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és azt a jelenlévõ OVB tagnak átadni,
vagy az OEE titkárságra megküldeni. (4.
sz. melléklet, szakosztályok részére 5.
sz. melléklet) 

A választások lebonyolításának meg-
könnyítésére, a formailag is egységes
szavazások megtartása érdekében közre
bocsátjuk az OVB által javasolt szavazó-
lap-mintát. (6.–8. sz. mellékletek) Ter-
mészetesen minden más – az Alapsza-
bályban és a választási szabályzatban
foglaltaknak megfelelõ – helyben kiala-
kult forma is elfogadható. Felhívom a fi-

gyelmet, hogy a leadott szavazólapok a
jegyzõkönyv mellékletét képezik. 

A Helyi Csoportok az ülés tervezett
idõpontját szíveskedjenek a régióban il-
letékes OVB taggal úgy egyeztetni,
hogy az illetékes OVB tag az ülésen
részt tudjon venni. 

A rendezvényre kérem, hogy a jelen-
legi régióképviselõt is szíveskedjenek
meghívni. 

Kedves Tagtársak! 
Az OVB munkájának eredményessége

érdekében, minél szélesebb körben moz-

gósítsuk tagtársainkat. A rendezvényeken
való aktív részvétel és véleményalkotás
biztosíthatja, hogy az elkövetkezõ négy
évben olyan – az egyesületünkért tenni
akaró – személyek nyernek megtisztelõ
bizalmat a tagságtól, akik eredményesen
végzik az Alapszabályunk szellemében e
nemes tevékenységüket a köz, azaz tagja-
ink (és szeretett szakmánk) javára. 

Erdészüdvözlettel: 
Wisnovszky Károly sk. 

az OVB elnöke
(Mellékletek a honlapon) 

2009-ben volt ötven esztendeje,
hogy a soproni székhelyû Tanul-
mányi Állami Erdõgazdaság ter-
mõhelyfeltáró csoportja meg-
kezdte mûködését. A termõhely-
és erdõtipológia „hõskorában”
alakult csoport munkája sok szem-
pontból úttörõ jellegû volt, napja-
inkban azonban már kevesen van-
nak, akik ennek az idõszaknak az
eseményeit jól ismerik. E problé-
mát orvosolandó, a csoport kuta-
tóival (dr. Csapody István, dr. Pal-
lay Mária) mintegy tíz éve készített
riportok, különbözõ kéziratos
anyagok, valamint szakfolyóira-
tokban közölt publikációk alapján
most megkísérelem a termõhely-
feltáró csoport történetét és ered-
ményeit egy kissé megvilágítani, s
a szélesebb szakközönség számára
is ismertté tenni.

Elõzmények
A termõhelyfeltáró csoport létesítésé-
nek alapötlete abban az idõszakban fo-
gant, amikor a hazai erdõgazdálkodás
vezetõi megkezdték a termõhelyi és er-
dõtipológiai adottságokra épülõ erdõ-
gazdálkodás szakmai alapjait lerakni, s
azokat a Babos Imre-féle erdõgazdasá-
gi tájbeosztásnak megfelelõen össze-
foglalni. Ez a korszak – az 1950-es évek
vége – a táji erdõgazdálkodás és az ún.
„zöld könyvek” születésének korszaka,
s egyben a honi erdõgazdálkodás (szi-
gorúan szakmai szempontból vett)
„aranykora” is. Talán ekkor foglalko-
zott legtöbbet az erdészszakma az er-

dõgazdálkodás biológiai–ökológiai
alapjaival, s erre az idõszakra volt jel-
lemzõ az erdészek és botanikusok szo-
ros együttmûködése, rendszeres szak-
mai tapasztalatcseréje.

A táji erdõgazdálkodás elõkészítésé-
nek országos mozgalma idején Sallay
Ferenc, a soproni Tanulmányi Állami
Erdõgazdaság igazgatója, valamint dr.
Gál János, az Erdõmérnöki Fõiskola Er-
dõtelepítéstani és Fásítási Tanszékének
vezetõje kezdeményezésére került na-
pirendre egy soproni székhelyû kutató-
csoport alakításának gondolata. A meg-
alakulás éve 1959 volt, s két fõállású
szakember alkalmazásáról döntött az
erdõgazdaság vezetõsége. A csoport
vezetõje az 1958-ban az Erdõmérnöki
Fõiskoláról eltávolított Csapody István,
munkatársa abban az évben végzett,
friss diplomás erdõmérnökként Pallay
Mária lett. A csoport munkáját éveken
keresztül segítették a fõiskola hallgatói,
s alkalmanként a szombathelyi erdõ-
rendezõség munkatársai is.

A termõhelyfeltáró csoport létesíté-
sének közvetlen célja az erdõgazdaság
termõhely-feltárási munkáinak ellátása
volt, de komplex termõhelyi–erdõtipo-
lógiai–faterméstani kutatások révén az
eredmények ezen a célkitûzésen – mint
látni fogjuk – messze túlmutatnak.

A termõhelyfeltáró csoport székhe-
lye Sopronbánfalván, a Fenyõ tér 1. sz.
alatt, a dr. Mátyás Vilmos vezette ERTI-
állomás irodaépületének emeletén volt.
Itt egy kis irodahelyiség, egy talajvizs-
gálati laboratórium, valamint egy labor-
elõkészítõ volt a csoport birtoka. Innen

jártak ki terepmunkát végezni, s itt foly-
tak a belsõ feldolgozási munkák is.

Kutatási területek, módszertan
A csoport fõ kutatási területe kezdetben
a Soproni-hegység volt, ahol mindjárt
az alakulás évében gondosan megter-
vezett termõhelyi, erdõtársulástani és
faterméstani vizsgálatok indultak. A
munkálatok a Sopron városhoz közel
esõ területeken, így elsõként a Récényi
úttól keletre, a Váris, Károly-magaslat,
Dalos-hegy, Nagyfüzes, Kánya-szurdok
térségében kezdõdtek, majd a Récényi
úttól nyugatra, a Köves-árokig terjedõ
területen (Fáber-rét, Várhely, Muck, Ult-
ra) folytatódtak.

A munkálatok vegetáció-térképezés-
sel kezdõdtek, az ehhez használt
1:5000-es méretarányú alaptérképet a
fõiskola Földméréstani Tanszéke készí-
tette. Mivel az egyik fõ cél a termõhelyi
és erdõtársulástani összefüggések meg-
ismerése volt, a vegetáció-térképen el-
sõként a potenciális természetes erdõ-
társulások állományait tüntették fel. Ki-
sebb területre ezenkívül készült egy ál-
lománytípus-térkép is, melyre viszont
már a tényleges faállomány-típusok
elõfordulásait rajzolták.

A vegetáció-térkép és állománytér-
kép megrajzolása után került sor a rész-
letesebb vizsgálatok helyszínéül szolgá-
ló ún. próbaterületek kijelölésére. A pró-
baterületek a hegység különbözõ termé-
szetes és származék jellegû állománytí-
pusait kívánták megmintázni, így a gyer-
tyános-tölgyesek és mészkerülõ tölgye-
sek mellett ezek fenyvesített származék-

A Tanulmányi Állami Erdõgazdaság
(Sopron) termõhelyfeltáró csoportjának
története
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erdeiben és elegyetlen fenyvesekben
(erdeifenyvesek, lucosok, feketefenyve-
sek stb.) is jelöltek mintaterületeket.

Kezdetben átlagosan 4 hektárra jutott
egy-egy próbaterület, ez azonban az ál-
lományok összetételétõl, mintázatától
függõen némileg változhatott. A négyzet
alakú próbaterületek nagysága elõbb
10x10 m, késõbb 20x20 m volt. A ránk
maradt kéziratos anyagok alapján a Kö-
ves-ároktól keletre esõ helységrészen
összesen 248 db kijelölt és feldogozott
próbaterületrõl van információnk.

A próbaterületeken belül talajszel-
vény-gödrök készültek, s a helyszíni ta-
lajvizsgálatok mellett a legtöbb esetben
laborvizsgálatokra (humusz%, hy%, ka-
pilláris vízemelés stb.) is sor került. A
helyszíni talajvizsgálati jegyzõkönyve-
ken a talajszelvényeket precíz, aprólé-
kos rajzokkal dokumentálták. A leíráso-
kat és laborvizsgálatokat Csapody Ist-
ván és Pallay Mária végezték, de né-
hány szelvény leírása dr. Járó Zoltán
nevéhez fûzõdik (utóbbi esetekben a
laborvizsgálatok az ERTI budapesti te-
lephelyén történtek).

A Csapody István által készített er-
dõtársulástani felmérés a klasszikus
növénycönológia módszertana szerinti
felvételezéssel történt: a mintaterülete-
ken elõforduló edényes növényfajok
és mohák borításértékei (ún. A-D skála
alkalmazásával) szintenként kerültek
feljegyzésre. Ez a módszer a cönológiai
elemzések lehetõsége mellett (a próba-
területek állandósított sarokpontjai
miatt) az újbóli felvételezés és összeha-
sonlító értékelés lehetõségét is megte-
remtette.

A faterméstani felmérések során a
mintaterületeken álló faegyedek fafaját,
átmérõjét, magasságát (Blume-Leis),
törzsminõsítését (Polanszky-féle osztá-
lyozás) és koronaméreteit „Állomány-
felvételi lap”-on tüntették fel. Ezen felül
jónéhány mintaterületen készült koro-
navetület-térkép, mely a törzsenkénti
adatokkal együtt a mintaterület szinte
teljes faállomány-szerkezeti dokumen-
tációját adta. Pressler-féle fúró haszná-
latával próbálkozások történtek továb-
bá növedékvizsgálatokra is. Az idõigé-
nyes törzsenkénti felvételezéseket elsõ-

sorban erdõmérnök-hallgatók, Béky Al-
bert, Füzi István, Gergácz József, Ta-
más Katalin és mások készítették. A
próbaterületek állományfotóit Zsilvöl-
gyi László fényképezte.

A csoport 1963-tól a Soproni-hegy-
vidék belsõ területeire, így a Brenn-
bergbánya környéki bükkös erdõkre is
kiterjesztette tevékenységét. Ebben a
térségben szórványos, próbaterületek
kijelölése nélküli talajvizsgálatok, to-
vábbá bükkösökre és égerligetekre irá-
nyuló növénycönológiai felvételezé-
sek folytak. A természetes erdõtársulá-
sok mintázatát rögzítõ potenciális ve-
getációtérkép kidolgozásában ezen a
területen már erdõtervezõk (Gyetvai
György, Takács Zoltán és mások) is
részt vettek.

A termõhelyfeltáró csoport 1960-tól
az erdõgazdaság más területein is be-
kapcsolódott a termõhelyfeltáró mun-
kába. A Dudlesz-erdõ és a Szárhalmi-
erdõ területén a fentebb ismertetett me-
tódussal, próbaterületeken indultak
vizsgálatok, s kisebb részterületeken er-
dõtípus-, illetve vegetációtérképezés is
kezdõdött.

Egyes kisalföldi területek erdeiben
(Fertõszentmiklós, Iván, Röjtökmu-
zsaj, Sopronhorpács, Sopronkövesd
stb. környékén) fõleg talajszelvény-
vizsgálatok (mintegy 100-150 db) foly-
tak. A kutatások itt a termõhelyleíró-
adatok pontosítása mellett elsõsorban
az erdõsítési munkák megalapozását
szolgálták, de a Répce-síkról tucatnyi
olyan jegyzõkönyv is maradt ránk,
mely erdõállományok melletti cseme-
tekertek („vándor-csemetekertek”)
elõzetes talajtani vizsgálatát bizonyít-
ja. A talajvizsgálatokkal érintett erdõ-
részletek területérõl, illetve néhol (pl.
Nagylózs) nagyobb területekrõl erdõ-
típus-térképek készültek. Ezenkívül
az említett tájegységekben kisebb-na-
gyobb intenzitással az erdõtársulások
felvételezése is folyt.

A csoport eredményei
– A termõhely-feltárási munkák során
legalább 450-500 talajszelvény helyszíni
és (részben) laboratóriumi vizsgálatát
végezték el a térségben (a jegyzõköny-
vek jórészt ma is megvannak). A feltárá-
sok elsõsorban a soproni-hegységi sa-
vanyú és podzolos barna erdõtalajok,
továbbá a kisalföldi kavicsos-agyagos
aljzaton kialakult ún. cseri talajok isme-
retéhez járultak hozzá. A nagy minta-
szám a Soproni-hegység, a Fertõmellé-
ki-dombvidék, a Dudlesz-erdõ és a
Répce-sík genetikai talajtípusainak, ter-

A soproni-hegységi Kolostor-erdô és környéke erdôtípus-térképe a „zöld könyvek” elsô, álta-
lános kötetében.
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mõhelyi kombinációnak kielégítõ isme-
retét eredményezte.

– Az erdõtársulástani tanulmányok
alapján elkészült az erdõgazdaság ke-
zelésében levõ erdõk erdõtipológiai
osztályozása. A természetszerû és mes-
terséges állománytípusokra vonatkozó
eredmények fontos kiegészítést jelen-
tettek a dr. Majer Antal vezette tipoló-
giai iskola munkájához és hazai erdõti-
pológiai rendszer kidolgozásához, vég-
legesítéséhez. Csapody István ezenkí-
vül leírta az Iván, Röjtökmuzsaj környé-
ki kötött talajú, kavicsos termõhelyek
(„cseri talajok”) cseres-kocsányos töl-
gyes állományait, s azt új erdõtársulás-
ként vezette be a hazai növénytársulás-
tani szakirodalomba (1974).

– A faterméstani vizsgálatok a Sopro-
ni-hegység kocsánytalan tölgyes, gyer-
tyános-kocsánytalan tölgyes és fenyves
állománytípusainak növekedési és fa-
termési viszonyaira vonatkozó ismere-
teket bõvítették. Különbözõ termõhe-
lyekre és fafajokra több száz famagassá-
gi görbét szerkesztettek, s az eredmé-
nyekbõl számos tanulmány (biológiai
felsõmagassági osztályba sorolás, bioló-
giai felsõmagasság és termõhelyi osztá-
lyok összefüggései, fafajok összehason-
lító növekedésvizsgálata, genetikai ta-
lajtípusok és erdõtársulások összefüg-
gései, a talaj törmeléktartalmának hatá-
sa a faállományok növekedésére) szü-
letett.

– A termõhelyi viszonyokra, a gene-
tikai talajtípusokra és erdõtípusokra vo-
natkozó információk segítették a 47. és
48. erdõgazdasági tájként nyilvántartott
Soproni-hegyvidék és Soproni-dombvi-
dék erdõmûvelési irányelveinek lefek-
tetését, amit a Nyugat-Dunántúl erdõ-
gazdasági tájcsoportról írott és 1963-
ban megjelent „zöld könyvben” Csa-
pody István és Neuwirth János (az erdõ-
gazdaság akkori erdõmûvelési csoport-
vezetõje) foglalt össze. A csoport kuta-
tási eredményein alapult jórészt a 44. és
49. erdõgazdasági tájak (Kemenesalja
és Hanság) termõhelyi és erdõtársulás-
tani jellemzése is.

– A soproni-hegységi erdõtípus-tér-
képezés tapasztalatai alapján Csapody
István tollából elkészült a hazai erdõti-
pológiai-térképezési útmutató. A „zöld
könyvek” elsõ, általános kötetében
közreadott módszertani leírásnál minta-
példaként a soproni-hegységi Kolostor-
erdõ (és környéke) erdõtípus-térképét
láthatjuk.

– Erdõrendezõk közremûködésével
elkészült a Soproni-hegység hazai olda-
lán található állami erdõterületek po-

tenciális (a természetes erdõtársulások
termõhelyi mintázat szerinti elrendezõ-
dését mutató) vegetáció-térképe. Az er-
dészeti üzemtervi térkép léptékének
(1:10 000) megfelelõ nyomtatott térkép
néhány példányban, a Szombathelyi Er-
dõrendezõség kiadásában jelent meg,
de a Köves-ároktól keletre esõ hegység-
rész természetes erdõtípusokat is fel-
tüntetõ, kézi kidolgozású térképe
1:5000-es léptékben is ránk maradt.

– A fenti térképek már elkészülésük
idején rögvest gyakorlati kérdések
megalapozását szolgálták. A Soproni-
hegység 1963. évi erdõrendezési mun-
kái során ugyanis már hangsúlyosan
elõtérbe került az erdõgazdálkodás,
erdõmûvelés tipológiai alapokra he-
lyezése. Az erdõrészlet-határokat rész-
ben az erdõtípus-határokhoz igazítot-
ták, a gyérítések erélyét, jellegét, illet-
ve az erdõfelújítási módot erdõtípu-
soktól függõen állapították meg, s a 20
éven belül kitermelésre, illetve alátele-
pítésre besorolt állományok részlete-
sebb vizsgálatával az erdõsítésekhez
szükséges csemeteszükséglet is jelen-
tõsen változott.

– 1968. évi vizsgálatok alapján az ér-
vényben levõ „Erdõnevelési utasítás”
kiegészítéséhez és továbbfejlesztéséhez
a termõhelyfeltáró csoport a Soproni-
hegység területén beállított állomány-
nevelési kísérletek területérõl (összesen
21 helyszínrõl) közölt helyszíni talaj-
vizsgálati és állomány-felvételi adato-
kat, továbbá 19 táblázatban leltárszerû-
en összefoglalta az erdõgazdaság terü-
letén elõforduló valamennyi termõhely-
típust és erdõtípust.

– Az egyetemi gyakorlati oktatáshoz
az erdõgazdaság a Soproni-hegység te-
rületén felvett mintaterületek adatlapjait
és térképeit 1966-ban átadta az Egye-
tem Erdõmûveléstani Tanszéke részére.
Az erdõgazdaság és a tanszék különbö-
zõ kutatási programokban számtalan
esetben mûködött együtt, s ezekben a
munkákban – volt szó talajtani vizsgála-
tokról, erdõsáv-kutatásról, vagy nö-
vénytani felvételezésrõl – a termõhely-
feltáró csoport is mindig kivette a ré-
szét. A csoport tagjai közremûködtek
továbbá az erdõgazdaság dolgozóinak
továbbképzésében is (Pallay Mária
egyik 1959. évi elõadásának témája pél-
dául „A termõhelyfeltárás jelentõsége
és jövõbeni felhasználása a Hegyvidéki
Erdészetnél” címet viselte).

– A csoport kutatási eredményeibõl
két doktori disszertáció is készült. Csa-
pody István „Termõhelyfeltárás és vege-
tációtérképezés a Soproni-hegységben”

címû dolgozata a várisi hegységrész ter-
mõhelyi és erdõtársulástani viszonyait
elemzi, Pallay Mária „Faterméstani
vizsgálatok a soproni várisi erdõben”
címû összeállítása pedig ugyanezen te-
rület termõhelyi és faterméstani össze-
függéseit részletezi.

– Járulékos eredmények között em-
líthetõ számos florisztikai és növénytár-
sulástani tanulmány, a Laitaicum flóra-
járás hazai részének erdõtársulás-jel-
lemzése, továbbá a „Fertõ-táj flórája és
vegetációja” (1975) címû monográfia
összeállítása Csapody István tollából.

Zárszó
A csoport az 1959 és 1971 közötti idõ-
szakban végzett intenzív termõhelyfel-
táró tevékenységet, ezt követõen már
csak névleg létezett. 1971-ben a Fenyõ
téri bázishelyet felszámolták, a labor
felszerelését (az egyik erdészeti közép-
iskolának) elajándékozták, a csoport
tagjai pedig „beköltöztek” az erdõgaz-
daság Templom utca 4. sz. alatti köz-
pontjába (ma itt mûködik az Erdészeti
Múzeum). Ezután dr. Csapody István
(1975-ig, amíg az erdõgazdaságnál dol-
gozott) erdõmûvelési feladatokkal fog-
lalkozott, dr. Pallay Mária pedig a mû-
szaki erdészetnél tevékenykedett.

A termõhelyfeltáró csoport eredmé-
nyei – mint láttuk – részben beépültek
az országos és térségi szakmai kiadvá-
nyokba, a helyi erdõgazdálkodási
üzemtervekbe, továbbá hasznosultak a
felsõfokú erdészeti oktatásban is. A kéz-
iratos anyagok közül sajnos jónéhány
jegyzõkönyv és térkép (például a Szár-
halmi- és a Dudlesz-erdõ vegetáció-tér-
képe) elkallódott az elmúlt évtizedek-
ben, de a kutatási anyagok jelentõs ré-
sze dr. Csapody István hagyatékából a
NYME Növénytani és Természetvédel-
mi Intézetéhez került, s napjainkban is
elérhetõ, kutatható.

A korabeli vizsgálatok közül a ter-
mõhelyi feltárások ma is megismételhe-
tõek, az esetleges változások detektál-
hatók lennének. A faterméstani felmé-
rések azonos állományokon történõ új-
bóli elvégzése már sok esetben kétsé-
ges, mivel a csoport által megmintázott
állományok jelentõs részét már leter-
melték vagy megbontották. A soproni-
hegységi próbaterületek fél évszázad
után megismételt erdõtársulástani (cö-
nológiai) felvételezése és a hegység új-
bóli vegetációtérképezése azonban
megtörtént, a változások kiértékelése,
illetve az eredmények publikálása a kö-
zeljövõben várható.

Szmorad Ferenc




