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A Belső-somogyi homokvidék jellemző állománytípusai közé 
tartoznak a különböző nyíresek. A változatosan hullámos térfel
színen, a közel É—D-i homokvonulatok közötti mély fekvésű te
rületeken és a magasabb buckatetőn is egyaránt megtaláljuk. 

Jellemző, hogy kisebb-nagyobb területen csoportosan, foltosán 
elegyesen, vagy elegyetlenűl, szinte minden állománytípusban elő
fordul. Különösen a fiatal erdősítésekben, vagy a mezőgazdasági 
műveléssel felhagyott rét, legelő, szántó stb. művelési ágú terü
leteken természetes úton mindenütt igen nagy csemeteszámmal 
jelenik meg. Az erdészeti irodalom elhanyagolta, az erdőművelés
tan csak mellékesen foglalkozik vele, a felújítás, a nevelés, a 
használat technológiai kérdései nincsenek kidolgozva. Az aktív 
biológiai szerepét és helyét nem tisztáztuk a természetszerű, vagy 
kultúrerdö-típusainkban. 

A nyír termőhelyigényével, faterméstani vizsgálatával hazánkban eddig alig 
foglalkoztak. Hazai fatermési tábláink nincsenek. Minthogy a megfelelő érté
kelése nem történt meg, a gyakorlatban is mellőzzük. Az üzemterveink az elő
használati előírással szinte likvidálják. Értelmezési problémával küzdünk, hol 
kemény, hol lágy fafajként tárgyaljuk. 

Az elméleti értékelésben eddig méltánytalanul, csak röviden elintézett, s leg
többször elhanyagolt nyír közgazdaságilag és fahasználatilag is mellékesen 
van kezelve, holott az egyetlen olyan fafajunk, amelynek törzse, ága, rügye, 
a fának minden része, a levele, de még a fanedve is, tehát a teljes biomasszá
ja hasznosítható. A kultúra és technika fejlődésével egyre növekvő papír- és 
rostfaigény kielégítésének egyik legolcsóbban, leggazdaságosabban előállítható 
alapanyagát szolgáltatja a nyírfa. De a faipar is szinte minden termékhez szí
vesen használja fel alapanyagként, különösen hazánk határain túl. 

A termőhelyi viszonyokat jobbá teszi — meliorálja — s az általa meghódí
tott területek alkalmassá válnak más, főbb állományalkotó fafajok befogadá
sára. Speciális szerepe van a szukcesszióban. Értékes mellékterméket ad. A 
viharkár, az erdőtűz, a hótörés, a rovarkár, stb. által okozott erdőállomány
sebek gyors helyreállítására képes a nyír, ilyenekben természetes úton, szinte 
emberi beavatkozás nélkül, a gyakori és bőséges magtermésével, a szél által 
messzehordott magjával és gyors növekedésével felverődik. Igen értékes ipar
művészeti alapanyag, faragófa. Mint parképítészeti és tájképi elem, a lakó
hely szépítésében, valamint a művészetek különböző területein ma is közpon-



ti helyet foglal el. A fásításokban szívesen alkalmazzák, a nép különös von
zalmat tanúsít iránta. 

Néhány gyakorló erdész már felismerte a nyír termesztéséhez fűződő külö
nös érdeket. Máshol azonban még keményen tartja magát az erdészeti gyom-
fa minősítése, s a régtől fogva „gyomfának" kikiáltott fafaj rehabilitációja 
még várat magára. Igaz esetenként nem is igazságtalanul. Egyes célállomá
nyokban és fiatal erdősítésekben, amelyekben az energikus, s a szukcesszió-
beli nagy vitalitású nyír elhatalmasodik és a fő fafaj fejlődését gátolja, vagy 
igen költséges ápolást tesz szükségessé, valóban inkább hátrányt, mint előnyt 
jelent. Ha azonban ökológiai oldalról vizsgáljuk meg a problémát, mégis csak 
elgondolkoztató, hogy egy őshonos, könnyen szaporodó és gyors térhódítási 
képességgel rendelkező, újabban a fahasznosításban előkelő helyezést elérő 
fafaj miért van olyan hátrányosan megkülönböztetve? 

Hiszen valamennyi erdőtársulásunknak természetes eleme ez az őshonos fa
faj. Minden elképzelhető, vagy a természetben eddig megvizsgált szukcessziós 
modellben a nyír egy meghatározott helyet foglal el. Elsősorban, mint pionír 
és előállomány szerepel. Igaz, hogy a fényigényessége ellenére a szukcesszió 
egyes stádiumaiban néha aztán eltűnik, s csak erdőszéleken, üres foltokban, 
vagy nem egyszer extrém termőhelyen marad meg, ahová más fafaj nem is 
követheti. Mindenképpen általános érvényű, hogy a nyír a gyertyános-tölgyes, 
vagy bükkös klímában, a gyertyános-tölgyes, vagy ennél magasabb rendű, kli
max stádiumú erdőtársulásban már ritkán található meg nagy részaránnyal. 

A tekintélyes növekedési erélye, a kiváló felújulási képessége, a termőhelyi 
tűrőképessége ellenére még mindig csekély az erdőgazdasági jelentősége. Ez 
legtöbbször összefügg azzal, hogy az összesfatermés összehasonlításában nem 
tartjuk versenyképesnek más, gyorsan növő fafajokkal. Máskor a törzs alak
ja ellen, vagy a fülledékenységre és egyéb tulajdonságai ellen van kifogás. 
Mindezekhez természetesen hozzájárul az is, hogy hazánkban a területi rész
aránya és az üzemtervekben felvett elegyaránya is igen csekély. Az, hogy ezt 
az őshonos flóraelemet általában gyenge teljesítőképességűnek tartjuk, felveti 
a nyír fafajnak a genetikai problémáit, amelyek a szelektálással, a fennálló 
esetleges kontraszelekcióval és a nemesítés elhanyagolásával következtek be. A 
nemzetközi irodalomban mindig vezető helyen szerepel a nyír. Laurop (1796) 
azokkal a hatásokkal foglalkozik, amelyet a nyír védőállomány fejt ki az alá
telepített fafajokra. Már akkor felfigyelt arra, hogy a nyír fátyolszintje alatt 
a bükk és a tölgy felhozható, s az elvadult talajt alkalmassá teszi a nemesebb 
fafajok befogadására. Cotta (1845) és Pfeil (1860) is rámutatott már a nyír 
védőállomány és előhasználati állomány szerepére. Az irodalom 1851-ben al
kalmazza először a „Vorwald"-előállomány fogalom kifejezését a „Schweizer-
Forstjournal" folyóiratban. Fekete—Blattny: „Az erdészeti jelentőségű fák és 
cserjék elterjedése a magyar állam területén" c. 1913-ban Selmecbányán kiadott 
műve pontosan feldolgozza a nyír fafaj elterjedését, s egyben igazolja, hogy 
az Alföldtől a dombvidéken keresztül a „felsőerdőségig sziklaterületekkel szag
gatott" hegycsoportokig mindenhol honos a nyír, s legmagasabban a Retyezát-
ban a Stimisoraan található (1825 m tszf.). 

A mai magyar irodalom kevés helyet szentel a nyírnek. Igen gazdag iroda
lom áll rendelkezésre szovjet, lengyel, skandináv, angol és német nyelvterü
leten. Itt az aktualitása egyre növekszik. Borhidi A.: A Belső-Somogy növény
földrajzi tagozódása és homokpusztai vegetációja c. dolgozatában (1958) a nyí-
resek növénytársulásait dolgozza fel. A Magyarország Erdőgazdasági Tájainak 
Erdőfelújítási. Erdőtelepítési Irányelvei és Eljárásai (Bp. 1963.) a somogyi nyí-



Különböző talajtípusokon nevelhető nyírállományok 
(Faragó Sándor „Nyír vizsgálata" alapján) 

Vízmélység 
Talajtípus 

Nevelhető' 
nyír

állomány tavaszi nyári 
fto. cm-ben 

Humusz
réteg 

vastagsága Egyéb jellemzés 

Gyengén humuszos 
homok és réti talaj 
kombinációi 

I. 
I. 
I. 
II. 
II. 
III. 

80 100 30 
100 140 60—70 
100 100 40—50 
150 — 60 
80 140 40—50 

150 30—40 

50—60 cm iszapréteg 

Rendszerint talajhiba 
vagy 1 m-es durva 

homok 

Kombináció nélküli 
réti talajok 

II. 
III. 

100 
100 

30 
30 

cm 
cm 

— 

Rozsdabarna 
erdőtalajok I. 90 — 40-- 5 0 Letemetett réti talaj 

Csernozjom jellegű I. 
réti talajok [V., V. 

100 
160 
200 

Nem érdemes fenn
tartani, de javít, ha 

60 finom iszapréteggel 
60 letemetett lösz, vagy 

löszös homok van 

réseket a lomberdők egy származék-típusának — kultúrerdő-típusnak — tart
ja, s azokat hét vízgazdálkodási fokba sorolja. A nyíresek helyén 2. és 3. víz
gazdálkodási fokban elegyetlen erdeifenyves létesítését írják elő az irány
elvek. A közepes vízgazdálkodási talajokon már lombelegyes erdeifenyveseket, 
majd ennél is jobb, az üde félnedves vízgazdálkodási fokban, a KST 70%, a 
nedvesben pedig KST 30%, MK 40% főfaj elegyarányt, és hárs, juhar, fekete
dió, gyertyán, stb. kísérő fafajokat alkalmaz. Az előírásokban a nyír fafajt 
sehol, még elegy fafajként sem szerepelteti, s a természetes társulásait sem 
fogadja el. E szemlélet hatott az elmúlt 20 éves időszakban, s gyakorlatilag 
elegyetlen erdeifenyvesek keletkeztek, nemcsak a nyíresek, de más asszociá
ció csoportú állománytípusok termőhelyein is. 

A felszabadulás után az első jelentős tudományos munka: A Duna—Tisza 
közén az éger, szil, nyír termőhelyigény vizsgálata (Faragó 1967. ERTI) című 
munka, ebben a termőhely és az egyes fafajok termőhelyi osztálya közötti ösz-
szefüggést elemezve igen alapos talajvizsgálat alapján több, értékes megálla
pítást közöl a nyír termőhelyigényére nézve is. Faragó vizsgálata a nyír és a 
pH összefüggésre is kiterjedt, s megállapította, hogy a nyír állományban 100 
cm mélységben gyakori a 7,9 pH, sőt ennél mélyebb rétegekben 8 pH-nál ma
gasabb értékek is előfordulnak. A 15—25% szénsavas mésztartalmat is jól tű
ri, s ha ilyen mészréteg 50 cm-nél mélyebben fordul elő, még I. fatermési osz
tályú állomány fejlődik. A nyomokban előforduló fenolftaleinos szóda lúgos
ságra nem érzékeny, sőt a 80—100 cm mélységben levő 0,11% szódatartalomra 
is közömbös. Faragó az idézett munkában a nyírállományok termesztése szem
szögéből végső következtetésként megállapítja, hogy a jó nyír termőhelyek 
egyben jó nyár termőhelyek is, ezért ahol a tavaszi talajvízszint 70 cm-nél mé
lyebben van, a nyírállományok átalakítását javasolja. A táblázatból kitű
nik, hogy bizonyos talajtípusokon I—II. fatermési osztályú nyír nevelhető. 



Ha a nyír fafaj elmélyültebb tanulmányozásával sikerülne netán tévedé
sünk végére járni, felszabadulhatnánk egy eddigi előítélettől, s ebből jó né
hány fontosabb következmény várható: 
— Olyan termőhelyeken kizárólagosan csak nyír fafajt alkalmaznánk, ame

lyeken eddig kevésbé megfelelő célállományokat neveltünk. Kimunkálnánk 
ezeknek erdőművelési módszereit. 

— A fafajpolitikai irányelvek, vagy helytelen gyakorlat miatt nevelt elegyet
len fenyvesekben jelentkező számtalan biotikus és abiotikus veszélyhely
zet megszüntetésére nyújtanánk megoldást. 

— A nyír védőállomány megoldást kínál a sokat vitatott és nehezen térthó
dító, tághálózatú erdősítések elterjedésére, vagy a kiváló genetikai tulaj
donságokkal rendelkező méretes ültetési anyag alkalmazására. Megoldaná 
a talajtakarás problémáját. 

— Szakíthatnánk azzal, hogy egyes termőhelyeken egyoldalúan csak elegyet
len állományokat nevelünk, s a természetes nyírelegyet idő előtt megszün
tetjük. 

— Előhasználati nyírállományokat hozhatnánk fel. 
— Védőállományként a főfaj védelmére és a vadkár megelőzésére, elhárítá

sára, vagy csökkentésére lehetne segítségünkre. 
— Fátyolszintként törzsnevelő, talajárnyaló, és a fiatalosok erdővédelmét szol

gálná. 
— Megkereshetnénk, hogy melyek a legelőnyösebb elegyítési módozatok? 
— Mi a nyír optimális vágáskora? 
— Jobb termőhelyen nyírtermesztéssel gyorsan növő és rendkívül könnyen 

reprodukálható rövid vágásfordulójú „biomassza" állományok lennének 
nyerhetők. 

— Az ápolóvágások gépesítésének új, racionalizált rendszere jöhetne létre. 
— Vegyeskorú, elegyes állományokban az erdővédelmi előnyét használhat

nánk ki az ágak és tuskók gyors bomlása révén. 
— Speciális célú erdei mellékterméket, vagy gyógyszeripari alapanyagot nyúj

tó kultúrák volnának létesíthetők. 
— Az állományok egyéb ökológiai érdekét szolgálhatná (erdőszegély, nyiladék-

szegély stb.). 

Mindezek, s még számos egyéb probléma megoldását kínálja, ha a nyír fa-
termésére és termőhelyigényére újabb vizsgálati eredmények állnának ren
delkezésre. 

Közelítésben lovak alkalmazására ösztönöznek az NSZK-ban. A bajor állami 
erdőgazdaságok mindazoknak, akik kötelezik magukat, hogy legalább öt évig nagy
részt közelítési munkát vállalnak, beszerzési támogatásként lóra 2000, szállító jár
műre 1000 DM-t adnak. Az egyik erdőgazdaságban hidegvérű lovakkal 25%-nál 
kisebb lejtésen, legfeljebb 200 m távolságra, napi 30 mfi-t teljesít egy-egy fogat. Ez 
a nap természetesen nem nyolcórás: 4—6 óra között etetés az istállóban, 6—6.30 
felvonulás a munkahelyre, 6.30—12 közelítés, 12—14 déli szünet, 14—18 közelítés, 
18—18.30 bevonulás. Az óránként három-négy fordulót egy-egy m.3 terheléssel a ló 
egész nap bírja. A betanított lovak maguk keresik meg a legalkalmasabb utat. 
Gyeplőt nem használnak, a lóvezető hátulról szükség szerint szóval irányít. A heti 
48 órás munkaidő betartatása érdekében, közelítőszánt kívánnak szerkeszteni, 
amellyel a terhelés növelhető és a napi munkaidő •— azonos teljesítmény mellett — 
lerövidíthető. 

(AFZt, 1982. 18. Ref.: Jérőme R.) 


