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A különböző növényszövetkezeteknek a homokos erdőtala
jok fásítási munkálatainál, különösen az ezt megelőző talaj
becslésnél való felhasználása a magyar tudományos erdészeti 
irodalomnak és kutatásnak egyik legértékesebb és legmara
dandóbb becsű alkotása. Ezen a téren az úgynevezett erdőtípu
sok felállításának a gondolatát megelőztük és bár nagyon ter
mészetesen ez utóbbinak célkitűzése és lényege alapjában eltér 
a nem erdősített talajok növényszövetkezetek útján való jellem
zésétől, mégis a kettő között sok rokonvonás mutatható ki. 
A homokos talajok növényszövetkezeteinek talaj becslésként való 
alkalmazását már bizonyos vonatkozásokban 1890-ben Illés 
Nándor említette meg. Ezzel párhuzamosan azonban 1892 tava
szán Kis Ferenc nyilvánosságra hozta azokat az eredményeket, 
amelyeket kétségkívül független, önálló elgondolás alapján 
végrehajtott megfigyeléseivel ért el. Felesleges itt a kérdés 
további fejleményeire rámutatni, hiszen ha a világháború lehe
tetlenné nem teszi az Erdészeti Kísérleti Állomások nemzetközi 
szövetségeinek az 1914. évre tervezett magyarországi kongresz-
szusát, úgy kétségkívül ez a kérdés ott alapos megvitatás és tár
gyalás anyagát képezte volna. De így is Fekete—Blattny rész
letes munkájában Kis Ferenc olyan behatóan ismertette német 
nyelven is ezt a kérdést, hogy vizsgálatainak és megfigyelései
nek a jelentőségét ma már, amint az újabb irodalmi adatok is 
mutatják, mindenütt felismerték. Külön hangsúlyozottan fog
lalkozom Kis Ferenc működésével, mert gondolatainak és cél
kitűzésének az eredetisége és terveinek és elgondolásának 
hosszú éveken keresztül való következetes végrehajtása egy 
olyan időszakban, amikor a növényszociológiai kutatás újszerű 



módszerei még a mai tökéletességükben kidolgozva nem voltak, 
tudományos szempontból is úttörő jelentőségénél fogva a leg
teljesebb elismerést és méltánylást érdemli meg. 

Kis Ferenc munkásságát az újabb kutatási módszerek tel
jes és lelkiismeretes felhasználásával Magyar Pál folytatta. így 
azután az ő munkássága révén nemcsak a talajjellemző növé
nyek, hanem a különböző növényszövetkezetek felállítása kap
csán is lassanként kialakult az a kép, amely a kérdés mai állá-

I sát jellemzi. Az kétség kívül áll, hogy különösen szélsőséges 
esetekben, vagy ott, ahol a talajjellemző növények határozot
tan kimutathatók voltak és ahol megfelelő lelkiismeretes meg
figyelő munka is állott a rendelkezésre, Kis Ferenc eredeti 
módszere gyakorlati szempontból is kiváló eredménnyel járt 
mindenütt, ahol ezt alkalmazták. 

Nagyon természetesen a növényszociológiai módszerek 
alkalmazása az egész eljárás technikája szempontjából nagy 
haladást jelent, különösen akkor, ha a különböző fafajok tenyé-
szeti viszonyaival a növényszövetkezetek előfordulását és elter
jedését közvetlen kapcsolatba lehet hozni. Bármilyen jó gyakor
lati eredményeket is sikerült az előbb említett módszerek és 
eljárások segítségével elérni, mégis ma, amikor az egész vilá
gon mindenütt a talaj termőerejét a különböző növények 
energia- és tápanyagszükségleteivel szabatos elgondolások, vizs
gálatok és adatok alapján igyekeznek összhangba hozni, termé
szetesen indokolt az, hogy megfelelő vizsgálatok alapján a ma
gyar erdészettudomány is meggyőződjön arról, hogy vájjon az 
újabb talajtani kutatások szabatos kémiai és fizikai módszerei 
segítségével szintén igazolhatók-e azok az összefüggések, ame
lyeket Kis és Magyar gyakorlati tapasztalatok alapján munká

ikban ismételten megállapítottak. Ennek az eldöntésére már 
ak azért is szükség van, mert hiszen az erdősítés munkája 
fák magas kora következtében hosszú időre prajudikál és az 

setleg elkövetett hibák, ha kellő időben észre nem vesszük 
okat és a fafaj helyes kiválasztásával ki nem küszöböljük 
et, káros és végzetes következményekkel járhatnak. 

Elég ezen a téren a magyar alföldfásítás egyik legégetőbb 
robiémáj akáckérdésre rámutatnunk, amelynek a mai 



/ 

állását részletes vizsgálatok alapján éppen e lapok hasábjain 
a közelmúltban ismertettem. 

Tekintettel arra, hogy a fák tápanyaggazdálkodásánál a 
tápsók mennyisége, ha ez egy minimális határ alá csökkent, 
rohamosan érezteti a hatását, úgy a fák hosszú kora következ
tében könnyen megvan a lehetősége annak, hogy a minimális 
határt a vágásforduló folyamán érik el az állományaink és 
ennek következményeképpen a kezdetben jó fejlődést a növeke
dés visszamaradása és az ezzel járó káros jelenségek váltják fel. 
Mindezek az okok szükségessé teszik tehát, hogy most, amikor 
a talajtani kutatások új módszereivel az erdőművelési eljárá
sainkat és a fák tenyésztését általában szabatos kémiai-fizikai 
alapokra helyezzük, a növényszövetkezetek talajjellegző voltát 
is ebből a szempontból tüzetesebb vizsgálat alá vegyük. Eá kell 
mutatnom arra, hogy idevonatkozólag már különösen talaj
biológiai szempontból több vizsgálatot végeztünk és ezek a Kis 
Ferenc által felállított talajjellemző növények használhatóságát 
nagy vonásokban beigazolták. Ezeket a kutatásainkat az iroda
lomban már behatóan ismertettük. A teljes és tiszta kép nye
rése szempontjából azonban a vizsgálatoknak a további kiter
jesztése feltétlenül szükségesnek mutatkozott. 

A kutatások lefolytatása céljából az Alföldön rendszeresen 
kísérleti területeket dolgoztunk fel. Ezeknél természetesen el 
kell választanunk a kérdés ökológiai jelentőségére való tekin
tettel a még be nem erdősült szabadon álló területek növény
szociológiai viszonyait az erdősült területekétől. E z utóbbiak
nál ugyanis a növényszövetkezetek jellegző volta és felhasz
nálása egészen más nézőpontok szerint kell, hogy történjen, 
mint az előzőknél. 

A beerdősült talajok növényszerkezeteinek és általában 
talajjellemző növényeinek kifejlődését és egymáshoz való köl
csönös viszonyát ugyanis a fény, a hőmérséklet és a talaj felső 
szintjének nedvességi viszonyai, ezeknek eltérő kialakulása 
folytán egészen másképpen befolyásolják, mint a szabadföldi 
területek hasonló tényezői, amelyek it t az erdőtakaró hiánya 
következtében más hatást fejtenek k i . A z alföldfásítás szem
pontjából természetesen elsősorban a be nem erdősült talajok 



növényszövetkezeteinek és talajának, illetőleg talajuk termőere
jének a kölcsönhatását kell vizsgálat alá venni, de a beerdősült 
területeken is, azok biológiai és fizikai-kémiai állapotának a 
további kifejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy tisztá
ban legyünk azzal, hogy a talajjellemző növények, illetőleg az 
ezekből alakult növényszövetkezetek milyen ökológiai, illetőleg 
általános termőhelyi jellemző sajátsággal bírnak. 

A z ezeken a kísérleti területeken végzett vizsgálatok ered
ményeit mindenekelőtt részletesen a következőkben veszem 
összefoglaló tárgyalás alá. A z eredmények megértéséhez és 
könnyebb áttekinthetőségéhez meg kell azonban jegyeznem a 
következőket. 

A növényasszociációk, illetőleg a növényszövetkezetek ter
mészetesen nemcsak a talajnak biológiai, továbbá kémiai és 
fizikai sajátságairól adhatnak felvilágosítást, hanem ezek ezen
felül még a termőhely általános ökológiai megítélése szempont
jából is értékes útmutatásokat adhatnak. Ezek, mint a talaj és 
a klíma, tehát a termőhely tényezői által létesített összhatás 

! eredőjeként foghatók fel. A z általam végzett vizsgálatok na
gyon természetesen tehát csakis a talaj termőereje, szóval első
sorban annak szervetlen tápsókban való tartalma és gazdag
sága, továbbá a növényszövetkezetek kialakulása közötti össze
függést voltak hivatva kideríteni és így a növényszövetkezetek 
•általános ökológiai jellegzetességét nem foglalják magukba. 

Nagyon természetesen, amint a növényszövetkezetek talaj
jellemző sajátsággal bírhatnak, úgy ilyen tulajdonságaik a Kis 
Ferenc által annakidején felállított úgynevezett talajjellemző 
növényeknek is lehetnek. M i természetesen a vizsgálataink 
alatt úgy a talajjellemző növények, mint pedig a növényszövet
kezetek általános talajbiológiai összefüggésével is foglalkoztunk. 
Azt, hogy a növényszövetkezetek felvétele és szabatos analitikai 
módszerekkel való kimutatása a talaj jellemzése szempontjából 
sokkal használhatóbb és biztosabb alapot nyújt, mint az az 
eljárás, amellyel csak az egyes úgynevezett vezérfajokat hatá
roztuk meg, magától érthetődik. A végzett vizsgálatok azonban 
azt mutatták, amint ezt különben az 1. számú táblázatban köz
löm is, hogy nem csak az új módszerekkel összeállított növény
szövetkezetek, hanem a Kis Ferenc által megjelölt talajjellemző 
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Talajnövényzet és asszociáció A kísérleti területek 
leírása 

Ph Bt. S5 a Talajnövényzet és asszociáció A kísérleti területek 
leírása aerob anaerob összes baktériumok 

A kísérleti területek 
leírása aerob anaerob összes baktériumok aerob anaerob 

B *" mg/100 g 

Akácerdő 23,900.000 760.000 24,660.000 
20.000 
(2.000) 100.000 676 0-65 51,92 3,486 

Vezérnövény: 
Euphorbia cyparissias 

Fekete fenyőerdő • • 22,900.000 1,500.000 24,050.000 
20.000 
(1.000) 
11 000 

100.000 6-02 0-83 38,08 3,927 Vegetáció nélküli 
Vezérnövény: 

flkácerdö • • • • • 21,000.000 1,000.000 22,000.000 (2.000) 
11.000 100.000 7-11 0-64 39,20 2,626 Euphorbia cyparissias 

Vezérnövény: 
Ákácerdő 20,000.000 900.000 20,900.000 (1.000) 100.000 6-96 0-65 43,96 4,056 Anthriscus trichospermus 
Akácerdő 12,000.000 2,100.000 14,100.000 10.000 100,000 670 1-65 83,20 4,400 „ „ Urtica dioica 

flkácerdö 11,000.000 3,000.000 14,000.000 10.000 .100.000 670 — 92,00 5,100 Növényzet nélkül 
Vezérnövény: 

Akácerdő 9.500.000 2,000.000 11,500.000 5.0U0 10.000 6'61 0 58 56,80 1,810 Anthriscus trichospermus 

Futóhomok . . . . 5,350.000 520.000 5,870.000 
3.030 
(30) 100.000 8-15 0-35 26,01 2,541 Festuca vaginata assz' 

Futóhomok 4,000.000 1,110.000 5,110.000 
20.030 

(30) 100.000 815 0-39 59,05 2,140 Cynodon dactylon assz. 
Vezérnövény: 

Fekete fenyőerdő • • 2,600.000 2,400.000 5,000.000 20.000 100.000 6-63 1-87 96,00 1,980 Hieracium umbellatum 

Futóhomok . . . . 4,350.000 630.000 4,980.000 
1.100 
flOOJ 100.000 811 0-51 46,20 2,746 Molinia coerulea assz. 

Akácerdő 4,400.000 540.000 4,940.000 
1.100 
(100) 12.000 7-95 0-58 29,80 1,911 Festuca—Fumana asiz. 

Futóhomok 4,100.000 550.000 4,650.000 
3.100 
(100) 18.000 8-01 070 36,81 2,529 Salix rosmariniíolia - CalamaL'rostis asz 

Vezérnövények: Hoa angustiíoliü, 
Euphorbia cyparissias,Festuca psendo-

Vezérnövények: [vlna 2,900.000 1,200.000 4,100.000 10.000 100.000 6-38 1-05 15,00 1,200 

Salix rosmariniíolia - CalamaL'rostis asz 
Vezérnövények: Hoa angustiíoliü, 

Euphorbia cyparissias,Festuca psendo-
Vezérnövények: [vlna 

Fekete fenyőerdő • • 1,800.000 1,200.000 3,000.000 5.000 100.000 6-43 1.40 64,00 1,050 Calamagrostis epiaeios, Salix rosmari-
. Vezérnövények: [nifolia 

Kooárlöld Fiiman a, egei-

2,480.000 500.000 2,980.000 5.000 100.000 6-39 0-33 33,40 — Fumana vulgáris, Festuca vagina'a 

Kooárlöld Fiiman a, egei- 2,500.000 100.000 2,600.000 50 100 6-20 — 31,00 0,980 Fumana vulgáris 

Kopár íutóhomok • • 540.000 400.000 940.000 100 100 6-30 — 12,40 0,050 Talajnövényzet nélkül 

1 Pro gramm nedves földben. 



növények is elég határozottan és gyakorlati szempontból jó 
hasznosíthatóan jellemzik a talaj biológiai állapotát. Ezen je l 
lemző sajátságuk a talaj biológiai sajátságainak a karakteri-
zálásnál annál könnyebben érthető, mert hiszen a talaj biológiai 
állapota és általános ökológiai tényezői között sokai határozot
tabb összefüggés van, mint a tisztán a szervetlen tápsók meny-
nyisége és a vezérnövények egyes fajainak fellépése, illetőleg 
a növényszövetkezetek kialakulása között. A bevezetésben emlí
tett okoknál fogva azonban éppen az alföldfásításnál elért nem 
egészen kielégítő tapasztalatokra való tekintettel nem eléged
hetünk meg a növény szövetkezetek általános ökológiai jellemző 
sajátságainak a felderítésével, hanem itt szabatos, még pedig 
energitikai szempontból szabatos képet kell kapnunk a talaj 
szervetlen sói által képezett erőforrások és az egyes fáink 
energia szükséglete között. Éppen ezért a növényszövetkezetek 
alföldfásítási szempontból való jelentőségének és fontosságának 
az elbírálásánál általános ökológiai szempontok mellett a most 
említett összefüggésekre felette nagy súlyt kell helyeznünk. 

Magyar különben, akinek az idevonatkozó értekezéseiben 
egyébként a kérdésre vonatkozó irodalmi adatok is részletesen 
megtalálhatók, több évi vizsgálatai alapján 3 típust különbözte
tett meg a Duna és Tisza közén elterülő homoktalajoknál. Ezek
nek a típusoknak a jellemzésére most már Magyar a következő 
fontosabb asszociációkat állította össze: 

1. Mol inia coerulea assz., 2. Sal ix rosmarinfolia assz., 
3. Festuca vaginata assz. a következő subasszociációkkal: 
a) Festuca vaginata — Stipa capillata, b) Festuca vaginata — 
Festuca — vaginata, c) Festuca vaginata — Stipa Joannis, 
4) Festuca vaginata — Fumana vulgáris. 4. Calamagrostis epi-
geios assz., 5. Agrostis alba assz., 6. Festuca sulcata assz., 7. 
Cynodon dactylon assz. 

Ezeknek az asszociációknak a segítségével Magyar sl típu
sait szó szerint & következőkben jellemzi. 

I. típus. Tápanyagban rendkívül szegény, durvább szemű 
homokból álló, kiszáradásra nagyon hajlamos, és ezért csak min
den tekintetben kevés igényű növényfajok tenyésztésére alkal
mas buckák. 



Ennél a típusnál a buckamélyedésekben, kifúvásokban, ha 
elég közel, 1.0—1.2 (—1.5) m-nyire van az altalajvíz, mindig 
fajokban szegény összetételű Molinia coerulea asszociációt talá
lunk. E z t a bucka aljában felfelé a Salix rosmarinifolia asszo
ciáció váltja fel, mely 1.5—2.0 (—2.5) m magasságig húzódik. 
Feljebb, a buckaoldalakon viszont már csak ritkás, csaknem 
sohasem záródó, többnyire egészen laza összetételű Festuca va
ginata asszociáció tudja magát fenntartani. E z a Festuca vagi
nata asszociáció felnyúlik ta legmagasabb buckák tetejéig is. 
Csak záródása lesz mindig kisebb és faj i összetétele szegényebb. 
A z itt fellépő fajok vagy igen mély gyökérzetűek (Silene otites, 
Artemisia campestris, Fumana vulgáris stb., stb.), vagy nagyon 
kevés vízzel megelégszenek, tehát t ipikus xerofiták. 

//. típus. A második típus átmeneti jellegű az I . és I I I . kö
zött. A mélyedésekben még mindig ott találjuk a Molinia coeru
lea asszociációt összetételében némileg meggazdagodva. Amíg 
az előző típusnál az egyes MoZmm-csomók magassága alig ha
ladta meg a 60—80 cm-t, i t t megközelíti az 1.5 m-t. Itt már a 
harmadik típusra jellemző Agrostis alba asszociáció tagjai keve
rednek közé. Maga az Agrostis asszociáció még kezdetleges alak
ban, rendesen, mint keskeny, fajokban szegény sáv sokszor meg 
is jelenik már a buckák tövében. Ugyanezt kell megállapítanunk 
a szintén harmadik típusra jellemző Festuca sulcata és a Cyno
don dactylon asszociációról is. A z Agrostis alba és Festuca sul
cata asszociációt képviselő sávnál rendesen nem hiányzanak a 
Salix rosmarinifolia asszociáció töredékei. Ezeknek az asszo
ciációknak helyét sokszor a Calamagrostis epigeios asszociáció 
foglalja el, mely ennek a típusnak legjellemzőbb asszociációja. 
Legfölül ugyanúgy, mint az előző típusnál, de valamivel maga
sabban kezdődő, változatosabb és gazdagabb összetételű, de 
egyébként szintén Festuca vaginata asszociáció zárja le a nö
vényszövetkezetek sorát. 

Ezen típus talaja rendesen már kevésbé homogén, különö
sen az alacsonyabb fekvésekben, mélyedésekben kötöttebb réte
gek léphetnek fel akár a felszínen, akár ezalatt vékonyabb 
vagy vastagabb, humuszosabb. vagy agyagosabb szintek alak
jában. (Folytatjuk.) 




