miatt szállításuk a legtöbb gondot 
okozza és a részbeni sikertelenségeknek is egyik legfontosabb tényezője. Értjük ez 
alatt különösen a dugványozást és az iskolázást, amihez az alapanyagot a megfelelő 
berendezéssel és szakszemélyzettel ellátott erdőgazdaságok megfelelő időben szolgál
tatni tudják. Ez azt jelentené, hogy távolsági szállításra csak az elenyésző súlyú 
alapanyag kerülne és a kifejlődött fásítási anyagot már a felhasználás közelében, 
megfelelő klimatikus és termőhelyi viszonyok között termelnénk. 

g) A szocialista mezőgazdasági nagyüzemek kialakulásával az erdősáv-telepíté
sek gyors ütemű, nagyobb mérvű létesítése várható, s ez csak géppel lehetséges. Az 
állami gépállomásokat ezért el kell látni a jól bevált szovjet csemeteültető-gépekkel 
(SZLCs—1, SzLN—1). 

h) Az ápolások ideje erősen ütközik a mezőgazdasági munkák csúcsidejével, pe
dig a fásítások sikere tudvalevőleg nagy részben ezeknek a munkáknak időbeni és 
alapos elvégzésétől függ. Ezért a köztesműveléstől nem kell idegenkedni, mert ha azt 
kellő mértékben alkalmazzuk és gondosan járunk el, rejtett erőtartalékok mozgó
síthatók és a fásítások ápolása a mezőgazdasági munkák akadályoztatása nélkül, 
eredményesen megoldható. Másik út a sortávolság megfelelő növelése, aminek az 
alapján az ápolásokat géppel lehet elvégezni. Jobb megoldás, ha az ápolásokhoz 
olyan nyomtávolságú gépet szerkesztünk, amely a 150 cm-es sorközben is használ-



ható. Kívánatos továbbá a vegyszeres gyomirtás minél szélesebb körű kikísérletezése 
és annak talajlazítással, trágyázással egybekötött kiterjedt alkalmazása. 

i) A tetemes emberi, ill. állati károsítások megelőzésére az erdősávok kétolda-
lán legalább egy, gépi erővel elkészíthető árok kialakítása és valamilyen egyszerű 
kerítés (2—3 soros dróttal) elkészítése kívánatos. A szélső sorokba ültetett tüskés 
cserjék és másodrendű fák (oszázsnarancs, gledicsia, olajfűz) legtöbbször még a gép
pel történő károsítás ellen is biztosítják a védelmet, különös veszély esetén és nagy 
értékű fásítások (majorhelyek) védelme érdekében azonban még hatékonyabb mó
don is védekeznünk kell. Az emberi károsítások ellen elsősorban fokozott kultúr-
munkával kell harcolnuk, ahol azonban ez nem vezet eredményre, az adminisztratív 
rendszabályok nagyobbmértékű igénybevételét kell biztosítanunk. Helyes, ha különö
sen veszélyeztetett fásítási objektumokat egyelőre nem létesítünk, hanem azok meg
valósítását későbbi időpontra halasztjuk, amikor azokat kedvező adottságok között 
valósíthatjuk meg. Ez a helyzet pl. a dűlőutak mentén létesített fasorokkal. 

3. ábra: A rábapatonai tsz legelöfásításának mintaszerű védelme 

j) Feltétlenül szükséges a fásítási nyilvántartások mielőbbi felfektetése a fásítók-
rtál is, lehetőleg visszamenőleg; az ilyen nyilvántartások tartozéka legyen a terület
kimutatás, továbbá a végzett munka értékének, a felhasznált fásítási anyag mennyi
ségének kimutatása és egy vázlatrajz, amely eligazítja azokat is, akik majd később 
foglalkoznak a problémával. Kívánatos leíró részt is csatolni, amiben elsősorban a 
hasznos észrevételek vagy kifogások szerepelnek. 

Általánosságban megállapítható, hogy az 1950-es évek elején megindult ország
fásítási munka megyénkben is mind több eredménnyel jár. Elérkeztünk oda, hogy 
ma már a tsz-ek részéről jelentkezik mind sürgetőbben a fásítási igény. A kialakult 
nagyüzemi gazdaságok már a jelen szervezetük mellett is hatékonyan bele tudnak 
kapcsolódni a fásítás munkájába, és amennyiben ezek a javaslatok megvalósulnak, 
ezt a szép országépítő munkát 15 év alatt feltétlenül be is fejezhetjük. 


