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L'utilisation do l'idéologie marxiste-léniniste dans 
les travaux pratiques et scientifiques de l'économie 
forestiere. II esit kupont an-t q«e les tr&vaiilleui-s de réco
nomie forestiere s'appuient S U T ía coincoption marxist-e-
lénimiste do. monde, tant dans leur travaux pratiques 
que scientifiques. II faut donc qu'ils en flaissenit lia con-
naissance et qu'ils Papproprient, oar les restes de 
l'idéologie bourgeoise les empéc'hemt emcore r<>inaniuab 
lement dans leur travaux. 

Dans les pays capitalistes basés .sur la conception 
idealista ion devaste les foréts, puisque le röle des foréts 
y n'est qu'uue souree des rentes, de sorté qu'on y ai'exe-
cute pas d'une faeon convenable le renouvellement des 
eoupes. Par contre dans l'U. R. S. S. et danis les pays de 
démocratie du peuple on reboise des suiríaces considé-
rables et les forréts y servent non seuleanent á l'approvi-
eionnemeut du pays- em bois, mais aussi á la protection 
de l'agriculture et á Fempéehement de la déterioration 
du sol. 

B n suivant il'example d e l'U. B. :S. S. nous devons 
continuer a dévelop/per encore les scienees fo-restiéi-es. 
Xous devons fairé prévaloiir Oa conception marxiste 
léniniste dans les scienees et pratiques de la sylvicul

ture, de l'eaitrefcu&n des peuplements sur base des indi-
eations des bioligistes soviétiques Mitsourine et 
Lisenko. 

Quanit á l'aménai}remont et l'exiploitation des foréts, 
it faut éOiminer lm prineipes méoaniques du rendement 
uniformé et régulier. II est donc nécessaire que l'aména
gement des foréts sóit tel que Péconomie forestiere 
devienno une partié organique de l'économie socialiste 
du peuple. 

Nous devons lulter pour la netteté de la tbéorie 
marxiste léniniste danis les questions de l'économie 
forestiere et contre n'importe quelle nvarwfesliiatioii dn 
cosmopolitisme bourgeois. 

I tilization of the Ideology of Marx and Lenin by 
the Practical and Scientific Work of Forestry. — The 
remtiant.s of burgeois ideology are significant dbstacles 
on the way oif pirogressive forestry, therefore all the 
scienttets, employees ami labourers working in forest 
praetice are to be re-educated in the diseiplines taught 
by Marx and Lenin. The forests in the capttalistic 
countries are cantiimously destroyed, theisr. aifforestaition 
is uegl'ected. In the U R S S and in the people's democra-
cies the stands orf trees we higly esteemed not only 
as the s-ources of wood-suppiy, but alsó as protection 
of soil, agrieultural croips and as a valuable büsis of 
public welfare. The example of Sowiat foirestry show 
•he way how to built up — according to the results ot' 
Mitchurin land Lysseuko — modern Hungárián, sil'vicul-
ture. Forest omganiaaition has to reject the meolianica) 
iH-inciple el norma] yield and forest utilization must 
be developped to am important faetor of sociatistic 
economy. 

A HANSÁG MINT ERDŐTERÜLET 
B a l s a y L á s z l ó 

(Kapuvár) 

A Hanság erdőgazdasági vonatkozásban lát
szólag "jelentéktelen tényező, mert az ország fa-
gazdálkodásában csak 0.5 területszázalékkal vesz 
részt. H a azonban a .iövőbe tekintünk és figye
lembe vesszük, hogy a mintegy 100.000 kat. 
holdnyi területnek 20%-a jelenleg kevésbé fontos 
szerepet tölt be extenzív takarmánytermósével, 
sőt részben egyáltalán nem hoz hasznot a kiége
tett részein, úgyr önként előtérbe kerülhet mint
egy 20.000 kat. hold Hanság bekapcsolása az 
erdőgazdaságba. Ez pedig a már 10.000 holdra 
tehető kész erdőkkel együtt az ország erdőterü
letének 1.5%-át tenné ki ós így nemcsak fahoza-
márval, hanem klimatikus hiatásával is számot
tevő tényező lehetne. H a figyelembe vesszük 
még azt is, hogy a talaj gyorsannövő fafajok 
megtelepítésére kiválóan alkalmas ós öntözéssel 
ezen fafajok az országos átlagnövedék hatszoro
sát is elérhetik közgazdaságunkban élenjáró 
nyár- és égerfaanyaggal, úgy a Hanság erdő
gazdasági jelentősége országos viszonylatban 
meghaladhatja a 10%-ot. Ezzel a szemmel nézve 
a Hanságot, megérdemli, hogy néhány percet 
szenteljünk a problémák felvetésének és meg
ismerésének. 

H o g y a terület földrajzával megismerked
jünk, idézem Tiniké vázlatát Bencze brosúrájá
ból: „a Hanság a Rába alsó folyása mentén a 

Kos-Magyar Alföld egy részét alkotja, fiatal, 
harmadkori rétegekből álló dombvidék között, 
mint a Kis-Alföld legmélyebb depressziós terü
lete. A pannónia-pontusi rétegek felett kavics
takarók és homokpászták húzódnak sok helyen 
3 méter magas „dombokat" alkotva, amelyeken 
évezredek óta emberi kultúra folyik. A medence 
mélyedéseit először szólhordta lerakódások töl
tötték fel ós részben nivellálták. Munkájukat 
elősegítette a hiányos lefolyással bíró medence 
elzáródása, aminek következtében az idetóduló 
Kisrába, llépce és Ikva folyók vize megrekedt 
és a területet elláposította. A szélhordta és vízi 
üledékből keletkezett talajon megindulhatott a 
lápi vegetáció (nád, sás), aminek maradványa, a 
tőzeg, már felemelte és nagyrészt sík felületté 
simította a lerakódások közeit, A tőzegre lerakó
dott talajból és a tőzeg részbeni humifikációjá-
ból előállott laza talajon megindulhatott a láp-
rétség vegetációja a savanyú és édes füvek min
den fokozatával, de megjelentek rajta a füzes-
égeres erdőfoltok is. A bennünket „Hanság" né
ven érdeklő talaj keresztmetszete tehát alulról 
felfelé: 

váltakozó kavics- és homokrétegek, 
gley-jellegü kékesszürke agyag, 
tőzeg 5—150 cm vastagságban, 
humusz 15—50 cm vastagságban. 



A tőzeg és agyag között néha 3—5 cm-es 
szurokföldréteg húzódik, az agyag pedig a maga
sabban fekvő és így már részben oxidált tőzeg 
keveredése ós bemosódása (tiprása) következté
ben egészen fekete színig változik," 

Bár az erdőgazdaság tervei a humuszon kí
vül elsősorban a feltárandó agyagon alapulnak, 
mégis igen nagyra értékeljük a mélyenfekvő, 
vastag tőzegréteget, mint mechanikai tényezőt, 
A tőzeg jelenlegi elszigeteltségében nem játszhat 
közvetlen szer-epet a növényi vegetáció életében, 
de valóságos állványzatot képez a termőtalaj 
alatt, amely nélkül a talaj szintje a víznívó alá 
süllyedne. Ezért nem beszélhetünk arról, hogy 
az erdőterületek alól a tőzeget kiszedjük, mert 
ezzel a kiváló termőtalajt hosszú időre megsem
misítenénk. Ezzel szemben inkább bekapcsolni 
igyekszünk a tőzeget a növényeiéibe és hozzá
férhetővé tesszük az alatta lévő agyagot a gyö
kerek számára a később ismertetendő technikai 
fogósokkal. 

A magasabb fekvésű, sekély ós ma már 5--10 
centiméterre összepréselődött kéregtőzeg kisze
dését szívesen látná az erdőgazdaság, de ennek 
kibányászása nem gazdaságos. Ezeket éppen 
magas fekvés üknél fogva könnyű felszántani és 
így humifiká.ci ójukat meggyorsítani. Ilyen terü
letünk egyébként aránylag kevés van és ezek 
már nem tartoznak a lápgazdálkodás fo
galma alá. 

Meg kell említenünk, hogy a tőzeg humifi-
kálódása — természetesen felülről lefelé — 
állandóan folyik és így a termőtalaj magától is 
fokozatosan gyarapszik, mégis ez az ütem ben
nünket ma már nem elégíthet ki és ha tehetjük, 
évszázadokkal elébevágunk a lassú folyamatnak. 
A továbbiak megértése érdekében megemléke
zünk még a Hanság terepszintjéről, amely 113 
ós 117 m tengerszin felet ti magasságok között 
váltakozik. A mindössze 4 méternyi szintkülönb
ség látszólag jelentéktelen, mégis ez képezi leg
főbb problémánkat! 

A 113—114 méter közötti szinteken rét- és 
erdőkultúra eddig nem. volt, mert ezen területe
ket a tavaszi felmelegedés után is víz borítja. 
Hasznosításuk csak a talaj felsáncolása útján 

ábra. A gyorsannövő fafajuk öntözéssel az országos átlag-
iichi'uV.k hatszorosát is -elérhetik. 

PHC. 1. CpeflHHU npa.pocT y fiLTCTpopacTymax nopos yBeJin-
MHTaa 3a caeT nojniBa aasKe B 6 pa3. 

tMy. i. Par l'arrosage cbee esseneos d'uue eroissancL' rapidé ou 
peut obtanir un aceroüss-ament moye.u síix foia pILu-a grand, que 

wlni des foréts du pays. 

2. ábra. Magasabb fekvésű sekély és már összepréselődött 
tőzeg, amely felett nam élhet erdő. 

PHC. 2 . ToHKHit, ynjiOTneHHLiit cjioil Toptpa, na icOTOpoM 
ysce ne MOJKCT npoH3pacTaTb nec. 

Fig. >, Toui-.be hant située, i>ou profande, dftiá trés compressóe 
oú une fórét no petit végéiter. 

képzelhető el. Kiterjedése ezen szintnek eredeti
leg csak néhány 100 kat. ibold volt, de a legújabb 
talajkiégésekkel több 1000 holdra emelkedett. 
Terület jelentőségi? a Hanságban 10%. 

A llí—115 írt közötti szintekről a víz már 
április hónapban lehúzódik és viszont a száraz
ság idején kiválóim öntözhetők. A talajvíz itt 
60 cm-re tartható és ezért gyorsannövő lágy.fa
fajok számára a legalkalmasabbak. Területjelen-
toségük 50%. 

A 115—llfí m közötti szintek elterülő vizet 
sohasem látnak, talajuk még üde és így alkal
masak minden síkvidéki fafajunk megtelepíté
sére. Terület jelentőségük 30%. 

A 116—117 m közötti szintek már szárazak. 
Laza hordalékból keletkezett talajuk egyoldalú 
összetételű, rossz víz-kapacitású, feketére színe
ződött homok ós homokos agyag. Teriiletjelentő-
ségük csekély, 10%. 

A m í g más erdotalajokon 10—20, sőt 100 mé
teres szintkülönbségek mellett is alig látható 
eltéréssel tenyészik ugyanazon fafaj, addig a 
Hanságban deciméterek szerint különülnek el 
az egyes fafajok. A fekete- és feihémyárak egy
mástél élesen elváló foltokban települtek meg, 
előbbi a 114.3 m szint alatt, az utóbbi közvetle
nül e felett. H a a természet ezen éles megkülön
böztetést megtette, akkor azt mi sem hagyhat
juk figyelmen kívül és a fafajok megválasztá
sánál a szintezési adatokat, valamint a talaj
szint alakító technikai berendezéseket igénybe 
kell vennünk. 

Mielőtt azonban tovább mennénk, ismerked
jünk meg a Hansági talaj többször említett „ki
égésének" fogalmáival. A hansági humuszt az el 
nem korhadt növényrészek könnyen gyulladó 
állapotban tartják. Egy cigarettavég elegendő 
ahhoz, hogy a talajfelszín izzásba jöjjön, a 
szikra lángra lobbanjon, vagy csendben behú
zódjék egy gyökéren át a szárazon álló tőzegbe 

,is. Kellő ellenőrzés mellett ez az eshetőség nem 
.jelentett kivédhetetlen veszélyt, mert a keletke
zett tüzeket a füst a sík területeken idejében el
árulta, a tüzeket árkokkal elszigeteltük és így 
a területeket kisebb veszteségek mellett mégis 
megmentettük. A tüzeket addig őriztettük, míg 
a talaj a vizesebb rétegekig ki nem égett, nehogy 
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I . á b r a . A „Madú.rerdö" szélhordta niajrjaiiilxVl önvoUVnyült 
nyiárcsaniettók. 

Phc. 4 . Bcxoflbi TonoJia BO3HHKHTH(Í H3 paano hmi.ix BeTpoM 
ceuia „ÜTHHhero aeca". 

F i g . I. Plants de peuplier d'aniürine .spontanéee venant de 
ííraines de „.Ur.dárerdö" (Porét des oiseaux) soimflées par le 

vent. 

a váratlan szél a szikrát a védett területekre 
átdobja. A talajalatti tőzeg ritkán fogott tüzet, 
inert a természetes, vagy mesterséges talajvíz 
legtöbbször nedvesen tartotta. Nagyobb baj ak
kor származott a tüzekből, amikor a felügyelet 
meglazult és az öntözőberendezések háborús ron
gálódásaiból kifolyólag a talajvíz átmenetileg 
leszállott. Bár a humusz megsemmisülése is 
nagy kárt jelentett, szerencsére a tőzeg általá
ban, megmaradt ós belőle, valamint a keletkezett 
hamuból, hordalékföldből már elképzelhető az 
erdőtalaj kialakítása. A Hanság déli felében az 
intenzív erdőőrizetnek sikerült a erdőket meg
mentenie. A z erdőgazdasági személyzet sokszor 
egészen' magára hagyatva, önfeláldozó erőfeszí
téssel védte az erdőt, amikor körülöttünk ma 
még ismeretlen kiterjedésű, de többezer holdra 
becsülhető rétségek .semmisültek meg beláthatat
lan időre. A z érdemek méltatása azonban külön 
lapra tartozik, bár mindenesetre a hansági er
dők történetének legszebb lapjaira. 

A kiégések azonban nem maradtak egészen 
haszon és tapasztalatok nélkül. Ahol a tűz idő
pontjában történetesen magasan állott a talaj
víz, ott a tűz — amint már említettük — csak 
a humuszt emésztette el, visszahagyva egy 5—10 
centiméteres hamuréteget. Ez a hamuréteg két 
évig vakító fehér sivatag színében tündökölt. 
Az egyhangú képet 1—2 méter átmérőjű kavics-
tányérok tarkították, no meg temérdek patkó, 
kaszakő, kalapács, pipa ós cserépedény marad

ványa, amelyeket az ott kaszálgatok évtizedek 
során elhagyogattak. Csak növényi vegetáció 
ném volt két éven át és már azt hittük, hogy 
nem is lesz egyhamar. 1947. év nyarán azután 
örömmel tapasztaltuk, hogy megindult az élet 
a kihaltnak látszó talajban ós felülről a közeli 
kétholdas ,,Madárerdő" szélhordta magjaiból 
önvelényült nyárcsemeték fúrták le gyökereiket, 
alulról pedig az évszázadok óta ott lapuló nád
gyökerek dugták fel hajtásaikat egymással ver
senyezve. A versenyben az ember lett a győz
tes: a kiváló minőségű nádat, levágattuk, a. sok 
millió darab kiváló származású fekete-és keve
sebb fehórnyárcsemetét pedig kiegyeljük és 
szükség szerint, az egész ország erre alkalmas 
területeire elküldözzük. A tapasztalatot pedig 
nem hagyjuk elavulni, megkíséreljük tovább 
folytatni a természet munkáját ós fenntartani 
azt a talajállapotot, ami az önvetényülést lehe
tővé tette. 

Nem érdektelen talán, ha a Hansági erdők, 
közelebbről az „Éyererdők" történelmével is meg
ismerkedünk, mert a földnek kevés erdőterüle
tén kísérhető figyelemmel oly gyors változás, 
mint éppen a Hansági erdőkben. Előre kell 
bocsátanunk, hogy a Hansági égeresek mostani 
termőhelyükön nem őshonosok. A jelenlegi erdő
területnek mindössze 20%-án állott 70 évvel 
ezelőtt is erdő, 80 százalékban mesterséges tele
pítések eredménye. A z erdők régen a Hanság 
déli peremén állottak és csak a mezőgazdaság 
térhódításával és az erdőtörvény védelme alatt 
tolódtak el a Hanság belseje felé lecsapolások-
kal párhuzamosan. A vándorlásnak tehát még 
élnek tanai, de tanúskodnak a 200 éves térképek 
és a földből még mindig előkerülő tnskómarad-
ványrok. 

A z 1880-as évekkel az égeresek történebné 
nek őskora lezárult és elkezdődött az Égererdők 
vándorlása, ríj elhelyezkedése és intenzívebb 
megművelése. Ezt a korszakot jellemzi az egy
oldalú égerkultúra, a szélsőséges vízellátás, 
illetve a túlságos lecsapolás. 

A z 1920-as évekkel új korszak kezdődött. 
A késő tavaszig pangó vizeket le tudták vezetni, 

3 ábra \ sekély tőzegeket kömnyű felszántani és hiwmnifi-ká-
ciójukat megigyorsítani. 

Phc. 3. ToiiKOCJioitHwfl Topip mojkho aerKO BcnaxaTb ii HM 
yciíopHTb ryMHdiHKauHio. 

Fia S. Lee tomíbes peu proíondes pmrattt fatólement étre 
tabourées pour aooélérer teur humitieation. 



de hiányzott már a víz a száraz évszakokban. 
.Megkezdődött az intenzív öntözés és egyidejűleg 
új fafajok megtelepítése a nyártól az akácig. 

A Hansági erdők történelmében most újra 
forradalom van. A szocialista gazdasági rend 
megköveteli, hogy revízió alá vegyük a Hanság 
jelenlegi hasznosítását és nem kétséges, hogy 
ennek következtében az erdők előtérbe fognak 
kerülni. Lehet, hogy megállunk a hasznosítat-
lan területek beerdősítésénét, de lehet, hogy ki
terjeszkedünk a jelenleg hibásan hasznosított 
területekre is. Alig kétséges, hogy közgazdasá
gunknak nagyobb hasznot jelent 5—10 m" biztos 
futömegnövedék, mint a nehezen előállított és 
mégis bizonytalan mezőgazdasági haszon. 

De párhuzamosan a területgyarapodással 
revízió alá kell vegyük a művelési módszereket 
is, hogy a kitűnő vegyri összetételű, de jelenleg 
hátrányosan rétegezett talajon mennél nagyobb 
eredményrt érhessünk el. A z erdőgazdaság tudo
mányos vonalon már messze előrehaladott a 
talajismeret, növénybiológia tekintetében ós 
most a gyakorlati erdőgazdaságon áll a sor, 
hogy ezeket nyomon kövesse a talajtechnikával. 

Az öntözés kérdése már megoldást nyert, 
legfeljebb helyreállítást és fejlesztést igényel. 
Az Égererdőkben 9 kieresztő- ós 3 duzzasztózsili-
pen keresztül 100.000 folyóméter csatorna és 
árok szállítja az öntözővizet a Kisrábából ós 
Képééből, majd kettő egyesüléséből, a szívóár
kokkal pedig le tudjuk vezetni idejében a káros 
vizeket. A talajvíznívót centiméterre be tudjuk 
állítani (a nagyobb csapadékok átmeneti levonu
lásától eltekintve) a legjobban érdekelt 114—115 
méteres szinten. A z öntözésről sokat írhatnánk, 
most még csak röviden annyit, hogy a laza láp
talaj és főleg az alatta lévő tőzeg a vizet oldal
irányban naponta 100 métert elérő seliességgel 
szállítja. A z öntözőárkok jelenleg átlagosan 1000 
méter távolságban vannak, ami azt jelenti, hogy 
500—500 métert kell átnedvesíteiniök. A z ilyetén 
való öntözés parabolavonal szerint érezteti hatá
séit: az öntözőárkok mentén 10 méter magassá
got elérő állomány az ároktól 200 méternyire 
már csak 3 méter magas. Ezért megállás az ár
kok besűrítésében nem lehet. 
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ábra. 100.000 folyóméter áruk és öntözőcsatorn.a szállítja a 
vizet. 

Pac. .3. Boaa flocTaBJiaeTca B Kauatiax H iippiiraniioiiiit.i.viii 
KaHaaaMH oóut,eít npoTaíitenHOCTLio B 100.000 noromibix M . 
Fig. .;. Fossés et eanaux dlirrlfipation d'nne lonsritude totale 

de ü'00.000 m trarbaportant 1'eau. 

li. ábra. Balról síkon, jobbról bakhátou nőtt ünvetéiny-üilt 
nyárfák. 

PHC. Ü. CaxiocoB TOHÜJIH : BJieBO — na poBHOit njiomaflii, 
BirpaBO — na öyrpc. 

Fig. ff. Bnsemeuoement spontáné de peupliers; á ííauche sur 
terraín ptat, á droite ensameiKMiment on eoimible. 

A z erdőgazdaság másik technikai fogása a 
lefjlcedvezöbb talajszint kialakítására irányul. 
Amint már említettük, a hansági terepen döntő 
szerepe lehet néhány deciméter szintkülönbség
nek is. A 114 méter alatti szintek megkésve 
emelkednek ki a. tavaszi általános víznívóból és 
ezen kár lenne tisztán további lecsapol ássál segí
teni, mert ezzel veszélyesen csökkentenénk a 
magasabb fekvések vízellátását. Helyesebb, ha 
ezeket a mélyebb szinteket kiemeljük a vízből 
legalább pasztákban, bakhátas műveléssel. A je
lenleg rendelkezésre álló géperővel ezt úgy tud
juk megoldani, hogy 6 méteres sávokra oszt
juk a művelendő területet és minden sávból 3 
métert szántatlanul hagyunk a traktorok közle
kedése érdekében. A z így összeszántott 3 méte
res sáv mintegy 30—40 centiméterrel kiemelke
dik az általános szintből, tehát egyrészt rövi
debb ideig, vagy egyáltalán nem kerül víz alá, 
másrészt meggyarapszik rajta a termőréteg is. 
A tőzeget a szántáshoz használt rigölekével tel
jesen lel tudjuk szakítani, de — sajnos — az 
alatta lévő agyagból már keveset tudunk fel
hozni. E tekintetben a gépek még tökéletesítésre 
szorulnak, de máris elérjük azt, hogy a gyökerek 
a leidarabolt és humifikáeiónak indult tőzeghan-
tok között eljuthatnak a levegővel némileg érint
kezésbe került alvó agyagréteghez. H o g y ez mit 
jelent a gyökerek táplálkozása és mechanikai 
tartása szempontjából, azt az árokpart töltésére 
került 70 éves korú, 130 cm vastagságú ágtiszta 
feketenyárak és a váltakozó szántott és szántat-
lan lápsávok fiatal nyártelepüléseinek különb
ségei bizonyítják. 



7. ábra. A hosszabban víz alatt ÁTLÓ égerek kénytelenek lég-
gyökereket engedni. 

P H C . 7. 3 A T O N J I F L E M W E Ha öojiee tiponojisKUTejibnoe B.pe.MH 
OJIbXH P A Í I B H B A I O T B03,UylIIHbl(; KÓpHH, 

Fii). 7. Les amnes restes Iongtwnpg an dessous de l'eau sont 
íoreés a érorottre des nacines aérienines. 

A szint- ós vízellátásviszonyok ismeretében 
most már összefoglalhatjuk az erdőművelési fel
adatokat. 

A z égererdők eddigi 40 éves sarjerdőüzemé
vel általánosságban felhagyunk. A nehéz terme
lési és szállítási viszonyok mellett nem mindegy, 
hogy az egyébként magas növedéket haszonta
lan előhasználat, vagy nagyobb részlten értékes 
véghasználat alakjában vesszük igénybe. A z 
előkészítetlen láptalajokon álló sarjerdők szaka
datlanul ontják a kidőlt száradékot, amely még 
mint tűzifa is csak részben használható állapot
ban kerül kézbe. Ezzel szemben a száradékszedés 
magas termelési bérei ós a szétszórt anyag szállí
tási nehézségei fokozott mértékben terhelik az 
anyagot. Röviden szólva ezen előhaszniálati 
anyagra köbméterenként 20.— forintot fizetünk 
reá. igyekeznünk kell tehát kitartóbb állomá
nyokat nevelni, amelyekből nagyobb százalék 
megéri a vágáskort és így koncentráltaid) hasz
nálatot, jobb anyagot érünk el kevesebb költség 
mellett. A z általános célt, a már részletezett 
talaj technika mellett, magról (dugványokról) 
kelt állományok megtelepítésével érjük el. 

A Hí m körüli és alatti szinteken az erdő
telepítés csak a már említett talajelőkészítés 
mellett történhetik. A bakhátakat fekete-, kana
dai nyár-csemetével (vagy hosszúdugvánnyal) 
telepítjük be elegyítve éger, szil és juharra] 
olyképpen, hogy holdanként 3000 csemete kerül
jön. A sorközöket feliérfűzdugványokkal tűzdel
jük meg a záródás gyorsítása, de azonkívül 
kitűnő minőségű fűzanyag nyerése érdekében. 
A terület további művelést— tekintettel a terep 
viszonyokra — nem kap. 

A Hí—115 m közötti szinten is indokolt lesz 
a talajművelés, de ezt ma még nem győzzük tel
jes egészében végrehajtani. Ezeken a területeken 
tarvágás után 2—3 évi intenzív kaszái-tatással 
kiszorítjuk az erdőállomány alatt elhatalmaso
dott csalán, farkasfog, bürök, riitkarój ós Rud-
beck-fűből elhatalmasodott embermagasságú 
dzsungelt ós visszaállítjuk az eredeti szelídebb 
rétséget. Ez a szelíd rét már jobb környezete a 
betelepítendő kétéves, méter magas csemetéknek 
és itt már hasznos kaszált a tással szabaddá tehet
jük a fiatal fácskákat addig, míg 2—3 év múlva 

maguk nyomják el a füvet. A z így ápolható fia
talosok könnyen behozzák az időveszteséget, 
amit a vágáskor szenved a visszarétesítéssel. 
A körfolyamathoz tartozik, hogy az elegyetlen 
égeresek alatt a dudvák néhány év alatt ismét 
felverődnek és agancsuk koronájáig eltakarják 
a bennük rejtőző szarvasokat. 

A 115 méter feletti területeken már csak 
egyszerűen megművelt területekbe- kerül az ül
tetés 1—2 évi mezőgazdasági elő- és 2—3 évi köz
teshasználat mellett. Ide már kevesebb vízzel be
érő nyarak, tölgyek, amerikai dió és akác jön
nek töltelékfák kíséretében. 

Vannak Tax ódium, Quercus pallustris, í->o-
pliora. Quercus rubra és Pinus silvestris kísér
letek is jó eredménnyel, de miután ezekből elég 
erdősítési anyaggal még nem rendelkezünk, mint 
jelenleg alkalmazott fafajokat, nem is említhet
tem meg. E tekintetben még tág tetfa van a kísér
letezéseknek, amire a múltban a vadállomány7 ós 
és az akkori fakísérleti viszonyok mellett mód 
és szükség nem volt. A mesterséges felújítást 
azért említettem kizárólagos érvénnyel, mert a 
régi elegyetlen és ennélfogva erősen elgyomoso
dott területeken a természetes felújítás egyelőre 
lehetetlen; de nem mondunk le arról, hogy ké
sőbb az elegyes állományok alatt erre alkalmas 
talajt lógunk előkészíthetni. 

Tekintettel a hansági talajok rendkívüli ré
tegzettségére, tanulságos lesz foglalkoznunk a 
talaj és a faegyedek mechanikai összefüggésével 
is. A 114 m alatti szinten az állományok az 
állandó magas vízállás miatt a tálai felszínién 
vegetálnak. Az éger törzsek (sarjak) 1.5 m ma
gas, 4 méter átmérőjű, kiemelkedő gyökérsátra
kon ülnek, ahonnan a szél könnyen letöri a szét-
hajló és lazán nőtt hajtásokat. A régi égeresekre 
oly jellemző földfeletti gyökérképződóst részben 
a talaj viszonylagos süllyedésével, részben kény
szerű lóggyökérf ejlesztéssel magyarázha tjük. 
A vegetáció idején hosszabban víz alatt álló 
égerek a gyökérzeteiken élő Actinornyces alni — 
és ezen keresztül saját nitrogénellátásuk érdeké
ben — kénytelenek léggyökeréket növeszteni, 
amelyekkel egyrészt jobban támaszkodnak a 
laza láptalajban, másrészt lehetővé teszik az 
együttélésükben lévő sugárgombák életműkö
dését. 

v. tíbra. A lapos gyökéi-korongokat a törzzsel együtt kifordítja 
a S7)él. 

P H C . S. IloBaaemiMH BexpoM CTBOJI C . W K O B H H H O H Kopiie-
-BOÍi CHCT6MOÍÍ. 

h'-ijl. s. Le vent renversie les raoines plates en-seiulble avee trouc. 



A 114—115 m közötti szinteken — ami pedig 
legkiterjedtebb problémánk — a fáik gyökerei a 
laza humuszban csak a tőzegrétegig (30—60 cm 
mélyen) tudnak lehatolni. A tőzeg táplálkozás 
szempontjából teljesen közömbös, szárazság ide
jén pedig hátrányos — steril — hatású és ezért 
ebbe a gyökerek be nem hatolnak, inkább 30—60 
cm vastag, 10 méterig terjedő átmérőjű lapos 
koronggá fejlődnek, amelyeket aztán a szél a 
tőzegrétegről könnyen letép, illetőleg amellyel 
együtt a fát könnyen kidönti. A dús humusz
talaj tehát még bírná a sejtfelrakást, de a gyor
san növő fa sekély gyökérzetének kapaszkodó 
erejét meghaladja a szél forgató nyomatéka és 
emiatt a növedék egy része értéktelen el őh aszná-
latként forgácsolódik el. A februártól szeptem
berig vízbe, illetőleg párás dzsungelbe dőlt 
anyag — a növedék 20%-a — tehertétele az erdő
gazdaságnak és hasznot csak az a 20%> növedék" 
jelent, ami történetesen a termelés időszakában 
dől ki, avagy amelyet tőről vágunk le. Ezt a 
veszteséget kívánjuk csökkenteni egyrészt a 
talaj átalakításával, másrészt fafajok elegyítésé
vel. A z elegyetlen állományok koronaversenye 
kedvez a nagassági növekedésnek, de gátolja a 
vastagodást. Pedig a lágyfajoknál a vastagsági 
méreteknek nagyobb a jelentősége és a vastag 
— és ennek arányában alacsonyabb — törzsek 
jobban kapaszkodnak a talajba. 

A 115 m feletti szinteken a fák elhelyezke
dését fizikai tényezők nem akadályozzák. Itt a 
fejlődés mértéke tisztán a talaj vegyi össze
tételén, illetőleg a helyes fafajmegválasztáson 
múlik. 

A z égeresekről még annyát érdemes általá
nosságban megemlítenünk, hogy néhány muta
tás fiatalos ós középkorit állomány mellett ke
vés jó fejlődésű és méretű öres; állományt talá
lunk. H a kiterjedés tekintetében vezet is a 
hansági égeres, a minőséget itt ne keressük. 
Igazán jó égera.nyagunk a Hanságon kívül áll, 
mert az is meghálálja a jó víztartó, közép
kötött, egyetemes agyagtaliajt. 

Mentségére legyen mondva az égernek, 
hogy megtelepítése idején egyedüli lehetőség 
volt a szélsőséges vízviszonyok ós a népes vad
állomány mellett. M a azonban, a lecsapoló, ön
töző és talajművelő berendezések biztokálban, 
jobb égereseket kell elérnünk és ahol a Han
ságban megfelelőbb fafajt alkalmazhatunk, ott 
feladjuk a régi előítéleteket. 

Nem volna teljes beszámolóm, ha meg nem 
emlékeznék a Hanság vadállományáról ós fő
leg a rosszhírű hansági szarvasokról. A dús 
rétek, közteshasználatok, ármentes dombokkal 
megszakított ingoványos sűrűségek kitűnő te-
nyészhelyei a szarvasnak, őznek, rókának, nyúl
nak, túzoknak, sőt kisebb mértékben a fácán
nak is. A vizek körül gémek, kacsák, a levegő
ben a rétisas, héj jak, ölyvek, vércsék kép vise
lik a mélyvidéket jellemző nyüzsgő életet. 
A folyókban a régi pákászok ivadékai merege
tik a pontyokat, fogasokat ós 15 kilós harcsá
kat számos vadhallajtával együtt. A z erdő
gazdaságot azonban leginkább a szarvasok ér
deklik hasznukkal, kárukkal egyaránt. Har
minc évvel ezelőtt itt tenyészett az ország leg
gyengébb — bár számra nézve legkiadósabb — 
szarvasállománya. Négyezerötszáz holdon mint
egy 1000 darab, vagy r talán még több is. A z egy
oldalú ivararány (a túlzott bikalelövés miatt) 
és túlzsúfoltság mellett ritkaság volt a hatkilós 

agancs, de annál több a kétkilós 12-es és Í4-es. 
A z 1920-as években megkezdett létszámapasz-
tás, amely gyors iramánál fogva még nem is 
lehetett szelektáló jellegű, azt eredményezte, 
hogy a szarvasok testsúlyban megerősödtek és 
elérték a 'kilenckilós agancssúlyt is. Jelenleg 
a 6000 holdon mintegy 45 darab szarvasról 
tudunk egyelőre különösebb vadkár nélkül. 

A z őzállomány a Hanságban párhuzamo
san élt és szaporodott a szarvassal. Bár a nagy 
telek néha okoztak számbeli visszaesést soraik
ban, mégis az ilyen tervszerűtlen létszámcsök
kenés inkább minőségbeli kárral járt. A z el
kényszeredett borjakból és vemhekből később 
sem válhatott kapitális darab. A célszerű lót-
számapasztás az őznél nem ment könnyen és 
így az állomány minősége alacsony szintien 
stagnált, 

A túlhajtott vadállomány nem egyeztet
hető össze a nagy áldozatokkal, amiket a de
mokratikus Magyarország most hoz az erdők 
érdekében, 60—80 darab szarvas jelenléte azon
ban nem okozna annyi kárt az erdőben, mint 
amennyit emelne a Hansági erdők állatvilágá
nak szépségén. 

XaHiiiar (3a6onoMGHHafl HM3MGHHOCTb B ceBepo=3ananHoa 
M3CTM BeHrpaM), Kan necHSR naomaAb. — Airrop B CBoeíi 
craTBe aaHastacTca iekH TcppaTopnaMII XaHmara, caiioe 
ncjiecooöpasHoe Hapo^oxosattcTBCHHoe ocBoeime KOTopnix 
B03M03KHO nyTCM jrecopaBBeaeniiH. B jiaJiLHetinieM aaeTCH 
iio,ipo6noe onncaiine COCTOHHUH JIPCOB Xaiunara, sa/tan jieco« 
BOfloiBa ii TIIIIOB co'i^aBaeMbix na Xaiiinare jiecoB. Pac-
qaeHHCTOCTb iipoijmaa aTOíi TcppHTOpnn HegiiaanTenbHa, HO 
B TO ate BpeMíi — no,T-iepKHBaeT a-BTop — Ma.ibiM H3Meiie-
HHHM pejlberpa COOTBCTCTByeT pe3K0e H3MeHeHlie paCTMTMb-
nocTi i . PacTHTejibiibie oooömecTBa BapbnpyiOT no OTjiejibiibiM 
TOpiI30HT,!M 110 KOTOpMM II JiaeTCH OniICaHHP (pHTOHeH030B 

Le Hanság eonime suríace forestiére. — L'auteur 
s'occupe des ptarties d u Hanság (contrée partiellemient 
marécageuse d e la Hongri-e-Jíord-Ooest) dönt la anise 
en valeur, dans Pintérét d e Téeonomie d u peupíe, pourrla 
étre réaliser par voie d e la syIvicul'.ture. II donne une 
deseription détaillée d e l'état actuel des foréts du Han
ság, des taeho* d e la . sylvieulture e t des types des 
foréts qu'on dóit farmer sur l e Hanság. 

Le cliangement d u nivea-u du terrain est imininie, 
mais l'auteur prend noto d u fait qu'aux p e t i t s chan-
goments d u niveau d u terrain eorre.<-pondent des o h a n -
gements essemtie'.s d e la végétation. Les assooiations 
végétalies changent selon les niveaux e t l'aniteur les 
traite dans ee sens. 

The „Hanság" As Forest Area. — Somé partsof the 
moor !and „Hanság" m a y h e utiMised iby silvieulture for 
the beneíit of Hungárián people's ecoiionny. Its suríace 
levél shows very small diií'f'erenees, but the changes of 
the plánt eover due to them are iinportant. The present 
condition of tihe forests to be íound today thiere, ilhe 
íuture forest types, the proper sitvicnlunal methods — 
to ibe oarried ont according to ithe plánt associations — 
are the d>etiaiJs of the articie. 


