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E L Ő S Z Ó .

Ezen könyvnek — mint általában a magyar erdészeti szak- 
irodalom legtöbb termékeinek — létesülését az „Országos Erdé
szeti Egyesületnek“ köszönhetjük, mely még 1882. évi közgyűlésén 
azon határozatot hozta, hogy az Erdőrendezéstan kézikönyvének 
megírására 1884. év végén lejáró határidővel pályázat irassék ki. 
Pályamű azonban sem az eredetileg megállapított első, sem az 
1885. év végére kitűzött második határidő lejártával sem érkezvén 
be, az igazgató-választmány elhatározta a könyv megiratását meg
bízás utján megkísérlem, mely intézkedés az 1886. évi közgyűlés 
által is jóváhagyatott. így jutott nekem az a kitüntetés, hogy az 
Országos Erdészeti Egyesület az Erdőrendezéstan megírásával 
engem bízott meg. Hivatalos elfoglaltságom s később súlyos beteg
ségem, melyből ezideig sem bírtam teljesen fölgyógyulni, a könyv 
megírását, fájdalom! nagyon késleltették s ezúttal is csak az I. rész 
kerül nyilvánosságra, mely azonban magában véve is önálló egé
szet képezvén, tekintettel arra, hogy ily könyvre tényleg szükség 
van, kiadatásával a II. rész elkészültéig várni nem lett volna 
czélszerü.

A pályázati feltételek szerint, melyek a megbízatásnál is fen- 
tartattak, a könyv olyképen volt megírandó, hogy az egyfelől tan
könyvnek, másfelől a gyakorlatban kézikönyvnek legyen használ
ható. Részemről a fősulyt az utóbbi követelményre véltem helye- 
zendőnek. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy a tanintézeten az egyes 
tantárgyak előadására nem áll annyi idő rendelkezésre, hogy oly 
terjedelmes tárgyat, mint a minő az erdörendezés, kimerítően 
lehetne előadni. Ennek az a következménye, hogy az erdészeti 
akadémiát végzett kezdő szakférfiak nem képesek az erdőrende
zési munkákat további tanulmányozás, útbaigazítás vagy próbál
gatás nélkül helyesen végezni. Ennélfogva a tudomány fejlesztése 
szempontjából és a gyakorlati szolgálat érdekében egyaránt kívá
natos, hogy oly kézikönyv álljon rendelkezésre, melyből a gyakor
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latban előforduló erdörendezési munkákra nézve annyi közvetlen 
tájékozás nyerhető, a mennyi azoknak helyes elvégzésére mulhat- 
lanul szükséges; ez által pótolhatók azon hézagok, melyek e tan
tárgynak az erdőakadémián a rendelkezésre álló időhöz képest 
rövidített előadása folytán keletkeznek. Ha a könyv ezen feladatát 
megoldja, akkor megfelel az első követelménynek is ; mert az 
előadó tanárnak módjában van legjobb belátása szerint kiválo
gatni annyit, a mennyit a rendelkezésre álló idő alatt győzni lehet.

Igen természetes, hogy a fentebbiek folytán a könyv terje
delmét nem lehetett oly mértékre megszorítani, a milyen az e 
tárgyú külföldi könyveknél megtartatni szokott ; sőt czélszerünek 
véltem azt még az által is bővíteni, hogy egyes oly részeket is 
foglaltam be, melyek szorosan véve nem képezik az erdőrendezés- 
tan tárgyát. Tettem ezt két okból. Először: mert tapasztaltam, 
hogy az erdörendezésnél alkalmazott szakférfiak nem fordítanak 
elég figyelmet az erdészeti tudomány mindazon ágaira, melyek az 
erdőrendezésnél alapvetőknek tekintendők. A rendszeres gazdasági 
üzemtervekre nézve az erdőtörvény azt követeli, hogy azokban az 
erdőgazdálkodás figyeleipmel az erdők terjedelmére, állapotára, az 
erdőbirtokos szükségleteire és az erdők okszerű jövedelmezésére 
akként szabályoztassék, mikép az erdőknek jókarban fentartása s 
használatuk tartamossága biztosíttassék. Ezen követelmény szük
ségessé teszi, hogy az erdőrendezés főképen az erdötenyésztésre 
támaszkodjék. Nem elég tehát, ha az erdörendező alapos ismere
tekkel bír az erdőfelmérés-, erdőbecslés- és a tulajdonképeni erdő
rendezésben, hanem alaposan kell ismernie azon felül az egyes 
fanemek mindazon tulajdonságait, melyek az erdőgazdaságra fon
tossággal bírnak, s hogy ezen ismereteknek az erdőrendezésnél hasz
nát vehesse, meg kell ismerkednie a fenforgó tényleges erdőgazdasági 
viszonyokkal s az erdő állapotával, a mihez ismét, többek közt, megfe
lelő jártasság a talaj-és a kliniatanban, az erdészeti növénytanban s 
az erdömívelésben is kívántatik. Ezen tárgyaknak az erdőrendezés 
igényeihez alkalmazott kivonatban való befogadásával tehát mint
egy figyelmeztetni óhajtottam t. szaktársaimat azon tudnivalókra, 
melyekre az erdörendezésnél kellőnél kevesebb figyelmet szoktak 
fordítani, s lehetővé kívántam tenni azt, hogy az erdörendező 
ebbeli ismereteit külső munka közben is felfrissíthesse, a nélkül, 
hogy kénytelen legyen más könyveket magával vinni. A másik ok, 
mely engem ezen bővítésre indított, az, hogy a jelzett tárgyak 
annyira szoros kapcsolatban vannak az erdörendezéssel. mikép
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azokból egyes részleteknek befoglalása az erdőrendezési tantéte
lek helyes értelmezése szempontjából különben sem mellőzhető. 
Azonkívül ily módon az erdörendezésnél, illetve a rendszeres gaz
dasági üzemtervekben használt egyes kifejezésekre, elnevezésekre 
és fogalmakra nézve (pl. a talajnemek, a kiima jelzésére, a fane
mek elnevezésére, az erdörpívelés módjainak megjelölésére stb.) 
bizonyos egyöntetűség érhető el, mely az erdörendezési munká
latoknak a végrehajtó közegek által való könnyebb megérthetése 
czéljából igen kívánatos.

Végül megemlítem, hogy a könyv megírásánál •— a szabott 
feltételekkel egyezöleg — mindig azon erdörendezési módot tar
tottam szem előtt, a mely a rendszeres gazdasági üzemtervek 
készítése iránt kiadott miniszteri utasításnak felel meg. E könyv
ben tehát ki van fejtve a sajátlag magyar , a mint az
a nagyérdemű vezérünk, Bedő Albert országos föerdőmester és 
miniszteri tanácsos által érvényre juttatott, részemről mindenkor 
egyedül czélhoz vezetőknek ismert elvek alapján az erdőtörvény 
életbeléptetése óta fejlődött ki.

Budapesten, 1894. július hó.
szerző.
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B E V E Z E T É S .

Erdőrendezés. Erdőgazdasági üzemtervek. ErdöreudezéStan.
Alaptudományok.

1. §•

Az erdőgazdaság feladata: a termő földnek erdőtenyésztés 
utján való hasznosítása. A közvetlen haszon, melyet az erdőből 
veszünk, s mely első sorban magának az erdőbirtokosnak, közvetve 
pedig az ország javára esik, az erdei termények s föképen a fának 
felhasználásából áll; de nem csekély, s közgazdasági szempontból 
még sokkal fontosabb hasznot hoz az erdő azáltal is, hogy oly 
talajnak termőképességét, mely máskülönben elébb-utóbb teljesen 
hasznavehetlenné válnék, állandóan fentartja, hogy sok esetben 
földmívelési vagy más czélokra szolgáló területeket és müveket 
megrongálástól s elpusztulástól megóv, s hogy általában igen jóté
kony befolyást gyakorol az ország természeti viszonyaira.

Az erdők tulajdonképeni termése, a fa, azonban csak évek 
hosszú során át fejlődhetik ki olyanná, hogy alkalmas lehessen a 
különféle czélokra, melyekre felhasználtatik. Ha tehát azt kívánjuk, 
hogy az erdő évröl-évre adjon termést, — a mi az erdők túlnyomó 
részétől tényleg követeltetik, — elkerülhetlenül szükséges, hogy 
állandóan oly élő fakészlettel bírjon, mely lehetővé teszi, hogy 
annak bizonyos része minden évben elvétessék és felhasználtassék, 
s melynek folytonos kiegészítése végett gondoskodnunk kell arról, 
hogy minden használat után a kihasznált fák helyét nyomban 
ismét facsemeték foglalják el. Ezen élő fakészletnek kellő állapot
ban való állandó fentartása mellett az erdő megfelel egyszersmind 
azon rendeltetésének is, melyet az a természet háztartásában be
tölteni hivatva van.

De nem elég, hogy az erdő évröl-évre termést ad jon ; az 
okszerű erdőgazdaságnak oda kell törekednie, hogy a jövedelem, 
melyet az erdőből várunk, a lehető legnagyobb legyen, melyet az 
a fenforgó viszonyok közt állandóan szolgáltatni képes, a miből

Erdőrendczéstan. I. rész. 1
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ismét szükségképen következik, hogy nemcsak az élő fakészlet, 
hanem az egész erdőbirtok általában oly szabályos állapotban le
gyen, mely mellett ezen követelésnek minden tekintetben megfe
lelni képes. Ezen állapot elérése és fentartása a végczélját kell, 
hogy képezze minden okszerű erdőgazdaságnak.

Erdeink nincsenek ily állapotban, sőt jelentékeny részök fáj
dalom ! nagyon is messze van tőle. Azokat tehát a kívánt állapotba 
juttatni erdőgazdaságunk egyik főfeladata. Ezen feladathoz alkal- 
mazkodniok kell az erdőhasználatoknak és az azokkal karöltve 
járó erdősítéseknek is, s általában az egész erdőgazdálkodásnak; 
ezért, és mivel a jelzett czél csak lassanként, hosszú időn át 
következetesen a kitűzött irányban folytatott rendszeres gazdálko
dás mellett érhető el, okvetlenül szükséges, hogy az erdő előre 
megállapított terv szerint kezeltessék. Ezen terv szabályozza az 
összes évről-évre s illetve időszakonként teljesítendő erdőgazdasági 
miveleteket, vagyis az üzemet, s ennélfogva e r d ő g a z d a s á g i  
ü z e  m t e r v n e  k neveztetik.

Azon utat és módot részletesen kijelölni, melynek követése 
mellett az erdő a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb áldozat
tal juttatható az óhajtott szabályos állapotba, — a használatokat 
és erdősítéseket ezen czélt szem előtt tartva az erdőgazdaságra 
befolyással biró összes visszonyoknak kellő figyelembe vételével 
szabályozni és az egész gazdálkodást rendezni, — az ez iránti meg
állapodásokat, szabályokat és intézkedéseket rendszeres erdőgazda
sági üzemtervbe foglalni, — és a gazdálkodást ezen tervnek kellő 
követésére nézve ellenőrizni — az e r d ő r e n d e z é s  feladata. Az 
erdészeti szaktudományok azon részét pedig, mely az erdőrendezés 
munkáját, annak módját és elveit részletesen és rendszeresen ismer
teti, e r d ö r e n d e z é s t a n n a k  nevezzük.

Az erdörendezéstannak alapul szolgálnak az összes erdészeti 
szaktudományok, mert az erdőrendezés az erdőgazdaságnak minden 
viszonyaira terjedvén ki, alapelveit az összes erdészeti tudomá
nyokból kell hogy merítse.

Tárgybeosztás.

2 . § .

Habár az erdőgazdasági üzemtervek készítése szoros össze
függésben van az erdőrendezéssel, mindamellett czélszerü utóbbit,
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mint inkább elméleti részt, külön, s az üzemtervek készítését, mint 
nz erdőrendezéstannak hazai erdészetünk igényei szerint alkalma
zott részét, szintén külön tárgyalni.

Az erdörendezéstan e szerint két részre oszlik:
1. Rész : Erdőrendezés.
11. Rész: E rdőgazdasági készítése.

Irodalom.

3. §.

Magyar nyelven írt erdörendezéstan eddig nem létezett, s 
erre nézve csak a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium által 1880. évi 23374. szám alatt kiadott „Utasítás az 
erdőgazdasági üzemtervek készítése iránt“ czimű munka említhető 
meg, mely a vele összefüggésben lévő s ugyanazon ministerium 
által később kiadott szabályrendeletekkel1 együtt alapul szolgált a

1 Az ezen tárgyban eddig kiadott s az erdörendezésrc többé-kevésbé 
fontos szabályrendeletek a következők :

1882. jan. 3. kelt 189.sz. A községi pótadó-kedvezményt igénybe venni kívánó 
magánerdőbirtokosok erdőgazdasági üzemterveinek megvizsgálása tárgyában.

1882. május 27. kelt 8326. szám. Az erdöhasználatokra vonatkozó kér
dések megbirálása ügyében.

1882. május 27. kelt 19.571. szám. Az erdőgazdasági üzemtervek meg
vizsgálásánál követendő eljárás ügyében.

1882. július 30. kelt 19.416. szám. A volt úrbéresek és zsellérek erdeinek 
fel nem oszthatása és közös kezelése ügyében.

1882. november 24. kelt 47.806. szám. Az erdőgazdasági üzemtervek 
-készítéséért adható munkadijak ügyében.

1883. január 31. kelt 4190. szám. Az erdőgazdasági üzemtervek egy
szerűbb készítésénél alkalmazható eljárás tárgyában.

1883. márczius 15. kelt 6016. szám. A kincstári erdők üzemrendezésénél, 
gazdasági műszaki beosztásánál, annak megjelölésénél és állandósításánál s a 
térképezésnél követendő eljárás tárgyában.

1883. junius 22. kelt 28.487. szám. Az erdők nyilvántartásáról szóló 
törzskönyvek adatainak megállapítása és a véderdők kijelölése ügyében.

1884. aug. 31. kelt 40.491. szám. A kincstári erdők favágatási tervezetének 
-elkészítése és a kihasználandó termények mennyiségének előirányzása tárgyában.

1885. január 8. kelt 60.342—1884. szám. A mérő-és rajzeszközök beszer
zése és helyreállítása tárgyában.

1885. május 21. kelt 25.031. szám. Utasítás az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
-■2. §-a értelmében véderdővé kijelölt erdőterületek határainak állandó megjelölé
sénél, területeik meghatározásánál, használati módjuk és az ennek alapján 
engedélyezhető adókedvezmény megállapításánál követendő eljárásról és a véd-

1*
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jelen munkának is. Egyes idevágó czikkek közöltettek az „Erdészeti 
Lapok“ czimü, 1862. évben Wagner Károly szerkesztése mellett 
megindított, 1871. év óta Bedö Albert országos főerdömester által 
szerkesztett s 1873. évtől kezdve az Országos Erdészeti Egyesület 
tulajdonát képező folyóiratban.

Német erdészeti irodalomban számos erdőrendezéstan létezik. 
Ezek közül ugyan hazánk erdészeti viszonyainak egyik sem felel 
meg teljesen, de a mi az erdőrendezési munkák teljesítésénél köve
tendő eljárást illeti, arra nézve sok hasznosat tanulhatunk belőlök. 
A régibb munkák felsorolását mellőzve, csakis az utolsó korszakban 
megjelent két legjelesebb müvet említjük meg. Ezek a következők: 

„Die Betriebs- und Ertrags-Regulirung der Forsten“ von 
Dr. Carl Grebe. 2-te Auflage. Wien 1879. bei Wilhelm Brau
müller, k. k. Hof- & Universitätsbuchhändler; és

„Die Forsteinrichtung“ von Dr. Friedrich Judeich. 3-te 
Auflage Dresden 1880. G. Schönfelds Verlagsbuchhandlung. 
Említést érdemel azonkívül az osztrák erdőrendezési utasítás 

is, melynek czime: „Instruction für die Begrenzung, Vermarkung,. 
Vermessung und Betriebseinrichtung der oestereichischen Staats
und Fondsforste.“ Wien 1878.

erdő területek kezelésének és használatának a használati mód végleges meg
állapításáig való szabályozásáról.

1885. junius 12. kelt 14.556. szám. Az úrbéri erdőilletőség kihasításánál: 
követendő eljárás tárgyában.

1886. febr. 4. kelt 5515. sz. A kincstári erdőrendezőségek ügyköre tárgyában..
1886. márczius 15. kelt 14.546. szám. Az erdöhasználatok foganatosítá

sánál (kincstári erdőkben) követendő eljárás iránt.
1886. julius 2. kelt 36.310. szám. A (kincstári) gazdasági térképek mikénti 

kiállítása tárgyában.
1888. február 29. kelt 30.843. szám. Az erdőtenyészet felső határán 

lévő véderdők kijelölése tárgyában.
1888. augusztus 17. kelt 47.705/p. ü. szám. A kataszteri térképek máso

latainak kiszolgáltatása tárgyában.
1890. április 3. kelt 11.030. szám. Az Ő Felsége legf. kegyurasága alá 

tartozó egyházi személyek és testületek haszonélvezetében lévő erdők erdören- 
dészeti ügyeinek mikénti tárgyalásáról.

1890. április 30. kelt 14.983. szám. A véderdőket megillető adókedvez
ményiek megállapítása körül követendő eljárás tárgyában.

1890. szeptember 16. kelt 9600. szám. A tízévenként teljesítendő erdő- 
gazdasági üzemátvizsgálásí munkálatok iránti utasítás.

1891. február 19. kelt 8316. száín. A kincstári erdőkben lévő véderdők 
határainak és kiterjedésének az üzemtervekbe leendő felvétele tárgyában.

1891. jün. 20. kelt 22.071. sz. A határmenti erdők mikénti kezelése tárgyában-
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I . R É S Z .
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Az erdöremlezés fogalma. Tárgybeosztás.

4. §•
„ Erdöremlezés“ alatt értjük azon szakszerű miveletet, mely- 

lyel az e r d ő ü z e m az erdőgazdasági belső és külső viszonyok- • 
hoz képest az erdőgazdaság czéljainak megfelelően, i d ő, h e l y  
és t e r j e d e l e m  szerint r e n d e z t e t i k  és s z a b á  1 y o z  t a  t i k .

Ezen rendezés és szabályozás kiterjed az erdőhasználatokra, 
felújításokra, illetve erdősítésekre s általában az egész erdőgaz
dálkodásra s kifejezést nyer a rendszeres gazdasági üzemtervben, 
melyben részletesen kijelöltetik, hogy hol. mikor, mi módon és 
mily mérvben történjék az erdők kihasználása; hol, mikor és 
miként teljesítendő a felújítás, illetve erdősítés; és hol, mikor és 
mely más erdőgazdasági teendők szükségesek, hogy az erdő jó 
karba helyeztessék és abban fentartassék. Az erdőrendezés tehát 
magában foglalja a h o z a m  s z a b á l y z á s t  is.

Miután az erdőgazdaság végczélját azon szabályos állapotnak 
helyreállítása és fentartása képezi, melyben az erdő a fenforgó 
viszonyokhoz képest elérhető legnagyobb jövedelmet állandóan 
szolgáltatni képes: ennélfogva az erdőrendezésnek egyik főfeladata 
egyrészt ezen végczélt határozottan körvonalozni, másrészt pedig 
a gazdálkodás szabályozását olyképen eszközölni, hogy annak 
foganatosítása mellett ezen czél a lehető legrövidebb idő alatt és 
a legkevesebb gazdasági áldozattal elérhető legyen.

Az erdőrendezés — azon különböző elvekhez képest, melyek 
a hozamszabályozásnál alapul szolgálnak, s melyek az egész erdő
rendezési eljárásra többé-kevésbé módosítólag hatnak — külön
böző módon eszközölhető. Minden erdőrendezésnél azonban szük
séges, hogy mielőtt a tulajdonképeni r e n d e z é s h e z  és s z a b á 
l y o z á s h o z  fognánk, alaposan ismerjük egyrészt az erdőgazdaság 
tárgyát — az erdőbirtokot — s annak összes tényleges belső és 
külső viszonyait, vagyis a t é n y l e g e s  á l l a p o t o t ,  másrészt az 
erdőgazdaság ez é 1 j a i t és f e l a d a t a i t .  Az erdőgazdaság továbbá
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csak úgy közelítheti meg a kitűzött végczélját, ha az erdőrendezés 
által megállapított összes gazdasági teendők pontosan teljesíttetnek 
s ha a rendezési és szabályozási mű folytattatik és kiegészíttetik. 
Szükséges tehát, hogy az üzem ellenőriztessék s e czélból n y i l 
v á n t a r t a s s á k  és időszakonként alaposan m e g v i z s g á 11 a s- 
s é k, s ezen viz :gálat eredményéhez és az esetleg megváltozott 
külső viszonyokhoz képest a további gazdasági teendők kijelöltes
senek. Áz üzemnek ezen ellenőrzése és a szabályozási műnek 
kiegészítése szintén az erdörendezés feladata.

Ezek folytán az I. rész tárgya következőleg oszlik fel :
1. Az erdörendezés alapját képező tényezők, és pedig:

a) a tényleges állapot felvétele;
b) az erdőgazdaság által megoldandó feladatok és elérendő 

czélok megállapítása.
2. A tulajdonképeni erdőrendezés s üzem- és hozamszabá

lyozás.
3. Az erdőrendezési műnek fentartása és folytatólagos kiegé

szítése.
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A )  Az erdörendezés alapját képező tényezők.

I. A  té n y le g e s  á lla p o t  fe lv é te le .
5. §.

A tényleges állapot kellő megismeréséhez szükséges egyrészt 
az erdőbirtok általános külső- és belső viszonyainak kipuhatolása, 
másrészt a tényleges erdőáilapotnak részletes felvétele.

Az erdöbirtok általános belső- és külső viszonyainak kipuhatolása.

Azon általános viszonyok, melyek az erdőgazdaságra köz
vetlen befolyással bírnak s annak érdekeit közelebbről érintik, a 
következők:

1. Birtokviszonyok.
2. Jogi viszonyok.
3. Természeti viszonyok.
4. Eddigi erdőgazdálkodás.
5. A vidék művelődési viszonyai.
6. Fakelendőségi és faüzleti viszonyok.
7. Közlekedési viszonyok.
S. Személyzeti viszonyok.

Birtokviszonyok.

7 . §.

A birtokviszonyokra nézve ismernünk kell az erdöbirtok jogi 
minőségét, annak fekvését közigazgatási tekintetben, a birtok
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határait, az erdőbirtokhoz tartozó ingatlan vagyont, annak kiterje
dését és kezelési beosztását.

A tulajdonos j og i  m i n ő s é g e  szerint az erdőbirtok követ
kezőképen különböztetendö meg.

1. Állami erdő. Az állam tulajdonához tartozó erdők zömét 
az állami erdőkincstár erdei képezik, melyek a í'öldmivelésügyi 
ni. kir. minisztérium által kezeltetnek; ide tartoznak a különleges- 
czélokra fentartott, jelentéktelen kiterjedésű egyéb állami erdők, 
u. m .: a bányakincstár, a cs. és k. katonai kincstárnak; az állami 
ménestelepeknek erdei, az orsz. tébolyda erdeje.

2. Törvényhatósági és leözségierdő: a megyék, a városok és 
községek, mint erkölcsi testületek birtokában lévő erdő.1

3. Egyházi testületele és személyele2 3 4 : az egyházközségek,
káptalanok, zárdák, papnöveldék, a főpapok, lelkészek, a felekezeti 
tanítók és felekezeti iskolák erdei.

4. Közalapítványi erdő. A vallás- és közoktatási m. k. minisz
térium kezelése alá tartozó összes erdők, u. m. vallás-, tanulmány-, 
egyetemi és teresianumi alapok erdei.

5. Magánalapítványi erdő. Magánczélokra tett alapítványok erdei*
6. Hitbizományi3 erdő;majorátus- és szenioratus-birtokokhoz. 

tartozó erdők.
7. Közbirtokossági*erdő; a compossessoratusok erdei és a

1 Úrbéri rendezéseknél a községi jegyzők számára kihasított erdők,, 
továbbá felekezetnéiküli iskolák és felekezetnélküli tanítók erdei (ha külön 
vannak kihasítva) szintén ide tartoznak.

- Egyházi személyeknek csak azon erdei tartoznak ide, melyeket hivatalos- 
minőségöknél fogva bírnak.

3 Hitbizománynak neveztetik az alapító által királyi engedély alapján 
tett azon rendelkezés, mellyel az alapító levélben megjelölt s leltár mellett és- 
a kijelölt hitbizományi hatóság felügyelete alatt kezelendő vagyon a család 
oszthatlan és elidegeníthetlen tulajdonává nyilváníttatik olyképen, hogy azt 
előre megállapított öröklési rend szerint mindig a család egyik tagja élet
hossziglan bírja.

4 Abból, hogy valamely erdő többeknek közös tulajdona, még nem követ
kezik, hogy az a közbirtokossági erdők közé tartozik. Közbirtokosság! erdő az, 
mely valamely, egyes részeiben felosztott közbirtoknak képezi tartozékát s mint 
ilyen a közbirtokosok, vagyis a közbirtok egyes részbirtokosai által közösen 
használtatik. Ily közbirtokossági erdők: az elhagyott vagy puszta telkek (ses
siones desertae) megszállása után közösen használt erdőterületek: valamint a 
„különös testet tevő és saját határaikkal egymástól elkülönzött több helyek 
vagy puszták birtokosai által közösen, de minden határbeli villongás nélküli 
használt erdők“ (1. 1832/6 : XII. t.-cz. 10. §.).
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volt úrbéreseknek faizási joguk megváltása fejében kihasított 
erdők.

8. Részvénytársulati1 erdő; azon társulatok erdei, melyek a 
czégjegyzékbe mint „részvénytársulatok“ vannak bejegyezve.

9. Magánétdöic; mindazon erdők, melyek tulajdonjogi minő
ségűkhez képest az 1—8. alatt megnevezett osztályok egyikébe 
sem sorozhatok. (Egyesek magánbirtokához tartozó, vagy többek 
közös tulajdonát, de nem közbirtokosságot képező erdők s oly 
társulatok erdei, melyek nem részvényeken alapulnak).

Az erdőbirtoknak ezen megkülönböztetése nemcsak azon jogi 
viszonyoknál fogva, melyek a birtokcziminél összefüggnek, hanem 
föképen azértis szükséges, mert az 1879. évi XXXI. trvczikkben foglalt 
erdőtörvény értelmében az 1—8. alatt elősorolt erdők az állam 
közvetlenebb felügyelete alá tartoznak s rendszeres erdőgazdasági 
üzemtervek szerint kezelendők, melyek készítésére nézve az idé
zett törvény alapján a földmívelésiigyi m. kit*, minisztérium által 
e tárgyban kiadott utasítás mérvadó. Ezen erdőkben tehát az erdő
rendezés csakis azon elvek szerint eszközölhető, melyek az emlí
tett utasításban megállapíttattak.

Közigazgatási tekintetben tudnunk kell, hogy az erdőbirtok 
mely törvényhatóság (megye, vagy szabad királyi, illetve törvény- 
hatósági joggal felruházott város) területén, mely közigazgatási 
járásban (illetve szab. kir. vagy rendezett tanácsú város határában) 
s mely község, illetve községek határában fekszik; ebből azután 
megtudhatjuk (pl. a helységnévtár segítségével) azt is, hogy melyik 
kiiályi erdőfelügyelöség. melyik törvényszék, járásbíróság, adóhiva
tal, postaigazgatóság, stb. kerületéhez tartozik az erdőbirtok.

Tudnunk kell továbbá, hogy merre terjednek az erdőbirtok 
h a t á r a i  és kik a határos területeknek tulajdonosai.

Az erdőbirtokhoz tartozó i n g a t l a n  v a g y o n r a  nézve ki 
kell puhatolni, hogy mikből áll az. Nagyobb erdőbirtokhoz rende
sen nemcsak erdő-, hanem egyéb területek is tartoznak.

Erdő alatt itt nem csupán azon, akár erdősült akár nem 
erdősült területek értendők, melyek a tulajdonos részéről állandóan 
erdőtenyésztésre vannak szánva, hanem mindazon területek is,

1 Részvénytársaságnak az 18V5 évi XXXVII. t.-cz. 147. §-a szerint azon 
társaság tekintetik, mely előre meghatározott, bizonyos számú és egyenértékű 
részvényekből álló alaptőkével alakul, s melynél a részvények tulajdonosai 
csak részvényeik erejéig felelősök.
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melyek az erdőtörvény rendelkezései folytán állandóan erdőknek 
fentartandók. Utóbbiakhoz tartoznak általában: a) a véderdők 
(E. t. 2. §.); b) a feltétlen erdőtalajhoz tartozó erdőterületek (E. t.
4. §.): c) a beerdősítendő kopár területek (E. t. 165. §.), valamint
d) az erdőtörvény 17. §-ában elősorolt birtokosok tulajdonához 

tartozó mindazon nem feltétlen erdőtalajt képező területek is, 
melyek az erdőtörvény életbelépte alkalmával erdők voltak s me
lyeknek kiirtása a földmiv. m. k. minisztérium, mint legfőbb erdő- 
felügyeleti hatóságnak engedélye nélkül eszközöltetett.

Az erdöbirtokhoz tartozó e g y é b  t e r ü l e t e k  a következők: 
belsőség (ház és kert), szőlő, szántóföld, rét, legelő, nádas, havasi 
legelő, itató hely, az utbiztonsági pászta, az állandó csemetekertek, 
rakodóhelyek és más, az üzlet czéljaira használt, egyébként azon
ban termékeny területek, valamint a nyiladékok területének összege 
az esetben, ha azok a térképen és a tértáblázatban külön tüntet- 
tetnek ki, s illetve az erdőterületbe be nem számíttatnak; a t e r 
m é k e t l e n  területet pedig képezik: az állandó utak és csapások, 
folyók, patakok, csatornák, álló vizek és mocsárterületek, továbbá 
a kő-, kavics-, homok- és földbányák, bányászati hányák stb. víz
mosások, valamint sziklás és -kőgörgeteges területek, ha azok a 
térképen külön kitüntettetnek és a tértáblázatban területük az erdő
területtől elkülönítve mutattatik ki.1

A tulajdonképen a mezőgazdasághoz tartozó területek (szántó, 
rét, legelő, stb.) rendesen azért számíttatnak az erdőbirtokhoz, mert 
annak, az üzemhez szükséges, kiegészítő részét képezik (tiszti és 
altiszti illetményföldek; munkásoknak haszonbérbe adott területek; 
fogatozáshoz szükséges területek); vagy pedig azon okból, mert az 
erdő közt vagy azzal összefüggésben lévén, az erdőgazdasági érde
kek megóvása végett erdészeti kezelés alatt állanak; vagy külön 
kezelhető mezőgazdaságot csekély kiterjedésük miatt nem alkot
hatnak.

Úgy az erdőnek, mint az erdőbirtokhoz tartozó egyéb terü
leteknek k i t e r j e d é s é t  meg kell tudnunk már elölegesen úgy, 
amint az résztetes felvétel előtt megtudható; mert az erdőbirtok 
nagysága egyike azon tényezőknek, melyektől az erdőrendezési 
munkálatoknak több vagy kevesebb részletességgel való eszközlé
sének szükségessége függ.

1 L. a földmiv. miniszt. áltat 1894 márcz. 19. k. 15784. sz. a. kiadott 
körrendeletét. (Érd. Lapok 1894. IV. fűz.).

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



13-

Jogi viszonyok.

8. §•

Az erdőbirtokkal összekötött jogok, az erdőre nehezedő 
terhelmények s használati vagy más korlátozások jelentékeny he- * 
folyással bírnak az erdőgazdaságra, s ennélfogva az erdőrendezés
nél azoknak ismerete nélkülözhetlen.

Minden erdőbirtokkal össze van kötve a va  d á s z a t i  j og,. 
melynek gyakorlása azonban az 1883. évi XX. t.-cz.-ben foglalt 
vadászati törvény rendelkezései alá esik.

Az erdöbirtokhoz tartozik továbbá sok esetben a h a 1 á- 
s z a t i j og .

A vadászat és halászat mint mellékhaszonvétel gyarapítja 
az erdő jövedelmét. Ennél fontosabb azonban a vadászatnak azon, 
gyakran igen hátrányos befolyása az erdőgazdaságra, mely a vad- 
tenyésztés és az erdősítés egymással ellentétes érdekeiben rejlik, 
a mennyiben ott, a hol például nagy mennyiségű fő vad tenyész,. 
az erdősítések biztosítása nem csekély nehézségekbe ütközik.

Igen fontos az erdőgazdaságra a v i z i  j o g ,  különösen a 
t u t a j  o z á s  i és u s z t a t á s i  j og ,  mely utóbbiak az erdőtörvény 
IV. czim 2. fejezetében vannak szabályozva.

Előfordul továbbá, hogy az erdőbirtokos jogosítva van más 
birtokhoz tartozó utakat használni, idegen helyen erdei terményeket 
lerakni, szenet égetni stb. Vannak azonkívül erdőbirtokosok, melyek
hez királyi kisebb haszonvételek, vagy pedig kegyúri jog is tartozik.

A t e r h e k  közül, melyek az erdőbirtokra nehezednek, leg
fontosabbak az úrbéri viszonyból fenmaradt s a volt jobbágyakat 
illető e r d e i  s z o l g a l m a k .  Ezek részint faizásra, illetve erdő
lésre, részint legeltetésre, részint egyéb használatokra is vonat
koznak. A faizás néhol csupán a tüzelésre való hulladékfa fel- 
használására, néhol azonban a tűzifán kívül a jogosultak épületei
hez szükséges épületi fára is terjed ki; a viszonszolgálatok pedig 
favágatásból és fafuvarozásból állanak.1

Az úrbéri szorgalom sok esetben fölötte terhes az erdögaz-

1 Az erdőre vonatkozó úrbéri szolgalmak és viszonszolgálatok részint az 
urbáriumok, részint későbbi rendbeszedések, részint törvények, nevezetesen az 
1832/6. VI. t.-cz. által vannak szabályozva. Az 1871. évi Lili. t.-cz. 33. §-a 
szerint „Addig, míg az erdei haszonvételek jelen törvény szerint rendeztetnek, 
az eddigi törvényes határozatok úgy ezen haszonvételek tekintetében, mint az
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ezekért járó viszonszolgálatokra nézve .erejükben fenmaradnak.“ Az 1848. IX. 
t.-cz. 3. §-ar pedig azt rendeli, hogy: „Oly helyeken, hol eddigi úrbéri rendezés 
vagy legelöelkülönzés még meg nem történt, a faizásra és legeltetésre nézve 
az eddigi gyakorlat továbbá is megtartatik.“ Az 1832/6. VI. t.-cz. 4. §-a igy 
szó l: „Hol a helység határában erdővel bir az uraság, és a jobbágyoknak, úgy 
szinte a község szolgáinak, az urbérek, vagy következő úrbéri rendbeszedések? 

% vagy a divatozó szokás szerint engedtetett a tűzi faizás haszonvétele, ott 
azokat a tűzi faizás továbbá is ingyen illeti.“ „Azon helyeken pedig, melyeknek 
határába!! az uraság erdejében annyi épületi fa találtatik, hogy abból az erdei 
rend sérelme nélkül eladni lehet, s a jobbágyoknak az urbér, vagy következett 
úrbéri rendbeszedések, vagy pedig a divatozó szokás szerint ingyen való 
épületi faizás engedtetett, — a földesur továbbá is az eddig gyakorlatban volt 
és ennél nem nagyobb mennyiségben, jobbágytelki, vagy úrbéri zsellérház s 
istálló fedélre (ide nem értvén azonban a zsindelyt és deszkát) a szükséges 
fát ingyén adni köteles.“ Ugyanaz áll a két katholikus és a görög nem-egyesült 
szertartási! lelkészek és tanítókra nézve is. — A makkoltatás ezen törvényczikk 
szerint a jobbágyoknak azon uradalmi erdőben, mely lakhelyük határában 
fekszik, 6 krral olcsóbban mint más idegennek, de csak saját szükségökre 
engedtetik meg. — Temes, Torontál és Krassó megyékben jogosítattak a 
jobbágyok sertéseiket az egész uradalomban, melyhez tartoznak, bármely ura
dalmi erdőbe 3 hónapra behajtani, nagyobb darab sertés után 6 kr, kisebb 
-darab után 3 kr taksa lefizetése melleit. Pozsega, Verőcze és Szerém megyék
ben köteleztettek a jobbágyok 8 hétre nagyobb darab után 13 krt, középszerű 
után 9 krt és kis darab után 6 krt fizetni. — Vadgyümölcs szedés a jobbágyok
nak mindenütt megengedtetett. — Az idézett §. rendeli továbbá, hogy ott, a hol 
az erdő a jobbágy telki állományának részét képezi, azokkal szabadon rendel
kezik, a hol pedig az állományon felül községnek vagy egyes telkenként van 
kihasítva, épületi, tűzi faizás, makkoltatás és gubacs a jobbágyokat illeti, de 
az uraság is használhatja; ha pedig az erdei rend megsértése nélkül keres
kedésre is szolgálhatnak, a jobbágyoknak ilyen fa is kiadandó, és pedig 
községi erdőből taksa mellett, egyénenként felosztott erdőkben.fizetés nélkül.

Viszonszolgálatra nézve az 1832/6. VII. t.-cz. 8. §-a szerint kötelesek a 
jobbágyok minden telek után 2 mértföldnél nem messzebb fekvő s az uraság 
által kijelölendő erdőből 1 pozsonyi mértékű öl fát a földesur által jószága 
határán belül kimutatandó s a vágás helyétől a lerakás helyéig 2 mértföldnél 
.nem messzebb helyre hordani és összerakni. Zsellérek kötelesek fejenként 
3, 2 öl fát vágni és a vágásban összerakni. — Temes, Torontál és Krassó me
gyékben, hol a faizás csakis a földön fekvő száraz hulladékfára terjedt ki, 
melynek felszedésénél balta használata tiltatott, ezen viszonszolgálati adózás 
nem divatozott. — Pozsega, Verőcze és Széféin ' íhfegyékben a marhátlan 
jobbágyok által összevágott fát a bnártiás gazdák voltak kötelesek behordani. 
.Az 1839/40. VII. t.-c2. 8. §La szerint azonban az 1832/6. VII. t.-cz. 8. §-ában a 
többi megyékre megszabott viszonszolgálatok a szlavonországi megyékre is 
kiterjesztettek oly megszorítással, hogy ott, a hol viszonszolgálat szokásban 
nem volt, azontúl sem lesz.

Az erdélyi részekben, hol az úrbéri viszonyok a magyarországi megyéké
ből sok tekintetben eltérők, az erdei szolgalom és viszonszolgálat gyakorlása 
is  igen különböző. ; ~
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=daságra. Az erdők nagyobb részében ugyan a birtokrendezés már 
végrehajtva lévén, ily szolgalmak megszűntek; de sok erdöbirtokot 
még mai nap is terhelnek.

Ezen szolgalmakhoz hasonló természetűek azon jogosultságok, 
melyeknél fogva a telepítvényesek vagy állandó munkások bizo
nyos, pénzben vagy természetben teljesítendő viszonszolgálatok 
mellett az erdőből tüzelésre való fát szedhetnek s marháikat az 
erdőben legeltethetik. Ez utóbbi szolgalmak rendesen határozott 
időre szóló szerződéseken alapulván, az erdőgazdaságra kevésbé 
hátrányosak, a mennyiben azok gyakorlása a rendszeres gazdál
kodás igényei szerint szabályozható.

Mindezen szolgalmak és viszonszolgálatok minősége, terje
delme és értéke kellőleg kipuhatolandó, és pedig az úrbéri szol
galmakat és viszonszolgálatokat illetőleg úgy, a mint azok 1848. 
■évi január 1-én érvényben voltak és mai napig is gyakorlatban vannak.

Sok cselben köteles továbbá az erdőbirtokos közlekedési 
u t a k a t  és h i d a k a t  fentartani, f a j á r a n d ó s á g o k a t  kiszol
gáltatni, vagy régebben, hosszú időre kötött faeladási vagy haszon
bérleti s z e r z ő d é s e k  alapján az erdőhasználatokat részben vagy 
egészben az illető vevőnek vagy bérlőnek átadni, stb.

Ide tartozik az erdőbirtokra kivetett országos és községi 
a d ó n a k  viselése is. Az adóra nézve megjegyzendő, hogy az 
erdőbirtokos bizonyos esetekben adókedvezményre tarthat igényt. 
Ily adókedvezményt nyújt az erdőtörvény 16. §-a minden erdő- 
birtokosnak, a ki erdejét az erdőtörvényben kívánt rendszeres 
gazdasági üzemterv szerint kezeli, a mennyiben ez esetben a 
községi pótadó kivetésénél az erdőbirtok után fizetendő egyenes 
állami adónak csak fele része vehető számításba. Továbbá ugyan
csak az erdőtörvény 2. §-a szerint a hatóságilag véderdőnek kijelölt 
erdőterületek után az erdőbirtokos adókedvezményben, esetleg 
teljes adómentességben részesül. Úgyszintén biztosít az 1875. évi 
VII. t.-cz. 6. §. c) pontja adókedvezményt, illetve adómentességet 
a kopár területek beerdősítésénél, nemkülönben nagyobb elemi 
csapásoknál (erdőégés, rovarpusztítás, szélvész).

Bővebb tájékozás e tárgyban a következő két műből nyerhető :
1. Szeniczey Gusztáv: „Úrbéri tárgyú törvényezikkelyek gyűjteménye“, 

Budapest, 1873. Franklin-társulat.
2. Hubeny József: „Praktische Anleitung zur Commassation der Grund

stücke, Hutweide-Absonderung, Hotterregulirung und Regelung der Waldser
vituten“, Prag, 1859. Carl Bellmanns Verlag.
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Az erdőgazdaságnak az erdöhasználatokra nézve vagy más 
tekintetben való k o r l á t o z á s a  részint a fennálló törvények (külö
nösen az erdőtörvény, vizi jogról szóló törvény, vízszabályozási 
törvény) által történik, részint az illető erdőtulajdonos jogi minő
ségéből ered.

Természeti viszonyok.

9. §.

Az erdörendezés helyes és okszerű eszközölhetésének egyik 
íofeltétele az erdőbirtok természeti viszonyainak alapos ismerete.. 
Erre nézve ki kell puhatolnunk az erdőtest fekvését, környezetét, 
annak hegyrajzi, éghajlati, földtani és fatenyészeti viszonyait.

Az erdőbirtok f e k v é s é r e  nézve meg kell állapítanunk a 
földrajzi szélességi és hossz-fokot, mely alatt az erdőbirtok fekszik, 
továbbá annak magasságát az adriai tenger sziliéhez viszonyítva. 
Utóbbi tekintetben megkülönböztetjük

a síkságot és előhegységet, (alföld, alvidék) 200 méter ma
gasságig,

a középhegységet, 200—600 méter magasságban, és
a magas hegységet. 600 méternél nagyobb magasságban az 

adriai tenger színe felett. Terjedelmi alakjára nézve az erdőbirtok 
vagy összefüggő testet képez, vagy pedig területe többé-kevésbé 
más birtokok által szét van szakítva; környezete szintén külön
böző, hol kisebb-nagyobb erdővel, hol pedig más mivelési ághoz, 
tartozó területekkel határos.

H e g y r a j z i  (domborzati) tekintetben meg kell tudnunk az 
előforduló hegylánczok és fővölgyek irányát, a hegyek és völgyek 
alakját és emelkedését s a hegyoldalak lejtősségét és kitettségét.

É g h a j l a t i  v i s z o n y o k r a  nézve kipuhatolandó az előforduló 
legnagyobb és legkisebb hőmérséklet, valamint annak évi átlaga, 
továbbá a légcsapadékok ideje (évenként hány napon szoktak lég- 
csapadékok előfordulni és mely hónapokban leginkább) és mennyi
sége ; az uralkodó szelek iránya és ereje s azoknak az erdőre 
való hatása; a derek és fagyok előfordulása és azoknak befolyása 
az erdőtenyésztésre.

F ö l d t a n i  v i s z o n y o k r a  nézve puhatolásunk oda irányul, 
hogy mely kőzetek fordulnak elő az illető erdöbirtokban főképen és 
melyek azonkívül helyenként vagy szórványosan; továbbá, hogy 
az erdő talaja nagyobbrészt eredeti talajnemekből áll-e, vagy tele
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pedett talajokból s azok közül melyek fordulnak elő leginkább. 
Meg kell tudnunk azonkívül az előforduló források számát s bősé
gét, az erdöbirtokot átszelő patakok vagy folyók s az esetleg elő
forduló más vizek minőségét (tavak, erek).

A fa te n y é sz e ti v iszo n y o k a t illetőleg tudnunk kell, hogy 
mely fanemek képezik az illető erdőbirtokban az állabok zömét, melyek 
fordulnak elő csak alárendelt mennyiségben vagy szórványosan; 
miként terjednek el az egyes fanemek, milyen a növésök és mily 
anyagot képesek szolgáltatni; megfelelő termőhelyen állanak-e, s 
mily hatással vannak a talaj termőerejének fentartására.

Fekvés és talajminőség alapján, tekintettel az erdőtörvényben 
foglalt rendelkezésekre, megkülönböztetünk: a) véderdőt, b) futó
homokon álló erdőt, c)föltétien erdőtalajon és d) nem föltétien 
erdőtalajon álló erdőt.

Véderdőnek tekintetnek az erdőtörvény 2. §-a szerint „azon 
erdők és erdőrészek, melyek magasabb hegyek kő-görgetegein, 
havasok fensíkjain, vagy hegytetőkön és gerinczeken, meredek 
hegyoldalokon és ezek lejtőin, hegyomlások, kő- vagy hógörge
tegek és vízmosások támadásának és terjedésének megakadályo
zására szolgálnak, vagy a melyek elpusztulása folytán alantabb 
fekvő területek termőképessége vagy közlekedési utak biztonsága 
veszélyeztetnék, vagy szélvészek rombolásának ut nyittatnék.“ 
A földmiv.-, ipar- és keresk. m. k. minisztérium által 1883. évi 
junius 22-én kelt 28487. szám alatt kiadott utasítás szerint pedig 
„a véderdők közé sorozandók:

1. az erdőtenyészet felső s illetve a havasi fülegelők határán 
tenyészni kezdő, bárminő fanemhez tartozó cserjék, bokrok- vagy 
fákkal egészben vagy részben benőtt azon területek, melyeknek 
erdőgazdasági kezelése és gondozása az azok alatt elterülő erdők, 
vagy más mívelési ágak fenmaradása és hasznosíthatása érdekében 
szükséges;

2. az erdőtenyészet felső határában lévő azon állabok, me
lyek az illető erdőtest zordon fekvésénél fogva az erdősítés biz
tonsága és másfelől az alább fekvő erdők, vagy más mívelési 
ághoz tartozó területek védelme czéljából a tengerszín feletti 
magassághoz képest kisebb vagy nagyobb, de az illető felső határ
vonaltól kezdve legalább 400 (négyszáz) méter szélességű övben 
minden viszonyok között a leggondosabb és legóvatosabb kezelés
ben részesítendők, s ennélfogva tarvágás útján le nem tarolhatok; 
önként értetvén, hogy az előbb említettekkel tökéletesen egyenlő

Erdörenclezéstan. I. rész. 2
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



18

fekvéssel és feladattal biró azon gyeppel borított vagy kopár terü
letrészek is a véderdők közé lesznek sorozandók, melyek jelen 
pont értelmében az erdőtenyészet ezen felső határában véderdők
nek kijelölendő állabok összefüggését ez idő szerint esetleg meg
szakítják ;

3. általában az olyan meredek hegyoldalokon lévő erdők, 
melyeknek tarvágás útján való eltávolítása esetében az illető hegy
oldalokon kőgörgetegek, kő- és földomlások vagy csuszamlások 
avagy a talaj- és kőzetviszonyok természeténél fogva kopárságok 
s illetőleg a talaj és fekvés általánosan ismert minőségénél fogva 
vízmosások képződhetnének;

4. mindazon erdők, melyek álló fakészletének egyszerre való 
eltávolítása esetében a szomszédos helységek, erdő- vagy más 
mívelési ágakhoz tartozó területek termőképessége, avagy ipartele
pek, másféle épületek és építmények, száraz vagy vízi közlekedési 
utak fentartása és használatának biztonsága, áradások, szélvészek, 
hófúvások, görgetegek, homokfúvások stb. keletkezése által veszé
lyeztetnék.“

Futóhomo Jenák azt a finom szemcséjű, minden összekötő 
anyagot nélkülöző homokot nevezzük, mely őskori tengerek ki
száradt fenekét, vagy a még meglévő tenger partjait borítja, s 
mely minden állandóságot nélkülözvén a szelek által mozgásba 
hozatik. Magyarország nevezetesebb futóhomok-területei: a kunsági 
futóhomok vidék, a Nyír, a bánsági homokterület (Deliblat), a 
jászsági és a budapesti homokvidék. Ezeken kívül azonban számos 
apróbb futóhomok-terület is előfordul az országban. A futóhomok
területek nagy részét, növényzet borítja; jelentékeny része azonban 
növénytakaróval nem bírván, a futóhomok rajtuk folytonos moz
gásban van, s mint ilyen s í v ó  h o m o k n a k  neveztetik.1

Feltétlen erdőtalaj azon termőtalaj, mely erdőtenyésztésre igen, 
de mezőgazdasági művelésre állandóan nem alkalmas.

Nem feltétlen erdötalaj mindazon termékeny föld, mely más 
mezőgazdasági növelésre is, és pedig az erdőtörvény 4. §-a szerint 
szántóföld-, rét-, kert- vagy szőlő-mívelésre állandóan alkalmas. 
(A legelőt a törvény nem említi, a minthogy abból, hogy valamely 
talaj legelőnek alkalmas, nem is következtethető, hogy az nem 
tartozik a feltétlen erdőtalajhoz.)

1 Lásd: Fekete Lajos: Talajtan, 2-ik kiadás, Selmecz, 1891. Joerges 
Ágost özv. és fiánál; továbbá : Illés Nándor : A futóhomok megkötése, befásítása 
és használata. Budapest, 1885. Orsz. érd. egyesület kiadása.
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Az iránt, hogy valamely erdőtalaj feltétlen vagy nem feltétlen 
erdőtalajhoz tartozik-e, tájékozást nyújt a fekvés és a talaj minő
sége, különösen mélysége, kötöttsége és vegyi alkatrészei. Az 
erdősült területeknél azonban sok esetben nehéz a megítélés, mivel 
némi gondozásban részesült erdőnek talaja, ha csak nem meredek 
fekvésű és sekély rétegű, egy ideig mezőgazdaságilag mivelhetö 
a nélkül, hogy annak gyengülése szembetűnnék; a tapasztalat 
azonban számos helyen megmutatta, hogy idővel az ily látszólag 
nem feltétlen erdőtalaj is, ha folyton mezőgazdasági mivelés alatt 
van, elsilányul és lassanként terméketlen kopárrá válik. így például 
a mély talajú s egészen sík fekvésű erdőnek kiirtása után sok 
helyen a terület elmocsárosodott, dombos helyeken pedig víz
mosások keletkeztek.

Eddigi erdőgazdálkodás és az erdők jelen gazdasági állapota.

10. §.
Az erdőnek jelen tényleges állapota nagyrészt a múltban 

folytatott gazdálkodásnak kifolyása; az eddigi erdőgazdálkodásnak 
ismerete ennélfogva igen fontos tájékozást nyújt a tényleges álla
potra nézve. Erre vonatkozólag ki kell puhatolnunk:

1. Vájjon az illető erdő rendszeres kezelésben részesült-e, 
vagy nem ; volt-e a múltban üzemrendezés, mely alapelvekre 
volt az fektetve és mennyiben lett az üzemterv megtartva ?

2. A kihasználás rendes vágásokban lett-e eszközölve, vagy 
rendszer nélkül; első esetben mily vágásmódok alkalm aztattak?

3. Miként történt az erdőnek felújítása, természetes uton-e, 
önvetényülés vagy sarjadzás utján, vagy pedig mesterséges erdő
sítés alkalmazásával; az erdősítéseknél mely fanemek és mely 
erdősítési módok használtattak; mily eredménynyel történt a 
felújítás ?

4. Voltak-e áterdőlések; miképen foganatosíttattak azok és 
mily eredménynyel; történt-e egyáltalán valami az erdőápolás 
érdekében ?

5. A mellékhasználatok mely nemei voltak gyakorlatban; mi
módon és mily terjedelemben gyakoroltattak; mily hatással voltak 
azok az illető erdőre? •

6. Milyen az erdőnek jelen általános állapota gazdasági 
szempontból; az egész erdőterületből mennyi az erdősült és

2 *
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mennyi a tisztás rész ; mely korfokozatok fordulnak elő, hogy 
vannak azok elosztva és mely arányban vannak egymáshoz az 
egyes korfokozatok által elfoglalt területek; milyen a fiatalosok
nak, a középkorú és a vágható állaboknak állapota?

7. Mi módon történt eddig a favágatás és szállítás; mely 
évszakban szokták a favágatást eszközölni, mely szerszámok alkal
maztatnak; a szállítás csupán szárazon történt-e, vagy vizen is, 
tutajozás vagy usztatás által; vannak-e az erdőbirtok határain 
belül használható erdei utak, helyesen lettek-e azok vezetve és 
építve, alkalmaztatnak-e csúsztatok; vannak-e vízi szállításra 
berendezett patakok vagy folyók, tavak, vízgyűjtő gátak, gere- 
bek stb. ?

8. Mely módozatok mellett végeztetett eddig az erdei munka; 
mily munkabérek voltak alkalmazva ?

9. Mely faválasztékok s mely egyéb erdei termények érté
kesíttetnek ; miként történik a fának értékesítése, tövön az erdőn, 
vagy raktárakban; mily árakon kel el a fa s egyéb erdei ter
mények?

10. Mily jövedelmet adott eddig az erdő, beleértve azon 
használatok értékét is, melyeket a birtokos saját szükségletére vett 
igénybe ?

11. Vannak-e erdei melléküzletek, fürészüzlet, szénégetés, 
mészégetés, telítés, tőzeg stb.?

12. Mely erdőkárok fordulnak elő, mily mérvben; miben 
keresendő a károsítások oka; mi történt eddig azoknak elhá
rítására ?

A vidék mívelődési állapota.

11. § •

Azon tényezők közé, melyek az erdőgazdaságra lényeges 
befolyással bírnak, tartozik azon vidék általános mívelődési álla
pota is, melyen az erdőbirtok fekszik. A vidék mívelődési viszo
nyai különösen az erdei termények helyi fogyasztására nézve és 
az erdei munkák teljesítéséhez szükséges munkaerő tekintetében 
bírnak fontossággal.

Erre nézve meg kell tudnunk, mely helységek vannak az 
erdöbirtok közvetlen közelében, vagy a környéken, ameddig a 
helyi fogyasztás terjed, s illetve a hová a fa közönséges fuvar
erővel elszállítható. Tudnunk kell továbbá, hogy az illető hely
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ségekben hány ház s hány lélek van; vannak-e közintézetek, 
hivatalok s tb .; milyen a népnek testi fejlődése és míveltségi 
állapota, mivel foglalkozik általánosan; mennyi a marhaállomány 
(ál'atnemek szerint); milyen a földmívelés, mely arányban van 
az erdő a más mívelési ágakhoz tartozó területekkel, mi a föld
nek holdankénti értéke mívelési ág szerin t; üzetik-e ipar és 
kereskedés.

Fakelendőségi viszonyok (fafogyasztás, fával való kereskedés,
faüzleti viszonyok).

12. §.
A fakelendőségi viszonyok kiváló fontossággal bírnak az erdő- 

gazdaságra, amennyiben az erdő jövedelmezőségének egyik főfel
tétele, hogy a fatermés mindenkor megfelelően értékesíthető legyen, 
az erre vonatkozó viszonyoknak helyes megismerése ennélfogva 
a tényleges állapot felvételénél mellőzhetlen.

A fogyasztásra nézve mindenekelőtt szükséges tudni, hogy 
a fatermésből m i t  f o g y a s z t  az  e r d ő b i r t o k o s ,  illetőleg mi 
a saját faszükséglete. Ezen szükséglet rendesen kisebb, mint a 
fatermés, úgy hogy utóbbinak kisebb, vagy nagyobb része más 
utón értékesítendő; kivétel csak oly erdőknél fordul elő, melyek 
voltaképen azon czélból tartatnak fenn, hogy fatermésök az erdő- 
tulajdonos saját faszükségletének fedezésére szolgáljon, amikor 
aztán az az eset is foroghat fenn, hogy a szükséglet nagyobb lévén 
a fatermésnél, a hiányzó mennyiséget az erdőtulajdonos más
honnan kénytelen megszerezni. Előfordulhat még oly eset is, hogy 
az erdőbirtokosnak más választékra van szüksége, mint a minőt 
erdejében okszerűen termelni lehet, úgy hogy az illető erdő fater
mését kisebb-nagyobb részben nem maga a birtokos fogyasztja 
el, habár saját szükséglete mennyiségre nézve nagyobb, mint a 
fatermés. Mindenesetre meg kell tudnunk az erdőtulajdonos saját 
faszükségletét (ide értve a jogi viszonyokból kifolyólag kiszolgál
tatandó famennyiséget is) nemcsak mennyiségre nézve, hanem 
fanem és választék szerint is.

Az eladás utján való értékesítés szempontjából meg kell 
különböztetnünk a h e l y i  f a f o g y a s z t á s t ,  az ország t á v o 
l a b b i  v i d é k e i r e  v a l ó  e l a d á s t  és más országokba való 
ki v i t e l t .
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A helyi fafogyasztásra nézve ki kell puhatolnunk, mennyit 
teszen az évi fogyasztás, mely választékokból áll, melyek a főbb 
fogyasztási helyek, fafogyasztó intézetek, gyárak, kohók stb. s fa- 
feldolgozó üzletek: fürészmalmok, bútorgyárak stb.; továbbá hon
nan és mi módon fedeztetik ezen fogyasztás, nevezetesen: meny
nyiben járul ahoz az illető erdő fatermése ; van-e és milyen ver
seny tüzelő pótszerekkel, vagy más vidékről szállított fával.

A távolabbi vidékre való eladásra nézve meg kell tudnunk, 
hogy melyek azon fapiaczok, a melyek a fenforgó egyéb viszo
nyoknál fogva számításba jöhetnek; mely fatermények kerestetnek 
ott s mennyi a forgalom; mennyi lett eddig az illető erdő fater
mésének helyben nem értékesíthető részéből ezen piaczokra szállítva.

Más országokba való kivitelre csak értékesebb faválasztékok 
alkalmasak s ezek rendesen fakereskedők által vitetnek ki. Erre 
nézve is szükséges tudni, vájjon a fatermésnek azon részéből, 
amely helyben vagy az ország távolabbi fapiaczain nem értéke
síthető, mennyi lett eddig ily módon eladva; mely irányban és 
kiterjedésben űzetik a fakereskedés.

Az erdőrendezőnek tehát ki kell puhatolnia: 1. mi az erdő- 
tulajdonos saját faszükséglete s mi adható el helyben vagy a vi
déken ; 2. az egész fatermés fogyasztatik-e el az erdőtulajdonos 
által s illetve helyi értékesítés útján, vagy nem, s utóbbi esetben 
mi annak az oka, mennyi a fenmaradó fatömeg és mely választé
kokból áll; 3. mely választékok kerestetnek leginkább, s ehez 
képest mely fanemek és mily méretű fák tenyésztését teszik ezen 
viszonyok kívánatossá.

Közlekedési viszonyok.

13. §.

A fakelendőségi viszonyokkal szoros összefüggésben vannak 
a közlekedési viszonyok. A fa úgy mennyiségre mint terjedelemre 
és súlyra nézve a nehezebben szállítható czikkekhez tartozik, 
aránylag kisebb értékénél fogva pedig nagyobb szállítási költséget 
el nem bír; ennélfogva a legkedvezőbb fogyasztási viszonyoknak 
is az erdőbirtokos csak akkor veheti hasznát, ha nemcsak erdő- 
birtokának határain belől, hanem azokon túl is a fogyasztás irá
nyában oly közlekedési eszközökkel rendelkezik, melyeken a fa 
gyorsan, jól és olcsón elszállítható.
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Az erdőgazdasági tényleges állapotnak felvételénél tehát okvet
lenül szükséges a fenforgó közlekedési viszonyokat is kellőleg kipu
hatolni ; nevezetesen meg kell tudnunk:

1. hogy azon fogyasztási helyek felé, melyekre az illető erdő- 
tulajdonos számíthat, vezetnek-e községi, megyei, vagy országos 
u tak ; hogy vannak azok építve, mily távolságra terjednek, mely 
emelkedéseket kell a megterhelt fuvarral legyőzni; milyen álla
potban vannak ezen u tak ; vannak-e és hol, út- vagy hídvámok s 
mennyivel terhelik azok a faszállítást;

2. vannak-e fausztatásra vagy tutajozásra használható oly 
patakok és folyók, melyeken a szállítás az erdőtörvény 181. §-ánál 
fogva csak hatósági engedély alapján eszközölhető ; használtatnak-e 
tényleg ily czélra és kik bírnak fausztatási vagy tutajoz ási enge
déllyel; mennyit szállítanak s lehet-e és mennyit azonfelül szál
lítani ; mily építmények állíttattak fel ezen szállítás előmozdítására; 
ha pedig a szállítás ezen patakokon vagy folyókon tényleg még 
nem gyakoroltatik, szükségesek-e és mely nagyobb berendezések;

3. vannak-e tutajozásra használt oly patakok és folyók, me
lyekre nézve a tutajozás gyakorlásához külön hatósági engedély 
nem szükséges;

4. Vannak-e a fának távolabbi szállítására használt vagy 
használható vasutak vagy hajózható folyók; melyek azoknak leg
közelebbi állomásai, mily távolságban vannak az illető erdőtől, 
mely utakon lehet a fát oda szállítani;

5. a fenforgó közlekedési viszonyok mely hatással voltak 
általában az eddigi erdőgazdálkodásra.

Személyzeti viszonyok.

14. §.

A tényleges állapot megismeréséhez szükséges végre a sze
mélyzeti viszonyokat is megtudni. Okszerű gazdálkodás ugyanis 
kellő szakképzettséggel biró kezelő és őrző személyzet nélkül nem 
gondolható, s az erdőtörvény a 17. §-ban megnevezett erdőbirto
kosokat külön rendelkezéssel kötelezi, hogy szakértő erdőtiszteket 
és elegendő számú erdőőröket tartsanak.1 Az erdörendezőnek 
tehát ki kell puhatolnia az erdészeti személyzet eddigi szervezetét,

1 Erdőtörvény 21. és 22. §§.
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az ügybeosztást, a kezelő- és őrző-személyzet létszámát, munkakörét 
és javadalmazását, s különösen az erdőtörvény 17. §-ában meg
nevezett erdőbirtokosok erdeinél meg kell tudni, vájjon a kezelő- 
és őrző-személyzet megfelel-e az erdőtörvény követelményeinek 
s illetve számra nézve elegendő-e, minőségre nézve bir-e a kellő 
szakképzettséggel.1

Az erdőgazdaságra továbbá nagy fontossággal bir az erdei 
munkák teljesítéséhez szükséges munkaerőnek könnyű, biztos és 
olcsó megszerzése. Erre nézve ki kell puhatolnunk, hogy az illető 
erdöbirtokban hány munkás foglalkoztatik évenként; vannak-e 
állandó munkások; milyen azoknak szervezete és létszáma; mely 
kedvezményekben részesülnek és mely kötelességeket tartoznak 
teljesíteni; mennyi a nem állandó munkások száma, honnan szoktak 
azok megszereztetni; mennyi az állandó és nem állandó munkások 
átlagos keresete s mely arányban van az a megélhetéshez szük
séges összeggel.

Kútforrások, melyekből az általános külső és belső erdőgazda
sági viszonyokra vonatkozó adatok mentendők.

15. §.
Ezen adatok megtudhatók részben az általános statisztikai 

és más hasonló közleményekből, nagyrészt azonban magától az 
erdőbirtokostól és illetve az erdő kezelésével megbízott s a helyi 
viszonyokat leginkább ismerő tisztektől szerzendők meg; egyes hiányzó 
adatoknak közvetlen kipuhatolása pedig az erdőrendező feladata.

A birtokczimet illetőleg nagyobb uradalmaknál a levéltárak
ban őrzött okmányokból könnyen kipuhatolható, hogy a jelenlegi 
tulajdonos mikor és mi módon jutott az illető erdőnek birtokába; 
kisebb erdőbirtokosoknál maga a birtokos fog erre felvilágosítást 
adni, szükség esetén az illető okmányok is kikérendők tőle. 
Úrbéri s egyéb birtokrendezések folytán keletkezett erdőbirtokokra 
nézve az illető birtokrendezési okmányok szolgálnak tájékozásul.

Az erdő fekvésére nézve (közigazgatási tekintetben) a köz
ség, vagy községek, melyek határában az erdő fekszik, megtud
hatók az erdőbirtokostól, illetve erdőtisztjeitől; a további felvilá
gosítás pedig általános közigazgatási térképekből nyerhető.

1 Erdőtörvény 36. és 37. §§.
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A határokat és határos erdöbirtokokat megtudhatni az esetleg 
meglévő erdőgazdasági térképekből, ilyenek hiányában pedig az 
erdőbirtokostól vagy megbízottjaitól; a tényleges erdőállapot rész
letes felvitele alkalmával azonban erre mindenesetre külön figye
lem fordítandó.

Az erdőbirtokhoz tartozó ingatlan vagyont és annak kiterje
dését illetőleg kutforrásul szolgálnak első sorban a kataszteri 
birtokívek; amennyiben azonban az erdőtulajdonos az illető határ
ban más területeket is bir, az erdőbirtokhoz tartozó területek a 
birtokos, illetve az illető tisztje közreműködésével állapítandók 
meg. Különösen tisztába hozandó azon kérdés, hogy mi lesz jövőre 
erdőnek kezelendő, s mely más területek (belsőség, szántóföld, 
rét, legelő, havasi legelő stb., terméketlen, utak, vizek stb., kezelési 
és üzleti épületek, rakhelyek, kő-, kavics vagy homokbányák stb.) 
képezik az erdőbirtok kiegészítő részét.

Az erdőbirtokkal összekötött cselekvő és szenvedő jogok s 
azoknak mikénti gyakorlása csak az erdőbirtokostól (vagy az illető 
tisztjeitől) tudhatok meg, kitől az erre vonatkozó okiratok megszer
zendők, különösen a netalán fennálló úrbéri szolgálmányok és viszon- 
szolgálatok tényleges állapota tüzetesen és gondosan puhatolandó ki.

Az erdőgazdaságnak korlátozása, amennyiben az a fennálló 
törvények által történik, a birtokviszonyokból önként következik ; 
más korlátozásokra nézve az illető okmányok megszerzendők az 
erdőtulajdonostól.

Rendezetlen birtokjogi viszonyok esetén mindig csak a tény
leges állapot puhatolandó ki a lehető legmegbízhatóbb módon.

Az erdő föld- és helyrajzi fekvésének, tengerszín felett való 
emelkedésének s egyéb hegyrajzi viszonyainak kipuhatolásánál 
igen jó szolgálatot tesznek a katonai táborkari térképek. Az éghaj
lati viszonyokra vonatkozó adatok, a mennyiben helyben vagy 
közelében meteorologiai észlelő állomás létezik, annak feljegyzései
ből állíthatók össze; máskülönben be kell érnünk azzal, amit az 
illető vidékre nézve a magyar központi meteorologiai intézett közle
ményeiből, esetleg magától az erdőbirtokostól, illetve erdőtisztjei
től meg lehet tudni.

A földtani viszonyokra nézve tájékozásul szolgálnak a föld
tani intézet közleményei s más, az egész ország földtani viszonyait 
tárgyaló müvek; sok esetben a kezelő erdőtiszt, vagy maga az 
erdőbirtokos is helyszíni ismeretei alapján megbízható adatokkal ren
delkezik. Netaláni hiányok a részletes felvétel alkalmával pótolhatók.
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A fatenyészeti viszonyokra vonatkozó adatokat megszerezzük 
az illető kezelő erdőtiszttől, ott pedig, ahol erdőtiszt nincsen, 
az előleges tájékozáshoz szükséges felvilágosítást az erdőbirtokos 
adja meg. Pontos adatokat e tekintetben csak a részletes felvétel 
megejtése után lehet összeállítani.

Az eddigi erdőgazdálkodás és az erdők jelen gazdasági álla
potának előleges megismeréséhez szükséges adatok az illető kezelő
tiszttől szerzendők meg, ki e czélból az erdörendező részéről meg
felelő utasítással látandó el arra nézve, hogy mely adatok szük
ségeltetnek és miképen áliítandók össze az illető számadásokból 
s a levéltárban őrzött egyéb iratokból. Ott, a hol kezelő tiszt nincsen, 
s az erdő eddig rendszeres kezelésben egyáltalában nem részesült, 
az erdőtulajdonos adhat felvilágosítást.

A vidék mivelődési állapota részint általános térképekből, 
részint a helységnévtárból tudható meg, részint pedig az erdő- 
tulajdonos s illetve erdőtisztjeinek bemondásából puhatolható ki.

A fakelendőségi viszonyok, legalább az erdőtulajdonos saját 
faszükséglete és a helyi fogyasztás a kezelő erdőtiszttöl, vagy az 
erdőtulajdonostól tudhatok meg. Távolabbi piaczokra nézve szük
ség esetén az erdőrendezőnek kell az illető adatokat összegyűj
teni, mire nézve az illető iparkamara közleményeiből, esetleg 
egyes megbízható kereskedőktől szerezhető meg a kellő tájékozás. 
Az illető erdőbirtok fakelendőségi viszonyainak kellő megitélhe- 
téséhez azonban szükséges, hogy az erdőrendező az ország álta
lános fakereskedelmi viszonyai felől is kellőleg tájékozva legyen.

A közlekedési viszonyokat illetőleg az erdőbirtokos, illetve 
erdőtisztje adja meg a szükséges adatokat; tájékozást nyújtanak 
azonkívül az általános térképek is.

A személyzeti viszonyok az erdőtulajdonostól, illetve az 
erdészeti ügyekkel megbizott tisztjétől tudhatok meg.

A tényleges erdőállapot részletes felvétele.
A szükséges munkálatok és azok beosztása,

16. §.

Rendes erdőgazdaság folytatásához, amint már a bevezetés
ben említtetelt, nemcsak fatenyésztésre alkalmas f ö l d t e r ü l e t ,  
hanem a fatermést szolgáltató, különböző életkorú f a á l l o m á n y
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is szükséges, mely faállomány nem egyéb, mint a fejlődésnek 
különböző stádiumában lévő s különböző időben kihasználásra 
kerülő fatermés. Az erdőtenyésztésre szánt földterület és a rajta 
lévő faállomány együttvéve képezik az erdőt. Azon munkálatok 
tehát, melyek az erdő tényleges állapotának részletes megisme
réséhez szükségesek, ezen két alkatrészre irányulnak s természe
tüknél fogva kétfélék. Egyik részök a földterület nagyságának s 
helyrajzi viszonyainak részletes felvételéből áll s a földmérésnek 
azon nemét képezi, melyet e r d ő f e l m é r é s n e k  nevezünk; a 
másik rész pedig a termőhely s az azon lévő faállománynak 
minőségét, erdőgazdaságra fontos tulajdonságait s állapotát puha
tolja ki s tágabh értelemben vett e r d ő  b e c s l é s n e k  neveztetik.

Erdőfelmérés, térképezés és térszámítás.

Az erdöfelmérés alapja.

17. §.

Az erdőfelmérés vagy már meglévő felmérési munkálatokhoz 
csatlakozik, vagy pedig önállóan eszközöltetik; mindkét esetben 
szükséges, hogy biztos alapra legyen fektetve. Ott, ahol az állandó 
kataszter munkálatait befejezte, legczélszerübben a kataszteri tér
képek vehetők az erdőfelmérés alapjául; mert a kataszteri fel
mérés országos háromszögméreti hálózaton alapulván, legtöbb 
megbízhatósággal bir a felvétel pontosságára nézve s a kataszter 
által kimutatott területet általában hitelesnek kell tekintenünk. 
Ahol a kataszteri felmérés még nincsen keresztülvive, ott más 
megbízható térképek is használhatók fel, ez esetben azonban 
mindenekelőtt egyes, a természetben is határozottan felismerhető 
vonalak és pontok utánmérésével meg kell győződnünk arról, 
vájjon a felvétel pontos-e s az illető térkép helyesen van-e szer
kesztve. Ha pedig ily megbízható térképek nem léteznek, s az 
erdöbirtokot önállóan fel kell mérni, akkor ezen felmérés alapjául 
a kataszter által készített másodrendű háromszögmérelű hálózat 
(minden □-mértföldre 3 pont) szolgálhat, s ha még ilyen sincs 
felvéve, akkor a katonai kataszter által meghatározott háromszög
méreti pontokhoz csatolandó az erdöfelmérés. Hogy az önálló
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erdőfelmérés megbízható pontosággal eszközölhető legyen, okvet
lenül szükséges, úgy a kataszteri mint a katonai háromszögméreti 
hálózatok felhasználásánál még annyi pontot háromszögelés útján 
meghatározni, hogy nemcsak az erdőbirtok határszélei, hanem az 
azokon belül felmérendő összes fontosabb vonalak is könnyű és 
biztos csatlakozást nyerhessenek.

Az erdöbirtok határainak megvizsgálása és biztosítása.

18. §.
Mielőtt az erdőfelméréshez hozzáfognánk, szükséges, hogy 

az erdöbirtok határait a helyszínén megvizsgáljuk, kellőleg meg
jelöljük és biztosítsuk. E czélból bejárja az erdőrendező az erdő- 
birtokossal, vagy az illető kezelő erdőtiszttel, vagy az erdőbirtokos 
más megbízottjával az erdőbirtok összes határait s megvizsgálja 
az esetleg meglévő kataszteri vagy más megbízható térképek 
segélyével, ilyenek hiányában pedig a birtokos vagy megbízottjá
nak bemondása alapján az összes határpontokat és határvona
lakat. Ott, ahol határjelek hiányoznak és a határpontok és határ
vonalak biztosan fel nem ismerhetők, szükséges a határnak újból 
való megállapítása és biztosítása, mely mindenkor oly módon 
eszközlendő, hogy az törvényszerű hitelességgel bírjon.

Ha az erdőbirtok határai egy és ugyanazon község határában 
fekszenek, akkor elegendő azoknak megjelölését és állandósítását 
a községi elöljáróság kiküldöttjének és az erdőbirtokkal határos 
birtoktárgyak tulajdonosainak jelenlétében eszközölni. Ha azonban 
az erdőbirtok határa egyszersmind községi vagy megyei határ, 
akkor az illető törvényhatóságtól határjárás kérendő k i; ha pedig 
az erdőbirtok határa egybeesik az ország határával, a határjárás 
csak a m. k. belügyminisztérium útján eszközölhető ki.

Ott, a hol határjárási okmányok léteznek, ezek képezik az új 
határjárás alapját s a határ a kataszteri vagy más megbízható, 
hitelesített térkép segítségével állapíttatik meg. Ha pedig régibb 
határleirások és megbízható térképek nincsenek, az esetben a ha
tárok az erdőbirtokosnak és a határos birtokok tulajdonosainak 
valamint az illető község korosabb és helyi ismeretekkel biró 
szavahihető lakosainak bemondásai alapján határoztatnak meg. 
Eltérő állítások esetében legczélszerűbb a határokat barátságos 
egyezség útján a két egymással határos birtokos közös megállapo

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



29

dása szerint kitűzni; a hol pedig szárnbavehető eltérések merülnek 
fel, s azokat barátságos úton kiegyenlíteni nem sikerül, egyelőre 
mindkét fél által kimutatott határvonalak jelölendők meg s az 
erdőbirtokos ez esetben per útján kénytelen a határ megállapítását 
szorgalmazni.

Minden határjárásról az eljáró hatóság részéről határjárási 
okmány állíttatik k i ; ezen okmányok azonban eddig igen felületes 
módon szerkesztettek, úgy hogy azok alapján idők folytán a határt 
biztosan megtalálni nem lehet. Ennélfogva czélszerü minden határ- 
jái’ási okmányba rendszeres és pontos határleirási jegyzéket felvé
tetni, melyben kitüntetendő:

a) a határjel minősége, jele és folyó szám a;
b) a határszög az erdőbirtok felé;
c) vízszintes távolság egyik határjeltől a másikig;
d) az erdőbirtokkal határos birtok megjelölése mívelési ág és 

telekkönyvi szám szerint, és a tulajdonos neve;
e) a határpontok és határvonalak leírása.
Könnyebb tájékozás végett külön térrajz is csatolandó, 

melyen az erdőbirtok határaira vonatkozó s a határleirási jegy
zékben kimutatott adatok rajzban s illetve számokkal kitün- 
tettetnek.

Az erdőbirtok határainak azon része, mely azt az erdőbirto
kos tulajdonát képező más területektől elválasztja, az erdőbirtokos
sal, illetve megbízottjával egyetértőleg állapítandók m eg; az erdő
rendezőnek azonban ügyelni kell arra, hogy egyrészt mindaz, a mi 
akár az erdőtörvény rendelkezésénél fogva, akár más okból erdő
nek vagy az erdőbirtokhoz tartozónak tekintendő, abba bele fog
laltassák, másrészt : hogy az erdő határa (a terület csonkítása 
nélkül) lehetőleg czélszerűen kikerekíttessék.

19. §.
Az erdőbirtok határainak megállapítása alkalmával, vagy köz

vetlenül megállapítás után, azoknak megjelölése és biztosítása is 
teljesítendő. E czélra használtatnak szögletpontok számára : 
f a r a g o t t  és  f a r a g a t l a n  köv e k ,  h a t á r  d o m b o k ,  h a t á r 
f á k  és h a t á r  o s z l o p o k ;  vonalak szám ára: h a t á r á r k o k ,  
u t a k ,  p a t a k o k ,  n y i l a d é k o k ,  k ő r a k á s o k  és f a s o r o k .

Legjobb határjelek a szilárd, nehezen málló kőzetből faragott 
határkövek. Ezek előre meghatározott egyenlő nagyságban és 
alakban készíttetnek, s az erdőbirtok felé néző oldalukon a birtokos
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nevének kezdőbetűivel, esetleg más alkalmas jelzéssel s a határjel 
folyó számával láttatnak e l ; fejőkre pedig azon szög vésetik be, 
mely alatt a határvonalak elhajlanak, s melynek szárai a határ
vonalak irányát pontosan mutatják. Nagyobb biztosság kedvéért 
minden határkő alá üvegdarabok, cserép, vagy téglatöredékek s 
más efféle tárgyak helyeztetnek. Ott, a hol a helyszínén arra alkal
mas terméskövek találhatók, faragott kövek helyett költségkímélés 
czéljából ilyenek használtatnak, s legfeljebb az erdőbirtok felé 
fordított lapjuk, a hová a jelzés alkalmaztatik, s a határszög be
vésésére szolgáló fejlap faragtatik meg simára.

Kevésbé jó, de könnyebben előállítható s olcsóságuknál fogva 
hazánkban leginkább elterjedt határjelek a határdombok és határ
fák. A határdombok 1—2 méter alapátmérővel biró, 0‘6— 1*2 
méter magas, kövekből vagy földből domború kúp alakjá
ban készített halmok, középtengelyökben 0'5— 1 méter magas 
oszloppal, melyen a határjel száma olajfestékkel van kitün
tetve. A hol a határ szálas erdőn megy keresztül, határjeleknek 
gyakran élőfák is használtatnak; ily határfáknak a határvonalba, 
vagy legalább ahoz igen közel eső ép és jónövésü korosabb fák 
választatnak s a határvonal mentén mintegy 1'3 m. magasságban 
szembetűnő hajkkal láttatnak el, melyre olajfestékkel a határjel 
száma iratik.

Belterjesebben kezelt erdőknél, a hol a határok pontosabb 
megjelölése tekintetéből költségesebb határjelek alkalmazása is 
indokolt, határkövek pedig közelebb helyről nem szerezhetők meg, 
határkövek helyett határoszlopok használtatnak. Ezek négyszögle
tesen faragott, mintegy 20—25 cm. vastag tölgyfa-oszlopok, melyek 
a talajviszonyokhoz képest 0*8— 1'2 m.-nyíre a földbe ásatnak be, 
földfölötti részök pedig 0‘5— l'O méternyire kiáll. Kiemelés ellen 
az által biztosíttalnak, hogy a földbe ásott részöket keresztfával 
látjuk el. Felületük kátránynyal vagy olajfestékkel vonatik be. 
A jelzés ugyanazon módon van alkalmazva, mint a határköveknél. 
A faoszlopok ugyan kevésbé tartósak és ellopásnak vagy megron
gálásnak is inkább ki vannak téve, mint a határkövek, ott azonban, 
a hol határkövek csak aránytalan nagy költséggel volnának meg
szerezhetők, igen előnyösen alkalmazhatók.

A határvonalak megjelölése és biztosítása legczélszeríibben 
határárkok által történik, melyek azonban meredek fekvésű, sekély, 
lazatalajú, valamint köves helyeken nem alkalmazhatók, s leginkább 
sík erdőkben használtatnak, hol egyszersmind erdővédelmi szem
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pontból is igen jó szolgálatot tesznek. Határárkok mintegy 0 7 0 — l'OO 
méter felső s 0 ‘35—0'50 méter alsó szélességgel és 0'35—0'60 
m. mélységgel készíttetnek olyképen, hogy a kiemelt föld az erdő- 
birtok felé eső szélén hányatik fel s az árok külső széle a határ
vonalba esik, hacsak a határos birtok tulajdonosával külön meg
egyezés nem jött létre arra nézve, hogy az árok közös határ 
legyen, mely esetben az árok közép hosszvonala, egybe kell hogy 
essék a határvonallal. Ott, a hol vízmosások keletkezésétől lehet 
félni, az árok nem a határvonal egész hosszában, hanem meg
szakítva, rövidebb darabokban emeltetik ki, a közbeeső részek 
érintetlenül hagyatván („ugró“ v. „szökő“ árkok).

Sok esetben út, vagy patak képezi a határvonalat; ily határ
vonal azonban csak akkor biztos, ha az út vagy patak egyik határ
ponttól a másikig irányában nem változik. A határjelek itt felváltva 
az út vagy patak egyik és másik oldalán állíttatnak fel. Ha az erdőbirtok 
szélét folyó képezi, a határvonal rendesen a folyó közepén megy.

A hol a talaj és fekvés minőségénél fogva árkok nem alkal
mazhatók s a határvonal erdősült területen vonul keresztül, 2—4 m. 
széles nyiladékok vágatnak ki, melyek a szomszéd birtokossal tör
tént megállapodás szerint vagy közös, vagy pedig egészben egyik 
birtokos tulajdona; első esetben a határvonal a nyiladék közepén 
megy, második esetben annak külső szélén.

Ha a határ nem erdősült területen megy keresztül, a határ
vonal megfelelő távolságban egymástól elhelyezett nagyobb kövek
kel rakatik k i ; ott pedig, a hol a talaj és fekvés arra alkalmas, 
sorban ültetett fákkal jelöltetik meg. Ily fasorokhoz czélszerüen 
oly fanemek választandók, melyek az előforduló főfanemektől jól 
megkülönböztethetők.

Úgy a határjeleket, mint a határvonalakat szükséges folyton 
épségben fentartani, s a mennyiben ez nem volna lehetséges, leg
alább időnként (5 vagy legtovább 10 évenként) megújítani. Önként 
értetik, hogy minden megújítás az illető szomszéd birtokosnak 
jelenlétében teljesítendő, nehogy azáltal határperekre nyujtassék 
alkalom.

Az ertlöfelmérés tárgyai.

20. §.

Ott, a hol alapjából új felmérés szükséges, a felveendő tár
gyak közé első sorban az erdőbirtok határa s az erdőn esetleg
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átvonuló községi vagy törvényhatósági határ tartozik. Ha az erdö- 
felmérés alapjául kataszteri vagy más megbízható térképek szol
gálnak, akkor ezen határok újból való felvétele elesik, a mennyiben 
azok az alapul szolgáló térképeken már ki vannak tüntetve. Ez 
utóbbi esetben is azonban szükséges, a természetben a 18. §. 
szerint megállapított határvonalakat az alapul szolgáló térképpel 
gondosan összehasonlítani és netalán előforduló eltéréseket ponto
san felmérni és kiigazítani.

Az erdőfelmérés tárgyát képezik továbbá mindazon területek 
határai, melyek jogi viszonyokban egymástól különböznek; ide 
tartozik például az erdőbirtoknak szolgalommal terhelt részét a 
szolgalommentes részétől elkülönítő határ.

Az erdőfelmérés tárgyai azonkívül mindazon vonalak és pon
tok, melyek akár az erdő tényleges állapotának részletes megis
merésére, akár a rendszeres erdőgazdaság folytatásához szükséges 
műszaki beosztás kitüntetésére, akar pedig az egyes gazdasági 
míveleteknél előforduló felvételek illetve kitűzések pontos eszköz
léséhez nélkülözhetlen biztos csatlakozásra és általában biztos 
tájékozásul szolgálnak.

Ezek a következők:
1. az erdősült és a nemerdősült erdőterületek határai;
2. az erdőbirtokhoz tartozó s mivelési ág szerint elkülönített 

egyéb területek határai;
3. terméketlen területek;
4. hegygerinczek, völgyek, utak, patakok, tavak, üzleti és 

kezelési épületek;
5. a termőhelyi és állabviszonyok szerint elkülönített oszta

gok határvonalai;
6. az üzemosztályok, vágássorozatok és tagok határai;
7. háromszögelési s egyéb a helyszínén előforduló nevezete

sebb pontok és vonalak.

Az erdőfelmérés módjai.

21. §.
Az erdőfelmérés munkája, annak elemeit tekintve, mint minden 

más földmérés, pontok, vonalak és szögek, illetve — a mennyiben 
a pontok két vagy több vonalnak metszése által meghatározhatók 
— v o n a l a k  és  s z ö g e k  felvételéből áll. Ezen felvétel két,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



33

egymástól lényegesen eltérő módon eszközölhető, t. i. h á r o m- 
s z ö g m é r e t i  és s z e r k e s z t é s i  úton. Az elsőnél a vonalak 
végpontjai összrendezők rendszere szerint határoztatnak meg, és 
pedig számítás ú tján ; ezen mód alkalmazása mellett a felvételhez 
kizárólag a thedolit és ehhez hasonló szögmérő műszerek hasz
náltatnak. A másik módnál a vonalak és szögek szerkesztés útján 
határoztatnak meg, ezen szerkesztés pedig ismét kétféle eljárás 
szerint történhetik. Az egyik eljárás szerint a vonalak és szögek 
közvetlenül a helyszínén szerkesztetnek, úgy hogy felvétel és szer
kesztés eg y  míveletet képez; a másik eljárás szerint a felvétel 
külön, s a szerkesztés szintén külön eszközöltetik. Az első eljá
rásnál a felvétel mérőasztallal, a másodiknál tájoló műszerrel 
(buszolával) s hasonló természetű szögmérőkkel történik.

Az egyes felmérési módok előnyei és hátrányai.

22. §.

Hogy adott esetben melyik mód alkalmazható legczélszerübben, 
az a fenforgó viszonyoktól függ, meglévén mindegyik módnak s 
illetve eljárásnak a maga előnyei és hátrányai.

Legpontosabb eredményt nyerhetni a háromszögméreti fel
vételi mód alkalmazása mellett, mely azonkívül azon előnyt is 
nyújtja, hogy az összrendezők alapján, melyek minden pontra 
nézve külön ki vannak számítva és feljegyezve, a térkép bármikor 
kellő pontossággal újra szerkeszthető; hátránya azonban, hogy a 
felvételhez és az adatok kiszámításához több idő igényeltetik, a 
mi a munkát drágítja, továbbá, hogy finomabb s többnyire drá
gább műszereket kell használni, melyek kezeléséhez aránylag több 
gyakorlottság, ügyesség és gondosság szükséges, s némileg az is, 
hogy az esetleg becsúszott hiba mindjárt a felvételnél fel nem 
tűnik. Ezen felmérési módot czélszerü ott alkalmazni, a hol pon
tosságra súly fektettetik s illetve, a hol a kedvezőbb erdőgazdasági 
viszonyok a pontosabb felmérést kívánatossá s az ezzel járó költ
séget könnyebben elviselhetővé teszik, különösen pedig, ha ily 
viszonyok közt alapjából új felmérés szükséges.

A szerkesztés útján való felmérési mód kevésbé pontos. A 
mi különösen a mérőasztalt illeti, az csak ott alkalmazható elő
nyösen, a hol a terepviszonyok a szabad kilátást nem gátolják, s 
hol ennélfogva a mérőasztalnak tulajdonképeni előnye, t. i. hogy

3Erdőrendezéstan. I. rész.
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azzal kevés álláspontból sok pont a közbeeső vonalak közvetlen 
megmérése nélkül metszés által meghatározható, teljes érvényre 
juthat. Előny továbbá az is, hogy a felvett területek határairól 
mindjárt a felvétel alkalmával az asztallapon hü rajzot kapunk, 
melyen a netalán becsúszott nagyobb hiba könnyebben észre
vehető. Hátránya ellenben, hogy kisebb mércze mellett a felvétel 
nem eléggé pontos, nagyobb mércze alkalmazásánál pedig egy 
lapon csak kisebb területek vehetők fe l; a pontosság szenved 
továbbá azáltal is, hogy a mérőasztalra kifeszített rajzpapir a lég
kör változó nedvességtartalma szerint gyakori változásoknak van 
kitéve s nem ritkán feldudorodik. Azonkívül a mérőasztal maga s 
annak kezélése is nehézkesebb. Ezen felmérési mód tehát erdőkben, 
hol rendesen hosszabb vonalak (völgyek, hegygerinczek, utak stb.) 
felvétele szükséges s a szabad kilátás hiányzik, hol azonkívül a 
levegő mindig nedvesebb, tehát a rajzpapir kitágulását elősegíti, 
czélszerüen ritkán alkalmazható s hazánkban erdőfelméréseknél 
tényleg ritkán is használtatik.

A tájolóműszerrel (buszolával) való felvételi mód még kevésbé 
pontos eredményeket képes szolgáltatni, . mint a mérőasztal, s ez 
okból önálló felmérésekre nem igen alkalmas; ott azonban, a hol 
az erdőbirtok határai s a hosszabb fővonalak kataszteri vagy más 
megbízható térképekről lemásolhatok s az erdőfelmérés csak a 
hiányzó kisebb vonalak felvételére szorítkozik, egyszerűségénél, 
gyorsaságánál és olcsóságánál fogva előnyösen használható, kivált 
ha a műszer távmérésre is be van rendezve.

Hazánkban erdőfelméréseknél leginkább a tájolómüszert szok
ták használni, és pedig ott is, a hol nagyobb pontosság kívánatos 
volna, s nem ritkán új, önálló felmérésnél is, részben azért, mert 
ezen felmérési mód aránylag a legolcsóbb, részben pedig — szo
kásból. Hogy ez azonban a pontosság rovására történik, könnyen 
megítélhető abból, hogy tájoló műszerrel a vízszintes szögek a 
legnagyobb gondosság mellett is legfeljebb XU fokig, vagyis 15 
percznyi pontossággal határozhatók m eg,* 1 mig a legkisebb és leg-

1 Nem azért, mintha — a limbus körnek részletesebb beosztása mellett 
— fent jelzettnél kisebb fokrészeket nem lehetne leolvasni, hanem azért, mert :
1. a mágnestű nyugvó helyzete, nemcsak az évi és napi időszaki rendes elté
rések következtében, hanem számos egyéb tényező behatása folytán is, változ
tatja irányát; 2. mert a rajz szerkesztésénél ily apró fokrészek meg nem 
különböztethetők s ennélfogva a fentebbinél részletesebb leolvasás nem bir 
kihatással az eredmény pontosságára; míg ellenben a theodolit-féle szög-
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egyszerűbb theodolitféle szögmérő műszerrel a vízszintes szögek 
legalább is 1 percznyi pontossággal vehetők fel.

A mi az egyes felvételi módok elméletét és gyakorlati kivi
telét illeti, annak részletes ismertetése az erdőfelméréstan feladata 
s itt a következőkben csupán azon általános elveket óhajtjuk meg
jelölni, melyek erdőrendezési czélokra eszközlendő felméréseknél 
szem előtt tartandók.

Háromszögelés.

23. §.
Ha alapjából új felmérés szükséges és az erdőbirtok 500 

holdnál nagyobb, vagy oly kisebb erdőbirtoknál, a hol nagyobb 
pontosság kívántatik, a részletes erdőfelmérést háromszögelés előzi 
meg. A háromszöghálózatnak, ha csak lehetséges, csatlakoznia 
kell a kataszteri, esetleg a katonai háromszögméreti pontokhoz; 
ha azonban ily pontok czélszerűen nem használhatók fel s a 
háromszögelés önállóan eszközöltetik, akkor az alapvonal olyképen 
választandó, hogy az minden tekintetben megfelelhessen. Ennél
fogva szükséges, hogy az lehetőleg az erdötest közepetáján, egyen
letes, völgyek, árkok, szakadások vagy más akadályok által meg 
nem szakított s lehetőleg sík, vagy legalább nem nagy lejtü talajon 
haladjon, s l^ógy mindakét végpontja több hálózati pontról tisztán 
látható álláspont legyen. Hossza lehetőleg akkora legyen, mint a 
felveendő hálózati háromszögek leghosszabb oldala. Az alapvonal 
megméréséhez mérőrudak használandók s a mérés 2—3-szor ismét- 
lendő; a nyert eredmények számtani középarányosa képezi aztán 
az alapul szolgáló méretet. Ha a helyi viszonyoknál fogva kény
telenek vagyunk az alapvonalat a felmérendő erdötest határán 
kivíil elhelyezni, akkor czélszerü a háromszöghálózat helyességének 
biztosítása tekintetéből az erdőtest másik végén még egy alap
vonalat felvenni, vagy az odaeső háromszögek valamelyikének 
egyik oldalát tényleg megmérni.

A háromszöghálózatba bevonandó minden fontosabb pont, 
u. m.: az erdőbirtok határának, a gazdasági műszaki beosztásnak 
és a helyrajzi viszonyokat kitüntető vagy tájékozásul szolgáló

mérőkkel való felvételnél a terület számítás útján, közvetlenül a leolvasott 
adótokból lévén meghatározható, a szögek pontosabb leolvasása inkább képes 
az eredmény pontosságát fokozni.

3
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vonalak főbb pontjai. A hálózati pontok részint álláspontok, részint 
fixpontok; nagyobb pontosság tekintetéből mindig arra kell igye
kezni, hogy a hálózatban minél több álláspont és minél kevesebb 
fixpont legyen. A pontok ennélfogva oly helyekre teendők, a hon
nan többfelé jó kilátás nyílik; azonkivül kívánatos, hogy biztos 
és könnyen megtalálható helyen legyenek. A hálózati pontok elhelye
zésénél továbbá arra kell ügyelni, hogy az alakulandó három
szögek oldalai lehetőleg egyenlők legyenek, de 30°-nál kisebb 
szögek minden esetre elkerültessenek. Az egyes háromszögek 
nagysága, illetve az egyes oldalak hossza a helyi viszonyoktól függ; 
300 ölnél kisebb és 1000 ölnél nagyobb oldalhosszak azonban ily 
hálózatoknál nem igen fordulnak elő.

A szögek felvételéhez theodolit használandó; mérőasztallat 
való háromszögelés (grafikus hálózat) legfeljebb ott lehet czél- 
szerü, a hol a részletes erdőfelmérés szintén mérőasztallal tör
ténik, ez esetben pedig a háromszögelésnél üvegtáblával ellátott 
asztallapok használandók. Mindeneseire szükséges, hogy a műszer 
használat előtt pontosan szabályoztassék, mely szabályozás a munka 
előhaladásával időnként ismétlendő. A szögek oly pontossággal 
mérendők meg, a milyen az alkalmazott műszerrel egyáltalában 
elérhető; e czélból szorzó theodolit alkalmazásánál minden szög 
többször egymásután méretik meg szögszorzás módja szerint, vagy 
még czélszerübben olyképen, hogy minden új mérésnél a köriv- 
korong (limbus) egy nehány fokkal vízszintesen elfordíttatik; az 
így nyert méretek számtani középarányosa képezi a szög helyes 
méretét. Pontosabb felmérésnél minden hálózati szöget legalább 
10— 15 másodpercznyi pontossággal kell meghatározni, az egyes 
háromszögekben tényleg megmért szögek összegének pedig 180 
foktól legfeljebb 20—30 másodperczczel szabad különböznie.

A felvétel befejezése után valamennyi hálózati pont állandó 
jellel (kő- vagy faoszloppal) biztosítandó. Az oszlopok felállításánál 
gondosan kell ügyelni arra, hogy az oszlop tengelye a meghatá
rozott pont függélyesével egybeessék.

Kisebb erdőbirtokoknál gyakran 2—3 czélszerüen elhelyezett 
háromszög is elegendő a részletes felvétel pontosságának bizto
sítására.

Ha a részletes erdőfelmérés alapjául kataszteri, vagy más 
pontos térképek szolgálnak, akkor az azokban kitüntetett vonalak 
s illetőleg pontok a háromszöghálózatot többnyire teljesen képe
sek pótolni. Terjedelmes összefüggő erdőknél azonban, hol az
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alapul szolgáló térképeken kitüntetett vonalak és pontok nagyon 
távol esnek egymástól, czélszerü az ezen régibb felvételeknek ala
pul szolgált hálózatot a szükséghez képest új pontok, illetve három
szögek meghatározásával kellően kiegészíteni. Mindenesetre pedig 
szükséges, hogy a részletes felmérés megkezdése előtt a térképek 
a tényleges állapottal a helyszínen pontról-pontra összehasonlíttas- 
sanak s mindazon pontok, melyek alkalmasak arra, hogy a rész
letes felvétel számára csatlakozásul szolgáljanak, azonosságuk 
megállapítása után a természetben kellőleg megjelöltessenek.

Részletes erüöfelmérés.

24. §.

A részletes erdőfelmérésnél az egyes felveendő területek 
határszéleit, valamint az utakat, völgyeket, hegygerinczeket fel kell 
osztani vonalakra, illetve vonalszakaszokra, melyek mindegyike 
mindkét végével a már felvett, vagy az alapul használt térképen 
meglévő állandó pontokhoz csatolandó. Ezen felosztásnál arra kell 
ügyelni, hogy minden külön felveendő vonal, vagy vonalszakasz 
lehetőleg egyenes irányban haladjon, illetve, hogy oly vonalak, 
melyeknél nagyobb be- és kiszögellések vagy kanyarulások fordul
nak elő, több szakaszra osztassanak fel, s minden szakasz biztos 
(már meghatározott) pontokhoz csatoltassék. A felvételnél azon 
szabály tartandó szem előtt, hogy először a nagyobb, főbb vona
lak, s azokhoz csatlakozva azután a többi részletek vétessenek fel. 
Hegygerinczeket czélszerü alulról fölfelé, völgyeket ellenben felül
ről lefelé mérni. A mérőasztallal való felvételnél az egyes állás
pontokból mindazon pontok irányozandók meg, melyek legalább 
két-két álláspontból metszés által biztosan meghatározhatók.

Ha a felvétel háromszögméreti úton (theodolittal vagy ehez 
hasonló szögmérő műszerrel) eszközöltetik, akkor ügyelni kell 
különösen a következőkre: a) a polygonvonalak olyképen alakí
tandók, hogy az egyes polygonoldalak lehetőleg egyenlő hosszúak 
legyenek; b) minden polygonvonalnak eleje és vége háromszögháló
zati pontokhoz, vagy pedig már felvett polygonvonal pontjaihoz 
csatolandó; egy-egy polygonvonal legfeljebb 50—60 oldalból áll
jon s az oldalak ne legyenek rövidek; 20 ölnél rövidebb irány
vonalak mindenesetre mellőzendők, mert akkor a szög nem mér
hető meg kellő pontossággal; c) a közbeeső pontok, melyeket
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túlságosan rövid polygonoldalak elkerülése czéljából a polygon- 
vonalba felvenni nem lehetett, legczélszerűbben a legközelebbi 
álláspontról való megiránvozás és az irányhossznak megmérése 
által határozhatók meg; d) a polygonszögek a főbb vonalaknál 
legalább 1 percznyi pontossággal veendők fel, s a szögek össze
gének 2 (n—2) -R-töl csak n X 1 percznyivel szabad különböznie; 1
e) a polygonoldalak hossza a főbb vonalaknál mérőléczekkel vagy 

mérőrudakkal, esetleg pontosan szabályozott s használat közben 
időnként újból megvizsgálandó mérőlánczczal, kisebb részleteknél 
távmérővel mérendők meg. Az egyes polygonvonalaknál legfeljebb 
0"i5—0'2o°/o, másodrendű vonalaknál 0 'bo%  záró hiba enged
hető meg.1 2

Méröasztal alkalmazásánál szükséges: a) hogy a felvételhez 
jó papiros választass ék, minden szelvény egyenletesen ragasztas- 
sék fel az asztaltáblára s az így előkészített tábla használat előtt 
legalább 8— 10 napig árnyas, de nem nedves helyen eltétessék;
b) hogy a szelvény a felvétel megkezdése előtt pontos négyzet
hüvelyk-hálózattal láttassák e l ; c) hogy a háromszöghálózati pon
tok és a tájékozási irányok a szelvényre helyesen felrakassanak; 
d) hogy a részletes felmérés egyes pontjainak irányozás és met
szés által való meghatározására szolgáló álláspontok gondosan 
választassanak ki és a háromszöghálózati pontok segélyével pon
tosan határoztassanak meg. Erre nézve megjegyzendő, hogy min-

1 A pontosság egyébiránt a műszer szerkezetétől függ. Általában tehát, 
ha a limbuson leolvasható legkisebb szögméret =  m,. akkor a szögek össze
gének a 2 (n—2) JS-től való megengedhető eltérése =  wX m.

2 Ha egy polygonvonal A állandó ponttól B  állandó pontig terjed, az 
A pontnak abscissája — M, ordinátája =  X, a B pontnak abscissája , =  Mx, ordi
nátája =  X1, a két pont közti összrendezők különbsége : abscissa Mx — M =  ni, 
ordinata: Nx — N = n , továbbá a felmért polygonvonal egyes oldalainak a ki
igazított szögek alapján kiszámított összrendezőinek összege, és pedig abscis- 
sáknál: a tevőlegesek összege =  2 ( +  X), a nemlegesek összege =  2 (— X), 
ordinátáknál: a tevőlegesek összege =  2 (-[- Y), a nemlegesek összege =  2(— Y)> 
akkor 2 (-[- X) — 2 (— X) =  m-mel és2 (-[- Y) — 2 (— Y) =  n-nel kellene lennie ; 
rendesen azonban eltérés mutatkozik úgy az abscissáknál mind az ordinátáknál 
is. Nevezzük az abscissák hibáját a-val, az ordináták hibáját &-ve 1, akkor 
±  a =  2 ( +  X)  — 2 (— X) — m és =fc b =  2 ( +  Y) — 2 (— Y) — n ; a záróhiba
pedig : Az — Ya2 -f- 62, s ha az oldalhosszak összege =  H-val akkor a hibaszá- 

A zzalék =  —  X 100. Ha ezen százalék nem nagyobb 0*15—0*20, illetve O'so-nál,

akkor az absicssák hibája ( ±  a) az összes (tevőleges és nemleges) abscissákra, 
az ordináták hibája (=t b) pedig az összes ordinátákra arányosan felosztandó
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den egyes pont lehetőleg három álláspontról irányozandó meg. 
illetve, hogy a két álláspontról meghatározott pontok ellenőrzés 
végett egy harmadik álláspontról is metszendök. e) Az egyes pon
tok összeköttetésénél ügyelni kell arra, hogy a pontok el ne cserél
tessenek, mire nézve igen jó szolgálatot tesznek elölegesen készí
tett vázlatrajzok. f)Ha valamely vonal nem vehető fel irányozás 
és metszés útján, hanem úgy, mint a theodolit vagy a tájoló mű
szer használatánál, pontról-pontra haladva kell mérni: akkor leg- 
czélszerübb az ily vonalat külön felvenni és a két végét biztos 
pontokhoz csatolni; önként értetik, hogy a vonalnak ez esetben 
csak oly hosszúnak szabad lenni, hogy egy és ugyanazon szelvé
nyen elférjen.1 q) Minden szelvény csak akkor vehető le az asztal- 
lapról, mikor a következő szelvényen esetleg felhasználandó pon
tok utóbbira átvitetett és a rajta lévő egész felvétel az alaptér
képre átrakatott.

Tájoló-műszerrel való felmérésnél a polygonvonalak, vagy 
vonalszakaszok alakítására nézve hasonló szabály áll fenn, mint 
a theodolittal való felvételnél. Itt is arra kell ügyelnünk, hogy az 
egyes irányvonalak, a mennyire lehetséges, közel egyenlő hosszúak, 
nem nagyon rövidek, de túlságos hosszúak sem legyenek, valamint, 
hogy legalább minden 50—60 irányvonal után biztos pontokhoz 
lehessen csatlakozni. A szögek pontosan olvasandók le, és pedig 
a vízszintesek a delejtü mindkét végén, leolvasásnál mindazon 
tárgyak, melyek a delejtűre zavarólag hatnak, távol tartandók, a 
leolvasás s illetve feljegyzés helyessége pedig minden állásponton 
még a műszer felszedése előtt megvizsgálandó. Az irányvonal 
hosszának megmérése legczélszerübben láttani távmérés útján tör
ténik ; ha azonban a távcső távmérésre berendezve nincsen, vagy 
pedig a láttani távmérés egyéb okból nem alkalmazható, akkor a 
mérölánczhoz kell folyamodnunk.

Mind a három felvételi eljárásnál a felmérési jegyzőkönyveket 
pontosan kell vezetni s azokba — a theodolittal és a buszola

1 A pontról-pontra mért vonal végpontja rendesen eltér a csatlakozási 
ponttól s ennélfogva a záróhibának elenyésztetése végett kiigazítandó ; e ki
igazítás azonban, ha a vonal több szelvényen keresztül halad, az egyes szelvé
nyeken nem eszközölhető, hanem az egész vonalat először külön papiroson 
kell összeállítani s akkor kiigazítani. Ily esetben czélszerű már előre elegendő 
számú csatlakozási pontok meghatározásáról gondoskodni, úgy hogy a vonal 
oly szakaszokra legyen felosztható, melyek egy-egy szelvényen túl nem ter
jednek.
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műszerrel való mérést illetőleg — nemcsak a (vízszintes- és lejt-) 
szögeket és az irányhosszakat pontosan beírni, hanem a felvételről 
egyszerű, de az egyes pontoknak egymáshoz viszonyított fekvését 
helyesen előtüntető vázlatot is berajzolni s azonkívül mindazt fel
jegyezni és rajzban kitüntetni, a mi akár a csatlakozás tüzetes meg
jelölésére, akár a felmért pontok a helyszínén való könnyebb 
megtalálhatása czéljából, a helyszínnek tüzetesebb megismerteté
séhez, vagy a további felvétel elősegítéséhez szükségesnek vagy 
hasznosnak mutatkozik.

Térképezés.

E rd észeti térképek .

25. §.

Az erdészeti térképek rendeltetése: egyrészt az erdöfel-
mérés által nyert adatok segélyével az erdőbirtok területei
nek s az erdőgazdaságilag fontos vonalak és pontok egy
máshoz viszonyított fekvését a tényleges kiterjedéshez arányo
sított kisebb mértékben a természethez híven ábrázolni s ez által 
biztos alapot szolgáltatni az erdőbirtok s illetőleg annak részletei 
térfogatának pontos kipuhatolására, az egyes vonalak hosszúságá
nak meghatározására, területek kihasítására s vonalak kitűzésére; 
másrészt pedig könnyen áttekinthető s*hü képet nyújtani az erdő
birtokra vonatkozó mindazon gazdasági viszonyokról s az erdő- 
rendezés által szabályozott mindazon erdőgazdasági műveletekről, 
melyek ábrázolás útján, rajzban kitüntethetök. Ezen térképek ehhez 
képest egybefoglalják az erdőfeimérés eredményeit, részben azon
ban az erdőleirás s különösen az erdőbecslés adatait is, valamint 
az üzem- és hozamszabályozás által megállapított erdőgazdasági 
műveleteket, pontosan kitüntetvén úgy kiterjedésre, mint elhelye
zésre nézve a szabályozás szerint foganatosítandó s illetve a tény
leg foganatosított kihasználásokat és felújításokat. Mint ilyenek 
tehát az erdészeti térképek lényeges alkatrészét képezik minden 
rendszeres gazdasági üzemtervnek, s rendes erdőkezelésnél nél- 
külözhetlenek.

Különféle rendeltetésükhöz képest az erdészeti térképek külön
félék. Megkülönböztetünk nevezetesen: 1. alaptérképet, 2. gazda
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sági térképet, 3. hegyrajzi térképet, 4. átnézeti térképet, 5. állab- 
térképeket, mely utóbbiak ismét többfélék, a szerint, a mint az 
állabviszonyokat a) azon állapot szerint, mely a felvétel alkalmá
val létezett, b) a czélbavett szabályos állapot szerint, vagy c) azon 
állapot szerint tüntetik ki, melybe az erdő az első forda végével, 
vagy általában bizonyos gazdálkodási időszak leteltével jut, ha a 
kihasználás és felújítás szorosan az üzemterv szerint foganatosíttatik.

Vannak azonkívül háromszögelési térképek, határtérképek, 
úthálózati térképek stb., melyek azonban az erdőrendezésnél inkább 
csak segédeszközökül szolgálnak.

Az erdészeti térképeknél alkalmazott mérczék.

26. §.

Az erdészeti térképeken az erdőterület, úgy a mint ez más 
földterületeknél is szokás, vízszintes vetületben ábrázoltatik, minek 
jogosultsága abban rejlik, hogy a tényleg nagyobb térfogatú lejtős 
területen csak annyi fa nő, mint az ezen területnek megfelelő 
vízszintes vetületen. A mércze, melyben az erdészeti térképek 
készíttetnek, általában kisebb, mint pl. a mezőgazdasági, vagy 
belsőségi térképeknél, a mi két körülményben leli magyarázatát. 
Egyrészt ugyanis az erdőbirtoknak rendesen nagyobb kiterjedésénél 
fogva a szükséges áttekintés csak azáltal érhető el, hogy a területek 
kisebb mértékben ábrázoltainak; másrészt pedig az erdőbirtok 
aránylag csekélyebb értékkel bírván, kisebb területkülönbségek, 
a milyenek pl. belsőségnél vagy szántóföldnél figyelmen kívül nem 
hagyhatók, az erdőgazdaságra lényeges befolyást nem gyakorol
hatnak, s ennélfogva a nagyobb mércze alkalmazása által elérhető 
nagyobb pontosság itt csak bizonyos határok közt lehet előnyös.

Az erdészeti térképeknél alkalmazandó mércze nagysága 
egyébiránt a fenforgó viszonyoktól függ. Kisebb kiterjedésű és bel
terjesen kezelhető erdőbirtoknál, — midőn tehát egyrészt az erdő
terület nagyobb mértékben is oly nagyságú térképen ábrázolható, 
mely a könnyű kezelbetést és a kellő áttekintést ki nem zárja, s 
hol másrészt nagyobb pontosság szükséges, — nagyobb mérczét alkal
mazunk ; ellenben nagy kiterjedésű s csupán külterjesen kezelhető 
erdőknél kisebb mérczének alkalmazása van helyén. Azonkívül az 
alkalmazandó mércze szempontjából meg kell különböztetnünk azon 
erdészeti térképeket, melyeken pontos vonal- és terület-méréseket
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kell eszközölni, azoktól, melyek csupán átnézetül szolgálnak. 
Utóbbiaknál ugyanis nagyobb pontosság nem szükségeltetvén, 
ellenben kisebb helyen nagyobb terület lévén kitüntetendő, kisebb 
mérczének alkalmazása válik szükségessé. Miután pedig az‘erdő
terület hitelessége tekintetéből szükséges az erdészeti térképeket az 
állandó kataszter felvételeivel összehasonlítani, sőt az erdőfelmérés ott, 
a hol a kataszteri munkálatok befejeztettek, ezekhez csatlakozik: az 
erdészeti térképek könnyebb szerkesztése czéljából előnyös oly mér- 
czét választani, mely a kataszteri mérczének (1" =  40°) többszöröse.

Az erdészeti térképeknél ehez képest a következő mérczéket 
lehet czélszei üen alkalmazni.

03 '

V4,J

11

a) Oly térképeknél, melyek pontos 
szolgálnak:
1« =  40°,

1" =  800,

1" == 120°,

1» =  160°,
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és belterjesen kezelhető erdőbirtokoknál, az 1" =  120° és 1" — 160° 
mérczék ellenben nagyobb, valamint csak külterjesen kezelhető 
erdőbirtoknál alkalmazandók. Alkalmaztatnak azonkívül:
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többszörösét, a harmadik pedig oly kicsiny, hogy egy ölnvi hossz 
már alig mérhető meg, s igy e mércze csak igen külterjesen ke
zelhető nagy kiterjedésű erdőknél alkalmaztatik.

b) Oly térképeknél, melyek csak átnézetül szolgálnak:
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ezek közül az első (Y ‘ =  200°) csak középnagyságú erdőbirtokok
nál, a három utolsó pedig (1" =  800°, 1 “ 1000° és 1" 2000°)
igen nagy kiterjedésű erdőknél s illetve egész uradalmak egymáshoz 
viszonyított fekvésének átnézetes kitüntetésénél alkalmaztatnak.

Alaptérkép.

Az alaptérképen (anyatérképen), mely főleg az erdőrendezés 
által elkülönített erdőterületek térfogatának pontos meghatározá
sára, azonkívül pedig a többi térképek kidolgozására szolgál, ki 
kell tüntetni az erdőfelmérés utján felvett, illetve az alapul szol
gáló más térképről átvett összes vonalakat és pontokat, úgy víz
szintes méretökre mint fekvésökre nézve a természethez híven 
és pedig olyképpen, hogy egy lapon lehetőleg az erdöbirtok, vagy 
legalább egy-egy üzemosztály, általában felmérési tekintetben is 
külön tárgyalható egész testet képező terület legyen ábrázolva. 
A méreze, melyben az alaptérkép készül, a fenforgó viszonyok 
szerint különböző lehet; mindenesetre szükséges oly mérczét válasz
tani, mely mellett az egyes vonalak hossza, s illetve az egyes 
területek térfogata a kívánt pontossággal legyen megmérhető. Kisebb 
erdőbirtokoknál tehát az 1" =  80°, esetleg az 1 " = 4 0 °  méreze 
alkalmazható; nagyobb, de belterjesebben kezelhető erdőknél 
1" =  120°, ha pedig belterjes kezelésre kevésbé alkalmasak, 
1" =  160°, sőt, ha csak igen külterjes kezelésre alkalmasak, 1" =  200° 
méreze választható.

Az alaptérkép közvetlenül a felmérés által nyert adatokból 
készül, s mint ilyen eredeti térképnek tekintendő, mely hivatva 
van későbbi időkben is megbízható alapul szolgálni az erdőbirtok
ban előforduló minden méréseknél. Ennélfogva szükséges, hogy a 
rajzpapir, melyen ezen térkép készül, az időjárás befolyása által 
minél kevesebb változásnak legyen kitéve, s hogy a szerkesztés 
kellő gonddal eszközöltessék. Erre nézve czélszerü a papírlapot 
pontos négyzethüvelyk-hálózattal ellátni, mely nemcsak a térkép 
szerkesztésének munkáját megkönnyíti, hanem azonkívül lehetővé 
teszi, hogy a papírlapnak esetleges összehúzódása mindenkor pon
tosan megállapítható legyen.

Ha alapjából új felmérés eszközöltetett, akkor legelőször az 
esetleg önállóan felvett háromszöghálózat pontjai, máskülönben
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pedig az alapul szolgált (kataszteri vagy katonai földrajzi) azután 
a többi még azonkívül meghatározott háromszöghálózati pontok 
rakatnak fel, mely czélból alkalmas helyen a kiindulási délvonal 
huzatik ki, s ahoz csatlakozva az egész térképlap négyzetmért- 
földekre osztatik be, melyektől számítva az egyes háromszög
hálózati pontok a felmérésnél felvett adatok alapján kiszámított 
összrendezők segélyével tűzetnek le.

Ha az erdőfelmérés alapjául kataszteri, vagy más térképek 
használtattak, akkor először az ezen térképeken kitüntetett összes 
vonalak és pontok rakatnak fel a választott mércze szerint az 
alaptérképre, mely utóbbin e czélból az alapul szolgáló térképek 
szelvénykereteit ábrázoló vonalak huzatnak ki, s az átrakandó, 
illetve a választott mércze szerint lemásolandó vonalak és pontok 
berajzolása azután szelvényenként eszközöltetik.

A részletes erdőfelmérésnél felvett vonalak és pontok fel
rakása ugyanazon sorrendben teljesíttetik, mint a mely a felvé
telnél követtetett. Ott, a hol a részletes erdőfelmérés theodolittal 
eszközöltetett, az egyes meghatározott polygonpontok a számukra 
kiszámított összrendezők felrakása által tűzetnek le. E letüzésnél 
ügyelni kell különösen arra, hogy az összrendezők helyesen 
rakassanak fel és az egyes letűzött pontok helyesen köttettessenek 
össze, mire nézve tájékozást nyújtanak a felmérés alkalmával 
készült vázlatrajzok.

Ha a felvétel mérőasztallal történt, akkor a felvett vonalak 
és pontok a felvételi szelvénylapokról rakandók át az alaptér
képre, és pedig olyképen, hogy mihelyt egy szelvénylapon a felvétel 
befejeztetett, annak az alaptérképre való átrakása még a szel
vénynek az asztallapról való leszedése előtt teljesítendő. Az 
átrakásnál a szelvénylapnak netalán észlelt összehúzódása kellő 
figyelembe veendő.

Ha a részletes ercöfelméréshez tájoló műszer használtatott, 
akkor az egyes felvett vonalak először külön papírlapon felra- 
kandók, a csatlakozási pontok egymástóli távolsága összehason
lítandó az alaptérképen már letüzött megfelelő pontok távolságával 
és az esetleges különbözet, a mennyiben az a megengedett hibát 
túl nem haladja, arányosan elosztandó az illető vonal valamennyi 
pontjára; csak ezen kiigazítás után tűzetnek le az egyes pontok 
átszúrás útján az alaptérképre.

A részletes erdőfelmérésnél nyert adatoknak az alaptérképre 
való felrakása alkalmával berajzolandók az esetleg eszközölt
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mellék-mérések is, valamint bejegyzendő mindaz, a mi a helyszín 
könnyebb megismerése tekintetéből a felmérési kézi könyvben 
feljegyeztetett.

Az összrendezők felrakásához rudaskörző és hosszú mércze 
használtatik; gyorsabban megy azonban a munka a felrakó készü
lék (Auftragsapparat) alkalmazásával. A mérőasztallal felvett 
vonalak és pontok átrakása háromszárú körzővel eszközöltetik. A 
tájolóval felvett vonalak s illetve szögek rajzban való megszer
kesztése régebben buszola, körző és mércze segítségével tö rtén t; 
újabb időben a buszolát az e czélra szolgáló szögfelrakó műsze
rek majdnem teljesen kiszorították, s ott is, a hol ily műszer nem 
áll rendelkezésre, a szögek nem buszolával, hanem tangensek 
segítségével szerkesztetnek, mivel a két utóbbi eljárás sokkal pon
tosabb és gyorsabb, ennélfogva olcsóbb is, mint a buszolával 
való felrakás.

Az erdőfelmérés alapjául használt kataszteri vagy más tér
képek kisebbítése, illetve a választott mérezében való lemásolása 
rendesen pantográffal történik.

Az alaptérképen az összes területek színezeti énül hagyatnak; 
csupán az erdőbirtok határa, továbbá az erdőn esetleg átvonuló 
törvényhatósági és községi határok, valamint az üzemosztályok, 
vágássorozatok, tagok és osztagok határvonalai jelöltetnek meg 
megfelelő színekkel való keskeny szegélyezés által, az előforduló 
patakok, folyók, tavak s egyéb vizek pedig kékkel tüntettetnek ki. 
Az összes határvonalak, osztagvonalak, völgyek vékony tusvonallal, 
hegygerinczek szakadozott vonallal, főutak kettős vonallal, mellék
utak egy teljes és egy szakadozott vonallal huzatnak k i ; határ
dombok vagy egyéb határjelek, háromszögelési s más állandó
sított pontok a szokásos jelzéssel tüntettetnek ki. A négyzethüvelyk
hálózat, valamint a szelvénykereteket jelző vonalak külön feltűnő 
színekkel (pl. előbbi pirossal, utóbbiak kékkel) huzatnak ki. A 
felmérésnél alkalmazott számok az egyes pontok mellé vörössel, 
az osztagszámok, valamint az állandó gazdasági beosztásra vonat
kozó számozások tussal iratnak be. A felírások egyszerűen, de 
helyesen írandók. Végre a térkép czímirattal, délvonallal, mér- 
czével és jelmagyarázattal látandó el. A czímiratban megnevezendő 
az erdő birtokosa, az ábrázolt terület (uradalom, erdőgondnok
ság, üzemosztály) s azonkívül az esetleg alapul szolgált felvétel, 
valamint az erdőfelmérés eszközlésének éve és az alkalmazott, 
felmérési mód.
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Az alaptérkép rajzolásánál különösen arra kell ügyelni, hogy 
a kihúzás pontosan és olyképen eszközöltessék, hogy valamennyi 
letüzött pont tisztán látható legyen.

Gazdasági térkép.

28. §.

A gazdasági térkép feladata: egyrészt az üzemtervvel egye
temben kellő tájékozást nyújtani a kezelő erdőtisztnek az érdő- 
birtok tényleges erdőgazdasági viszonyai, valamint az erdőrende
zés által eszközölt üzem- és hozamszabályozás irán t; másrészt 
pedig biztos alapul szolgálni az erdőgazdaságnál előforduló terü
let- és vonalméréseknél és segédeszközül az üzemtervben szabá
lyozott összes erdőgazdasági mív eleteknek végrehajtásánál. Ezen 
térkép ennélfogva lényeges tartozékát képezi minden rendszeres 
gazdasági üzemtervnek.

A gazdasági térkép ugyanazon mérczében, mint az alap
térkép, erről való pontos lemásolás útján készül; könnyebb kezel- 
hetés végett azonban kisebb lapokra rajzoltatik, mely czélból az 
alaptérképet a szükséghez képest több-kevesebb szelvényre osztjuk, 
melyek mindegyike egy-egy külön lapra másoltatik le. A szelvé
nyek nagyságára nézve zsinórmértékül legczélszerübben a katasz
teri szelvénylapok nagysága vehető, úgy, hogy a berajzolható rész 
25" hosszú és 20" széles legyen. Az alaptérképnek szelvényekre 
való felosztása olyképen eszközlendő, hogy a gazdasági térkép 
egy-egy lapján egész üzemosztály, egy vagy több e g é s z  vágás
sorozat, vagy legalább egy vagy több e g é s z  tag legyen rajzolható; 
szükséges ez azért, mert különben területosztásoknál s vonal
méréseknél egyik lapból a másikba kellene átmenni, a minek 
mellőzése úgy pontosság szempontjából mint idő- és munkakimé- 
lés tekintetéből is kívánatos. A másolás vagy átszúrás (pikirozás) 
által, vagy (ha a papiros elég átlátszó) üveglapon, vagy pedig 
pantográf segélyével történhetik. Az első mód a legbiztosabb: 
hátránya azonban, hogy az átszúrás folytán az alaptérképen a 
pontok kitágíttatnak, miáltal annak pontossága, illetve későbbi 
használhatósága szenved.

A gazdasági térképen kitüntettetnek: 1. az erdöbirtok,
illetve erdögondnokság ha tá ra ; 2. az erdőn esetleg átvonuló tör
vényhatósági és községi határok; 3. az erdőnek és az erdőbir-
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tokhoz tartozó más mívelésü területek határvonalai; 4. völgyek 
és hegygerinczek; 5 . folyók, patakok, tavak, források, posványos 
helyek; 6 . vasutak, országos-, közlekedési- és erdei utak, nyiladé
kok, csúsztatok, csatornák, vízgyűjtők, gerebek, hidak, vízépítmé
nyek; 7 . kő-, agyag-, kavics- és homokbányák; 8 . terméketlen 
területek, sziklák, kőgörgetegek, földszakadások, vízmosások s th .; 
9 . a felmérésnél használt háromszöghálózati pontok, határdom
bok, határjelek, tájékozásra szolgáló pontok s tb .; 10. osztag
vonalak; 11 . -az erdőgazdasági maradandó beosztást kitüntető 
határok, u. m .: üzemosztályok, vágássorozatok és tagok ha tá ra i; 
12. vágásvonalak.

A gazdasági térképen az erdőterület szinezetlenül hagyatik, 
miután a térkép térszámításra, térosztásra, vonalak és szögek 
lemérésére is szolgál; az erdőbirtokhoz tartozó egyéb területek 
ellenben könnyebb megkülönböztetés végett a szokásos színezéssel 
(kőépületek pirossal, faépül^tek élénk sárgával, udvar sötétbar
nával, kert sötétzölddel, szőlőkért világos vörösbarnával, szántó 
világos barnasárgával, rét élénk zölddel, legelő halvány kékes 
zölddel, havasi legelő világos sárgászölddel) tiintettetnek ki. Néhol 
szokás a tisztásokat is színezéssel kitüntetni, miáltal ugyan az 
erdősült és nem erdősült területek a felvétel alkalmával létezett 
egymáshoz való aránya szembetűnik, de sokszor a tisztások a 
legelőterületektől ily esetben nehezen különböztethetők meg. Miután 
pedig a tisztások éppúgy külön osztagokat képeznek, mint a külön
böző erdősült területek, s miután a tisztásoknál is területosztás 
és egyéb mérések fordulnak elő, ennélfogva czélszerübb a tisztá
sokat szinezetlenül hagyni.

Az üzemosztályokat egyes nagy betűkkel, a vágássorozatokat 
nagyobb római számokkal szokták megjelölni. A tagok és osztagok 
számozása különféle módon eszközöltetik; ezek közül mint a gya
korlatnak leginkább megfelelőt a következő két módot említjük 
meg. Az egyik mód szerint a tagok kisebb római számokkal, az 
osztagok pedig közönséges számjegyekkel számoztatnak; a másik 
mód szerint a tagok nagyobb közönséges számjegyekkel, az osz
tagok pedig kisebb számjegyekkel vagy kis betűkkel jelöltetnek 
meg. Első esetben a tagok számozása minden vágássorozatban 
újra I-nél kezdődik, az osztagok pedig az első vágássorozatnál 
kezdve az egész üzemosztályban folytatólagosan szám oztatnak; 
második esetben a tagok számozása az első vágássorozatnál kezdve 
az egész üzemosztályban folytatólag történik, ellenben az ősz
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tagoknál minden tagban újból 1 -gyei, illetve «-val kezdődik. Az 
erdőbirtokhoz tartozó egyéb területek első esetben folytatólag kis 
betűkkel, a második esetben pedig az illető mívelési ág kezdő
betűivel és azokhoz írt kisebb számokkal jelöltetnek meg (pl. szántó
föld: szí, szs>, szB . . . 5  rét: n , r2, r3 . . .; legelő: h, I2, 1b . . .; ter
méketlen: tti, Ü2 . . . stb.).

A gazdasági térképen kitüntetjük továbbá a szabályos kihasz
nálási sorrendet is, még pedig olyképen, hogy minden tagba pirossal 
azon fordaszaknak megfelelő római számot írunk, a.melyben az a 
czélbavett szabályos állapotban kihasználásra kerül. Eg} szerű vágás
osztásnál a szabályos vágássorrend a vágásterületekbe beirt folyó 
számok által tüntettetik ki.

A számozáson kívül a határok, helységek, erdőrészek, pata
kok, folyók stb. nevei is beirandók. Kitüntetendő továbbá a dél
vonal, valamint a veszélyes szelek iránya, melyek ellen a vágások 
vezetésénél az állva maradó állabok ̂ védendők. A térkép ellátandó 
végre mérczével, szín- és jelmagyarázattal és czímirattal; utóbbiban 
megnevezendő az erdő birtokosa, az illető erdőbirtok, erdőható
sági kerület, erdőgondnokság és üzemosztály s azonkívül a rész
letes felvétel idejének évszáma és az alapul szolgált (kataszteri 
vagy más) térkép.

Hegyrajzi térkép.

29. §.
A hegyrajzi (domborzati) térkép czélja áttekintést nyújtani az 

erdőbirtok magassági viszonyai s a hegyek és völgyek alakja fölött. 
Az erdöbirtok magassági és domborulati viszonyai nagyjából kive
hetők ugyan az általános erdőleirásból is, mely minden rendszeres 
üzemtervnek egyik lényeges alkatrészét képezi; belterjesei)!) erdő- 
gazdaságnál azonban gyakran szükséges azokat részletesebben és 
pontosabban is megismerni, s erre nézve igen jó szolgálatot tesz 
a hegyrajzi térkép (pl. szállítási eszközök tervezésénél, vízlecsapo- 
lásoknál stb.).

A földfelület magassági és domborulati viszonyainak ábrázo
lása a hegyrajzi térképen az u. n. magassági rétegvonalak (ma
gassági gyűrűk, egyenlő magasságú vonalak — izohipszak —) által 
történik. Ha ugyanis az Adriai tenger felületétől mint nullponttól 
számítva fölfelé minden 20 méter magasságban egy-egy vízszintes 
síkot gondolunk fektetve, akkor ezen síkok közül azok, melyek
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ugyanazon magassági határok közé esnek, mint az illető erdőbirtok, 
utóbbinak földfelületét átmetszvén, 20—20 méter vastag vízszintes 
rétegekre osztják fel az erdő földtömegét. Ezen rétegek körvonalainak, 
vagyis a vízszintes síkok a földfelülettel való metszéseinek víz
szintes vetületűi magassági rétegvonalaknak neveztetnek, s azoknak 
számából, alakjából és a legrövidebb irányban számított egymástól 
való távolságából kivehetők egyrészt a magassági viszonyok s a 
hegyek és völgyek alakjai, másrészt a hegyoldalak, hegygerinczek 
és völgyek lejtje, illetve emelkedése vagy esése.

A hegyrajzi térkép ugyanazon mérczében készül, mint az 
átnézeti térképek, s magában foglalja mindazt, a mi az alaptér
képen ki van tüntetve, főtárgyát azonban az egyes fontosabb pontok 
magasságai s a hegyalakzatot ábrázoló magassági rétegvonalak 
képezik. E czélra legelőnyösebben az 1 : 25000 arányú mérczében 
készült nagy katonai táborkari térképek használhatók, melyeken 
nemcsak a magassági rétegvonalak, hanem azonkivül számos 
pontnak részint theodolittal, részint légsulymérővel pontosan meg
határozott tengerszinfeletti magasságai is ki vannak tüntetve. A 
magassági rétegvonalak pantográf segélyével másoltatnak le a 
hegyrajzi térképre, a mennyiben pedig e tekintetben nagyobb rész
letesség és pontosság kivántatnék, az így nyert magassági réteg
vonalak a helyszinén összehasonlíttatván a tényleges hegyalakzattal, 
a netalán szükséges kiigazítások vagy pótlások a részletes erdő- 
felmérésnél nyert adatok (vonalhosszak és lejtszögek) segélyével 
vagy szükség esetén külön felvétel alapján is eszközölhetők.

A hegycsúcsok s egyes kiváló, erdőgazdaságilag fontos pontok 
a hegyrajzi térképen kis karikával jelöltetnek meg, mely mellé az 
illető pontnak magassága is (méterekben) kiiratik. A magassági 
rétegvonalakat czélszerű külön színnel rajzolni s könnyebb tájé
kozás végett a 100— 100 méter magasságot jelző vonalakat vala
mivel vastagabbra kihúzni, mint a közbeesőket; azokivül alkalmas 
helyeken a rétegvonalakra a megfelelő magasság is beírandó.

Külön hegyrajzi térképek különben ritkán készíttetnek; ren
desen a gazdasági, vagy pedig az átnézeti térképpel egyesíttetnek; 
ezen egyesítés azonban csak akkor előnyös, ha az által a kellő 
áttekintés nem szenved.

Erdőrendezéstan. I. rész. 4
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Átnézeti térkép.

30. §.

Nagyobb erdőbirtokoknál, a hol a gazdasági térkép több szel
vényből áll, szükséges az egyes szelvényeken ábrázolt erdőterületek 
egymáshoz viszonyított fekvését külön térképen kitüntetni, mely 
annak folytán átnézetet nyújtván az egész erdőbirtok, vagy legalább 
annak egyes, üzemre nézve önálló részei fölött, átnézeti térképnek 
neveztetik.

Az átnézeti térkép az alaptérképről kisebbítés útján, legczél- 
szerübben pantográf segélyével készül s tartalmazza mindazt, a mi 
a gazdasági térképen tüntettetett ki, de kisebb mérczében. A 
mércze nagyságától egyrészt, másrészt pedig az erdőbirtok kiter
jedésétől, az egyes erdőterületek összefüggő vagy szétszórt fekvé
sétől s az egyes különálló testek egymástól való távolságától függ 
aztán az, hogy egy és ugyanazon átnézeti térképen egy üzemosz
tály, vagy egy erdögondnokság, vagy az egész erdőbirtok, esetleg 
több uradalom is ábrázolható-e. A közönséges átnézeti térképek, 
melyeknél a fősúlyt csupán arra fektetjük, hogy mindaz, a mi a 
gazdasági térképen több szelvényen tüntettetett ki, egy lapon 
legyen áttekinthető, legczélszerűbben az l"= 4 0 0 u, vagy 1"=600°, 
igen külterjes gazdaságnál 1"=800° mérczében készíttetnek. 
Zsinórmértékül a térkép nagyságára nézve itt is a katasz
teri szelvény-lapok nagysága szolgál, habár ennél valamivel 
nagyobb méretek az átnézeti térképnél inkább megengedhetők, 
mint a gazdasági térképnél. Az erdősült területek az átnézeti tér
képen színezve (halványszürke színnel), a tisztás területek szine- 
zetlenül, az erdőbirtokhoz tartozó egyéb területek pedig a szoká
sos színezettel (1. 28. §.) tüntettetnek ki. Czélszerü azonkívül az 
erdőbirtok területén kívül levő, de az erdőgazdaságra fontos tár
gyakat is (vasutakat, folyókat, helységeket, gyárakat stb.), a meny
nyire az illető lap keretén belül esnek, kitüntetni. Ezen tárgyak 
legegyszerűbben a katonai táborkari térképekről másolhatók le.

Az átnézeti térképpel igen előnyösen egyesíthető a hegyrajzi 
térkép is akként, hogy az elébb említetteken kívül berajzoljuk még 
a magassági rétegvonalakat s beírjuk az egyes kiváló pontok 
magasságait is. Szokás továbbá az átnézeti térképet az állabtér- 
képpel is egyesíteni, mely esetben azonban a hegyrajzi térkép 
külön készítendő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



51

Ha az erdőbirtok oly nagy kiterjedésű vagy szétszórt fek
vésű, hogy a fentebb jelzett mércze alkalmazása mellett egy lapon 
nem ábrázolható s ennélfogva az átnézeti térkép is több lapból 
áll: akkor egy-egy lapon legalább is egy-egy egész üzemosztályt kell 
kitüntetni. Ez esetben szükséges ezen nagyobb mérczéjü átnézeti 
térképeken kivid még egy kisebb mérczében rajzolt átnézeti 
térképet készíteni, melyen az egyes üzemosztályok egymáshoz 
viszonyított fekvése s azoknak környezete, a mennyire az erdőgaz
daságra fontossággal bír, tüntettetik ki. Ezen térkép 1"—800°. 
1"=1000° esetleg 1"=2000° mérczében készül s az erdőterületen 
csak az üzemosztályok határait tüntetjük ki, a vágássorozatok, 
tagok és osztagok áttekintésére a nagyobb mérczéjü átnézeti tér
képek szolgálván. Nagyobb súly itt az üzemosztályok s birtokré
szek egymáshoz viszonyított fekvésének és az erdőterületen kivid 
eső, de erdőgazdaságilag fontos tárgyaknak, helységeknek, szállí
tási eszközöknek stb. kitüntetésére lévén fektetve, ezen térkép már 
inkább a nagyobb földrajzi térképekhez hasonlít.

Állabtérképek.

31. §.
Az állabtérkép feladata áttekintést nyújtani az állabviszonyok

ról, nevezetesen fanemre és korra nézve. Ezen térkép a közön
séges átnézeti térképtől csak annyiban különbözik, hogy rajta az 
egyes osztagok az illető fanemnek és korosztálynak megfelelöleg 
előre megállapított kulcs szerint különböző színekkel festetnek 
vagy vonaloztatnak be, a tisztások pedig szinezetlenül hagyatnak; 
máskülönben mindazt tartalmazza, a mit az átnézeti térkép s 
ugyanazon mérczében is készül. Ha tehát a magassági rétegvonalak 
külön hegyrajzi térképen vagy pedig a gazdasági térképen tüntet- 
tetnek ki, akkor az állabtérkép pótolhatja az átnézeti térképet is.

Fanemre nézve rendesen csak a fő fanemek szerint (tölgy, 
bükk, fenyő,) történik az elkülönítés; belterjesebb gazdaságnál 
azonban czélszerü az előforduló fanemeket részletesebben is elkü
löníteni. így elkülönítendő pl. a csertölgy a többi tölgy fafaj októl, 
a bükk a hozzá sorozott más lombfáktól (gyertyán, kőris, juhar, 
szil, stb.), a luezfenyő a jegenye-, erdei- és vörösfenyőtől, a fűz 
és nyár az ákácztól stb., a hol az illető fanemek számbavehető 
területeken tisztán vagy túlnyomó mérvben fordulnak elő.

4*
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Minden kitüntetendő fanem számára külön, a többitől szembe- 
tünőleg elütő alapszín választandó; a hol pedig több fanem elegv- 
ben fordul elő, a szinezés a túlsúlyban levő fanem szerint törté
nik, a többi fanemek pedig az illető területbe berajzolt kis fács- 
kák által tüntettetnek ki, melyek száma az elegyaránv szerint, 
alakjuk pedig az illető fanemek szerint különbözik. Ha két fanem 
egyenlő arányban fordul elő, akkor a szinezés azon fanem sze
rint eszközöltetik, mely az illető vágássorozatban, vagy üzemosz
tályban a főfanem; a másik pedig berajzolt fácskák által tüntet- 
tetik ki. Fácskák helyett az illető fanemek kezdőbetűi is czélszerüen 
használhatók, az elegyarány pedig a betű mellé irt szám által 
jelölhető.

Korra nézve az egyes állabok korosztályok szerint tüntettet
nek ki, és pedig szálerdőben 20—20 évi, sarjerdőben 10— 10 évi 
korkülönbségekkel. Rövid fordájú sarjerdőben azonban czélszerü 
5—5 évi korkülönbségeket is kitüntetni. A korosztályok ábrázo
lása legczélszerübben vonalkázás által eszközölhető, úgy hogy 
minden korosztály számára külön s feltűnő szín választatik s a 
fanemeket jelző alapszínnel bevont területek azon színnel vonal- 
káztatnak be, mely az illető korosztály számára megállapíttatott. 
Vonalkázás helyett a fanemeket jelző alapszíneknek különböző 
árnyalatai is használtatnak, mely mód azonban rendesen több 
időt vesz igénybe s az egyes korosztályok határozott megkülön
böztetését gyakran megnehezíti.

Néhol az állabviszonyokat a gazdasági térképen szokták 
kitüntetni oly módon, hogy a fanem kezdőbetűvel, elegyarány, 
kor, zárlat és azonkívül még a termőhelyi osztály is számokkal 
jelöltetnek meg, utóbbiaknak nagysága és a betűk mellett jobbra 
vagy balra, felül vagy alul való elhelyezése adván meg a meg
különböztetés alapját. Az ily térképek a kezelő erdőtisztnek sok 
tekintetben megkönnyítik a tájékozást; miután azonban a gazda
sági térkép egyik feladata az, hogy rajta területszámítást, terület
osztást, vonalméréseket stb. lehessen teljesíteni: ennélfogva az
állabviszonyoknak ilyetén való kitüntetése csak akkor lehet czél
szerü, ha külön térképen eszközöltetik. Hátránya pedig az, hogy 
nagyban való kellő áttekintést nem nyújt és hogy kisebb oszta. 
goknál sokszor nincs annyi hely, a mennyi a betűk és számok 
elhelyezésére szükséges.,

Egyébiránt az állabtérkép többféle lehet; nevezetesen:
a) Állabtérkép a felvétel alkalmával tényleges állapot
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szerint. Itt minden osztagban azon fanem és korosztály tüntettetik 
ki, a mely abban a felvétel idejében tényleg létezett.

b) Allabtérkép aczélbavett szabályos állapot szerint. Ezen tér
képen az egyes osztagok azon fanemek és korosztályok szerint 
szineztetnek, a melyekkel bírniok kellene, ha az erdő a tervezett 
szabályos állapotban lenne.

c) AllabtérTcép azon állapot sze, melybe az erdő az első forda 
végével jut, ha a kihasználás és felújítás szorosan az üzemterv szerint 
foganatosíttatik. E térképen az osztagok azon fordaszaknak meg
felelő korosztály szerint tüntettetnek ki, amelyben kihasználásra 
Írattak elő, s azon fanem szerint, a melylyel kihasználás után fel 
fognak újíttatni.

Ezen térképek csak nagyobh és belterjesebben kezelhető 
erdőbirtokoknál készíttetnek s egyrészt az erdőrendezési műnek 
könnyebb megérthetésére, másrészt annak megítélésére is szol
gálnak, vájjon az üzem- és hozamszabályozás helyesen eszközöl
tetett-e ; idő és költségkímélés tekintetéből azonban a b) és alatt 
megnevezett állabtérképeket ritkán szokták készíteni.

Úgy, a mint az állabviszonyokat az állabtérképen tüntetjük ki, 
lehet a termőhelyi viszonyokat is külön térképen ábrázolni, s erre 
nézve különösen előnyös a talajt és kőzetet, ahol az nagyobb változá
sokat mutat, ily módon kitüntetni. A mennyiben azonban azáltal 
a munka és költség szaporíttatik, az ily térkép készítésének csak 
belterjes gazdaságnál lehet helye.

Térszámítás.

32. §.

Az erdőrendezésnél számba veendő tényezők közül a terület 
egyike a legfontosabbaknak. Ezért a területszámításnál ép úgy 
mint a felmérésnél nagy súlyt kell fektetni a pontosságra.

Mint a felvételnél, úgy a területszámításnál is meg kell külön
böztetnünk : vájjon alapjából új felvétel eszközöltetett-e, vagy pedig 
az erdőfelmérés a kataszteri vagy más megbízható térképek alapján 
történt-e; mindkét esetben pedig: vájjon a felvéte j háromszög
méreti úton, illetve polygonméréssel (theodolittal), vagy szerkesz
tési mód szerint (mérőasztallal vagy buszolamüszerrel) fogana
tosíttatott-e.

Ha alapjából új felvétel eszközöltetett, akkor először is az
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erdőbirtok, erdőgondnokság, üzemosztály, vagy különálló erdőtest 
összes területe puhatoltatik ki. Ha a felmérés theodolittal, polygon- 
mérési mód szerint történt, akkor a területet az egyes pontok 
számára kiszámított és kiigazított, — ugyanazon rendszál- és ugyan
azon metszéktengelyre vonatkozó — összrendezökből számítás útján 
határozzuk meg a következő két képlet szerint:

2 T = X X (Vi — yn)-\-Xi(y3— y j + x ^ y — yi)+...+Xn
és 2 T =  y x ( xn— x 2)-j -y2 (xx—(x2— x x) - f  (*'«-2—»»)+«/» {xn- i

a hol T  a területet, x az egyes polygonpontok metszékeit (abscis- 
sákat), y azoknak rendszálait (ordinátákat) jelentik. Ha pedig mérő
asztal vagy tájoló-műszer használtatott a felmérésnél, akkor az 
összterület az alaptérképen, a berajzolt négyzethüvelykhálózat segé
lyével puhatoltatik ki olyképen, hogy az egész területet befoglaló 
kereten belül kiszámláljuk az egészen telt, a részben telt és ellen
őrzés végett az üres négyzethüvelykeket is ; azután az egészen telt 
négyzethüvelykek számát az alkalmazott mércze szerint egy négyzet- 
hüvelyknek megfelelő holdak számával szorozván, az így nyert 
területet feljegyezzük. A részben telt négyzethüvelykekben pedig 
egyenként a telt és az üres részt térmérővel (planimeterrel), és 
pedig legczélszerübben az Ott-Coradi-féle gömbös térmérővel, vagy 
pedig az Alder-féle szálas térmérővel, határozzuk meg, s a meny
nyiben a telt és az üres rész területeinek összege az 1 □ //-nek megfelelő 
holdak számával egyezik, a tett részeket hozzáadván az egészen 
telt □  hüvelykeknek megfelelő területhez, megkapjuk az összes 
területet. Ha valamely részben telt □  hüvelykben a telt és üres 
rész térmérővel kiszámított területeinek összege az 1 J"-nek meg
felelő holdak számától ismételt mérés után is eltér, akkor a kü
lönbség, a mennyiben az a megengedhető hiba határát túl nem 
haladja, a telt és üres részre arányosan osztatik el. A megenged
hető hiba ezen területmérésnél általában 1 4%-ra, vagyis egy négy
zethüvelyknél 0‘002s □ "-re  tehető.

Üzemosztályok, vágássorozatok és tagok területei ugyanazon 
módon, tudniillik, ha a felmérés theodolittal történt, az összren- 
dezőkből számítás útján, ha pedig a felmérés mérőasztallal, vagy 
buszola-müszerrel eszközöltetett, az alaptérképen kiszámlálás és 
térmérés útján a négyzethüvelykek segélyével határoztatnak meg. 
Megjegyzendő, hogy az elébb említett módon kipuhatolt összterület 
helyesnek tekintetvén, az üzemosztályok területeinek összege az 
összterülettel, a vágássorozatoké az illető üzemosztály területével,
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a tagoké pedig az illető vágássorozat területével kell hogy egyezzék. 
A megengedhető hibát (V4°/o-ot) túl nem haladó különbség az illető 
részterületekre arányosan osztandó fel.

Az egyes osztagok területei valamennyi felmérési mód mellett 
legczélszerübben térmérővel (Amsler-féle sarktérmérővel, — pon
tosabban Alder-féle szálas térmérővel, legpontosabban Ott-Coradi- 
féle gömbös- vagy hengeres térmérővel) számíttatnak ki. Az erdő- 
birtokhoz tartozó egyéb területek, úgy mint házhely, kert, szántó, 
rét, legelő, továbbá csemetekertek, rakhelyek, épített utak, folyók, 
tavak, nagyobb patakok és számbavehető terméketlen területek 
térfogata a szerint, a mint alakjuk többé vagy kevésbé szabályos, 
s kiterjedésük kisebb vagy nagyobb, körző és mércze segélyével 
vagy pedig térmérővel határoztatik meg. Oly erdei utak, patakok, 
csekélyebb területek stb., melyek az illető állabok zárlatát számba
vehető módon meg' nem szakítják, a területszámításnál figyelmen 
kívül hagyatnak, illetve területük belevonatik az illető osztag 
területébe.

Az egy tagba foglalt osztagok és egyéb területek egyenként 
kiszámított térfogatai összegének egyeznie kell a tag egész terü
letével. Ha pedig a gazdasági beosztás utólagosan eszközöltetik5 
akkor az összes osztagok és egyéb területek egyenként kiszámított 
térfogatainak összege összehasonlítandó az alaptérképen ábrázolt 
erdőterület egészben kiszámított térfogatával. A különbség a meg
engedett hiba határain belül arányosan osztatik fel az egyes osz
tagokra illetve részletterületekre. A megengedhető hiba itt egyrészt 
a mérczétől függ, melyben az alaptérkép készült, másrészt az 
egyes területek nagyságától és szabályosabb vagy szabálytalan 
alakjától. Nagyobb mérczénél, nagyobb és szabályosabb terüle
teknél nagyobb pontosság is követelhető; általában a hiba határai 
ezen részletes térszámításnál 1 2%-től 1%-ig terjedhetnek.

A kipuhatolt területekről térszámítási jegyzék készíttetik, 
melyben a kiszámított összterület, továbbá egyenként sorrend 
szerint az egyes részleteknek térmérővel meghatározott területei 
jegyeztetnek lel s utóbbiak összegeztetvén, az összegnek az össz
területtel való összehasonlítása után (a mennyiben a különbség a 
megengedhető hiba határát túl nem haladja) kiszámíttatik a helyes
bítési tényező s az ennek segélyével kiszámított helyes térfogatok 
külön hasábba beíratnak a térmérővel talált területek mellé.

Ha az erdőfelmérés alapjául kataszteri térképek használtatnak, 
az esetben a fennebb leírt eljárás annyiban változik, a mennyiben
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az összterület nem az alaptérképen, hanem a kataszteri birtok
ivekből határoztatik meg, miután az ezekben kitüntetett terület 
hitelesnek tekintendő. E czélból kiiratnak a kataszteri térképekről 
községenként mindazon részletek (parczellák) számai, melyek az 
illető erdőbirtok testét alkotják, azoknak területei pedig az illető 
kataszteri birtokivekben kikerestetvén, kiiratnak és összegeztetnek; 
az összeg képezi az erdőtestnek összterületét, melylyel az abban 
foglalt üzemosztályok, illetve vágássorozatok, tagok és osztagok az 
alaptérképen egyenként kiszámított területeiből eredményező össze
geknek egyezniük kell. Ha azonban a kataszteri felvétel foganato
sítása után az erdőterületben változások fordultak elő, akkor a 
kataszteri birtokivek alapján kipuhatolt összterület megfelelően 
helyesbítendő. Ezen helyesbítés következőleg történik. Az alaptér
képen lemásoltattak az erdőbirtoknak a kataszteri térképen kitün
tetett, tehát a kataszteri felvétel alkalmával létezett határszélei, 
de másrészt mindazon határrészek, melyek a kataszteri felvétel 
óta változtak, az erdőfelmérés alkalmával felvétetvén, az alaptér
képbe szintén berajzoltattak; ennélfogva az alaptérképen kivehetők 
mindazon területek, melyekkel az erdőbirtok a kataszteri felvétel 
után nagyobbodott vagy kisebbedéit. Ezen területek tehát a fen- 
nebb leírt mód szerint a négyzethüvelyk-hálózat segélyével pontosan 
kiszámíttatnak és a kataszteri birtokivekből kiírt erdőterületek ősz- 
szegéhez hozzáadatnak, illetve belőle kivonatnak, s az így ered
ményező összterület képezi aztán a tényleges állapotnak megfelelő 
helyes erdőterületet.

Ha az erdőfelmérésnek nem a kataszteri, hanem más, meg
bízhatóknak talált térképek szolgáltak alapul, akkor az összterület 
az ezen térképekhez tartozó földkönyvből csak azon esetben hatá
rozható meg, ha egyes a földkönyvben kimutatott területeknek a 
használt eredeti térképen való utánszámítása által meggyőződést 
szereztünk arról, hogy a területszámítás is helyesen volt eszkö
zölve. Ellenkező esetben az összterület úgy számíttatik ki, mint az 
egészen új felméréseknél.

Az alaptérképen ábrázolt erdőterületben foglalt egyes rész
letek : üzemosztályok, vágássorozatok, tagok és osztagok, valamint 
az erdőbirtokhoz tartozó egyéb területek térfogatainak meghatáro
zása a kataszteri vagy más térképek alapján történt felmérésnél 
ugyanazon módon teljesíttetik, mint a mely mód az alapjából új 
felmérésekre nézve fennebb ismertetve lett.

A térszámítás befejezése után az erdőbirtoknak kipuhatolt
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területe összehasonlítandó az állandó országos kataszter, vagy az 
ideiglenes adókataszter által kimutatott területtel s a mennyiben 
eltérés mutatkozik, annak oka és eredete kiderítendő; ha pedig 
föltétien erdőtalajról van szó, vagy ha az illető erdőbirtok az erdő
törvény 17. §-ában megnevezett erdőbirtokosok erdői közé tartozik, 
akkor az erdörendezőnek azonkívül hiteles adatok alapján ki kell 
puhatolnia az erdőterület azon nagyságát is, a mely az erdőtörvény 
életbelépte alkalmával tényleg létezett, miután az erdőtörvény ren
delkezéseihez képest a feltétlen erdőtalajhoz tartozó erdők általá
ban mint ilyenek fentartandók, nem feltétlen erdötalajon álló, de 
az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdők területének csonkítása 
pedig a földmivelésügyi m. kir. minisztérium engedélye nélkül nem 
foganatosítható.

Tértáblázat.

33. §.

Az egyes részleteknek a megelőző §-ban leírt módon meg
állapított területeit, ha a részletek száma nagyobb, könnyebb átte
kintés végett külön táblázatba állítjuk össze, mely t é r t á b l á z a t -  
n a k neveztetik s a következő hasábokat tartalmazza.

A) Osztag s illetve részletszám.
B) Termékeny terület, u. m.,

a) erdőterület, és pedig:
1. erdősült,
2. tisztás,
3. összesen;

b) az erdöbirtoktioz tartozó egyéb terület, és pedig:
1. ház és kert,
2. szántóföld,
3. rét,
4. legelő,
5. havasi térség,
6. összesen.

G)Terméketlen.
D) Összes terület.
E) Megjegyzés.
Valamennyi terület 1600 D -öles kataszteri holdakban ki

mutatva.
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Az egyes osztagok (erdőterületek) és részletek (az erdő
birtokhoz tartozó egyéb területek) azon sorrendben iratnak be 
területeikkel a megfelelő hasábba, a mint azok a gazdasági térképen 
számoztattak; területeik tagonkint összegeztetnek s a tagok területei 
vágássorozatonként, a vágássorozatok területei pedig üzemosztá
lyonként sommáztatnak.

A tértáblázat csak akkor állíttatik össze, mikor az erdőnek 
állandó gazdasági beosztása végleg megállapíttatott; ha tehát utóbbi 
az erdöfeliiiérés befejezése előtt, nem volt eszközölhető, akkor a 
gazdasági beosztást megelőző erdőrendezési munkálatokhoz a 
szükséges területi adatok a térszámítási jegyzékből vétetnek ki.

Az erdőfelmérés és térszámítás helyességének megvizsgálása.

34. §.
Habár gondos és lelkiismeretes munka mellett ügy az erdő- 

felmérésnél, mint a térszámításnál is a netalán becsúszott hiba 
még munkaközben könnyen észrevehető és kiigazítható : mindamellett 
azon fontossággal szemben, melylyel a gazdasági térképnek és a 
területeknek helyessége az erdőgazdaságra bír, nem fölösleges, 
különösen midőn nagyobb és belterjesen kezelhető erdőről van 
szó, az összes erdőfelmérési munkálatokat utólagosan is meg
vizsgálni.

Az erdőfelmérésre nézve megvizsgálandó egyrészt a felvétel, 
másrészt a felrakás, illetvj a térképek szerkesztése. Hogy a fel
vétel helyességéről meggyőződhessünk, át kell néznünk mindenek 
előtt a felmérési kézi könyveket, melyekből megtudhatjuk, vájjon 
a felmérési munka helyes sorrendben végeztetett-e s az egyes 
pontok és vonalak felvételénél az alkalmazott felmérési módhoz 
képest helyes eljárás követtetett-e; továbbá, vájjon nincsenek-e a 
feljegyzésekben utólagosan eszközlött törlések és javítások. A mérés 
pontosságáról olyképen győződünk meg, hogy egyes az erdőfelmé
résnél felvett vonalakat és szögeket újra felmérünk s a talált 
méreteket a felmérési könyvben feljegyzett méretekkel összehason
lítjuk. Azonkívül alkalmas helyeken nehány hoszabb átmetsző 
vonalat tüzünk ki, azokat felmérjük, mérés közben feljegyezvén 
mindazon távolságokat, melyekben valamely, az erőfelmérésnél 
felvett vonal vagy pont átmetszetik. Ezen átmetsző vonalak az 
alaptérképre felrakatván, az itt mutatkozó távolságokat körző és
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mércze segélyével megmérjük és a természetben talált távolsággal 
összehasonlítjuk.1

Ha az erdőfelmérés theodolittal történt, akkor meg kell 
győződnünk arról is, vájjon az egyes pontok összrendezői helyesen 
számíttattak és igazíttattak-e ki.

A térképek közül megvizsgáljuk először az alaptérképet, 
megbírálván, vájjon a mércze és a négyzethüvelyk-hálózat ponto
san vannak-e szerkesztve, s az egyes pontok és vonalak helyesen 
vannak-e felrakva. Ha az erdőfelmérésnél theodolit használtatott, 
akkor a térképen egyes kiválasztott pontoknak rendszálait és 
metszékeit körző és mércze segélyével megmérjük s az így nyert 
méreteket összehasonlítjuk az illető pontok számára a felmérési 
könyvben kiszámított összrendezőkkel. Ha a felvétel mérőasztallal 
eszközöltett, akkor megvizsgáljuk az eredeti felvételi szelvényeket, 
vájjon a metszések pontosak-e, a kerületből felvett részleteknél a 
záróhiba nem haladja-e túl a megengedett határokat s helyesen 
igazíttatott-e ki, s végre, vájjon az egyes pontok az alaptérképre 
pontosan rakattak-e át. Tájoló-műszerrel eszközlött felmérésnél 
megvizsgálandók a külön felrakott egyes vonalak úgy a szögekre, 
mint az irányhosszakra nézve; továbbá megbírálandók a záróhi- 
bák és azok kiigazítása, valamint a pontoknak az alaptérképre 
történt átrakása.

Az alaptérképnek átvizsgálása után megvizsgáljuk a gazdasági 
térképet. Itt már csak arra kell ügyelnünk, hogy a lemásolás pon
tosan eszközöltetett-e, illetve a gazdasági térkép pontosan egye
zik-e az alaptérképpel s azonkívül, hogy helyesen van-e színezve 
és számozva.

Az átnézeti és állabtérképeknél a méretek teljes pontossá
gára kevesebb súly lévén fektendő, főképen arra terjed ki a vizs
gálat, vájjon mindaz, amit a gazdasági térkép tartalmaz, arányo-an 
lett-e az átnézeti térképen kitüntetve; az állabtérképeknél azonkí
vül meg kell nézni, vájjon az egyes osztagokban kitüntetett fanem 
és korosztály egyezik-e azzal, a mely az illető osztagokra nézve 
az alapul szolgált üzemtervi táblázatokban ki van mutatva.

A felmérési munkálatok pontosságának megbírálásánál egyéb
iránt figyelemmel kell lennünk mindazon tényezőkre, melyek a kö
vetelhető pontosságra befolyással vannak; ezek nevezetesen: az

1 A felvétel helyességéről ily módon meggyőződést szerezni az esetben is 
tanácsos, ha a felvétel munkáját magunk végeztük.
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alkalmazott felmérési mód, továbbá a kedvező vagy kedvezőtlen 
helyrajzi viszonyok, a felmérés tárgyát képező pontok és vonalak 
különböző fontossága s végre az alkalmazott mércze. Általában 
véve a mérőasztallal és a buszolamüszerrel eszközlött felmérések
nél a munkálat pontosnak tekinthető, ha a megvizsgált vonalakban 
talált eltérés a vonalhosz százalékában kifejezve:

kedvezőbb helyrajzi viszonyok közt ... O.i—0.áő°/o 
kedvezőtlenebb viszonyok k ö z t ..........0.2—0 . 5%

A kisebb tételek oly vonalokra vonatkoznak, melyek úgy a 
felmérésnél mint a megvizsgálásnál is tényleg megmérettek; a 
nagyobb tételek ellenben oly eltérések megengedhető határát jel
zik, melyek a megvizsgálásnál tényleg megmért és a térképen 
mércze segélyével levett vonalak közt mutatkoznak.

A theodolittal teljesített felmérésnél a fentebbi tételeknek 
mintegy fele része számítható a megengedhető eltérés határául.

A térszámítás helyességének megvizsgálásánál mindenekelőtt 
át kell néznünk az összes részleteket s azoknak kiszámított terü
leteit össze kell hasonlítanunk a térképpel oly czélból, hogy észre
vehetjük, vájjon a tértáblázatban, illetve a térszámítási jegyzékben 
nincsenek-e egyes osztagok vagy részletek elcserélve. A térszá- 
mitás pontosságáról pedig akként győződünk meg, hogy theodolittal 
történt felvételekre nézve egyes területeket az illető összrendezők- 
böl újra kiszámítjuk; mérőasztallal vagy tájoló-műszerrel esz
közlött felvételeknél hasonlóan az alaptérképen teszünk próba
méréseket térmérővel. Azonkívül pedig minden térszámítás som
másan is megvizsgálandó, s illetve több osztagot és részletet 
magában foglaló nagyobb területek valamely pontosabb térmérő
vel újra kiszámítandók s az így nyert térfogat összehasonlítandó 
az illető osztagokra és részletekre a tértáblázatban (illetve a tér
számítási jegyzékben) kimutatott területek összegével. Az eltéré
seknek megengedhető nagysága egyrészt a mérczétől, másrészt az 
egyes területek nagyságától és azoknak szabályos vagy szabály
talan alakjától íügg. Általában véve a térszámítás elég gondosnak 
tekinthető, ha nagyobb területeknél és szabályosabb alaknál
0 .5%-nál, kisebb területeknél és szabálytalan alaknál l°/o-nál 
nagyobb eltérések nem mutatkoznak.

A theodolittal történt felmérésnél a terület térkép nélkül, 
számítás útján s oly adatokból puhatoltatván ki, melyek tényleg 
a helyszínén megmérettek, elkerüli mindazon hibákat, melyek a
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térkép szerkesztésénél s a méreteknek a mércze és körző segélyé
vel való megmérésénél a leggondosabb eljárás mellett is minden
kor előfordulnak, s ennélfogva a legpontosabb eredményt nyújtja. 
Ezen körülmény egyik jelentékeny előnye a theodolittal való fel
mérési módnak a többi felmérési módok fölött.

Erdőbecslés.
Az előforduló faiiemek növési viszonyainak kipuliatolása.

35. §.

Általános tájékozást az erdőbirtokban előforduló fanemek 
növési viszonyai iránt már az általános erdőgazdasági viszonyok, 
nevezetesen a természeti viszonyok kipuhatolásánál kell szereznünk; 
az erdőrendezés s különösen az üzem és hozamszabályozás helyes 
keresztülviteléhez azonban szükséges, hogy azokat részletesen is 
tanulmányozzuk. E végből bejárva az erdőt ki kell puhatolnunk 
ügy az uralkodó mint az alárendelten előforduló fanemekre nézve 
is: 1. mely szembetűnő különbségek találhatók növés tekintetében 
az illető erdőbirtokban; 2. mennyi fatömeggel és növedékkel bír
nak az egyes fanemek holdanként a különböző termőhelyeken és 
különböző korban; 3. mely méreteket (vastagság és magasságot) 
érnek el a törzsek egyik és másik termőhelyen és különböző kor
ban ; 4. elegyes állabokban mely hatása észlelhető az elegynek az 
egyes fanemek növésére; 5. a fenforgó termőhelyi viszonyokhoz 
képest mely más fanemeket lehetne esetleg az illető erdőben tenyész
teni s mily növés volna azoknál remélhető, az erdőbirtokban netalán 
előforduló egyes példányok után ítélve, vagy más erdőkben hasonló 
viszonyok közt szerzett tapasztalatok szerint.

Ezen vizsgálódásoknak czélja nem az, hogy megismerjük a 
meglévő állaboknak tényleges állapotát, hanem hogy megtudjuk: 
mennyi és mily fa teremhet rendes gazdálkodás mellett a tényleg 
előforduló különböző termőhelyeken bizonyos korban a jelenleg 
meglevő vagy esetleg más, a fenforgó termőhelyi viszonyok közt 
tenyészthető fanemekből. Erre nézve tehát csak azon állabok szol
gálhatnak tájékozásul, melyek minden hátrányos külső befolyástól 
menten nőttek fel. Oly jelenleg meglévő állabok ellenben, melyek
nek tényleges állapota nem egyedül a termőhelyi tényezőknek 
kifolyása, nem vehetők irányadókul.
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Fatermési és növekvési táblák. 1

36. §.

Az egyes fanemek növési viszonyainak képét legjobban mutat
ják a fatermési és növekvési táblák.

Fatermési és növekvési tábláknak neveztetnek azon táblázatok, 
melyek a szakszerűen és rendszeresen kezelt, egyenlő módon 
keletkezett, egyenlő termőképességü talajon nőtt elegyetlen, egyenlő 
korú és teljes zárlatú állaboknak az egyes korfokokban téregy
ségenként (holdanként) található fatömegét és növekvését, valamint 
az ezekre vonatkozó tényezőket is fanem, üzemmód és termő
képesség szerint elkülönítve átnézetesen kitüntetik.

Megkülönböztetünk általános és belvi fatermési táblákat. Az 
á l t a l á n o s  f a t e r m é s i  t á b l á k  az egyes fanemek tenyész- 
határai közt előforduló valamennyi termőhelyre vonatkoznak s adatai 
országos átlagok alapján lévén összeállítva, a különböző fanemek 
fatömegnövekvésének és fatermésének mintegy alaptörvényét mutat
ják. Ily általános fatermési és növekvési tábláknak tekinthetők a 
földmívelés- ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium által 
1883. évben 5850/1882. szám alatt kiadott erdészeti segédtáblák
ban foglalt fatermési táblák. Czéljuk egyrészt általános tájékozást 
nyújtani mindazon erdőgazdasági kérdések elbírálásánál, melyek 
az erdőrendezés körébe tartoznak, vagy azzal összefüggésben van
nak ; másrészt pedig általános mértékül szolgálni az ország külön
böző vidékein fekvő erdők fatermőképességének összehasonlítá
sánál ; azonkívül pedig helyi' fatermési táblákat pótolni mindazon 
erdőkre nézve, melyekre külön fatermési táblák összeállítása s 
illetve ilyenek alkalmazása egyik vagy másik okból nem esz
közölhető.

A hely i f a t e r més i  t ábl ák csak egyes erdőbirtokokra, vagy 
egyes vidékekre állíttatnak fel, a hol a termőhelyi viszonyok hason
lók s ahol az erdők kezelése és használata is hasonló gazdasági 
elvek szerint történik. A helyi fatermési táblák rendesen ugyan
azon erdőkre alkalmaztatnak, a melyekben a felállításukhoz szük
séges adatok gyüjtettek; nincs azonban kizárva, hogy hasonló 
termőhelyi viszonyokkal biró más erdőkben előnyösen ne alkal-

1 Lásd Sóltz Gyula és Fekete Lajos „Az erdőbecsléstan kézikönyvé“- 
nek IV-ik fejezetét.
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máztathassanak, ha az eziránti vizsgálódásokból kitűnik, hogy az 
illető fanemek ottani növési viszonyai megegyeznek azokkal, 
melyek alapján a táblák készíttettek.

Helyi fatermési táblák készítése.

37. §.

A fatermési táblák szerkesztésére nézve szem előtt kell tar
tanunk, hogy az erre szükséges adatok csakis rendszeresen kezelt, 
egyenlő módon keletkezett, egyenlő termőhelyű, elegyetlen, egyenlő- 
korú és teljes zárlatú állabokból nyerhetők. Elegyes és vegyes
korú állabokra termési táblákat nem szerkeszthetünk, ennélfogva 
középerdőre és szálaló üzemben kezelt erdőkre sem ; mert a 
különböző fanemek és a különböző korú törzsek elegye oly sok
féle lehet, hogy azokat mind külön megállapítani és minden 
elegyre külön fatermési táblát felállítani lehetetlen.

A fatermési táblák szerkesztése kétféle módon eszközölhető;
1. több különböző korú állabokban gyűjtött adatok alapján; 2. törzs
elemzés útján, egy korfokú öreg állabokban felvett adatokból. Gya
korlatban czélszerűbb az első módot alkalmazni, mert a törzs
elemzés útján való szerkesztés nem nyújt eléggé megbízható 
eredményeket.

Első munka a mintaállabok kiválasztása és azokban próba
terek felvétele. Elegendő biztossággal termési táblákat csak ott 
szerkeszthetünk, ahol minden fanemre nézve fiatal, középkorú, 
közelvágható és vágható korú mintaállabok találtatnak, ugv hogy 
minden fanem és termőhelyre nézve legalább ily négyféle külön
böző korra vonatkozó adatok megállapítására több próbatér vehető 
fel. Oly erdőkben, a hol ily különböző korú mintaállabok kellő 
mennyiségben nem találhatók, legczélszerübb a helyi termési 
táblák szerkesztését teljesen mellőzni, s helyettük más, hasonló 
erdőtenyészeti, viszonyokkal biró erdőkre szerkesztett helyi termési 
táblákat, vagy pedig az általános fatermési és növekvési táblákat 
használni. Mindenekelőtt tehát meg kell tudnunk, vájjon a szük
séges különböző korú mintaállabok találhatók-e az illető erdő
birtokban, mire nézve a kezelő személyzet adhat felvilágosítást.

A mintaállabok kiválasztásánál legnehezebb a teljes zárlat
nak megítélése. Teljes zárlat alatt oly zárlat értendő, mely a 
fenforgó viszonyok közt, rendkívüli külső hátrányos befolyásoktól
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eltekintve, rendszeres kezelés mellett nagyban elérhető. Oly tömött 
zárlat tehát, mely tényleg csak egyes kisebb helyeken fordulhat 
elő ép oly kevéssé szolgálhat zsinórmértékül, mint a hiányos 
zárlat.

A mintaállabok kikeresése az erdők bejárása alkalmával 
történik, mely alkalommal a próbatereknek alkalmas helyek is 
kiszemeltetvén, alkalmas módon megjelöltetnek és azok fekvése a 
kézi térképen is kitüntettetik. A kiszemelt próbaterek felvételét 
azután oly sorrendben végezzük, a mely a munka megkönnyítése 
és időpazarlás mellőzése tekintetéből legczélszerübbnek mutatkozik. A 
próbatér nagysága az állab kora szerint 1/a-—2 holdra terjed, fiatal álla- 
bokban kisebb, korosabb állabokban pedig nagyobb terület lévén 
veendő. A próbatér alakja a mintaállab terjedése szerint négyzet, vagy 
hoszszúkás négyszög. Gyakran azonban a mintaállab nagysága nem 
engedi a próbatérnek czélszerü nagyságban és alakban való kitűzését, 
a mikor azután nagyobb terület nyerhetése végett kénytelenek vagyunk 
esetleg az egész mintaállabot oly alakban, a minőben az épen 
találtatik, felvenni, s területét a felvett vonalaknak papirosra tör
tént felrakása után térmérő segélyével meghatározni.

A kereszttárcsával, szögdobbal, esetleg más szögmérő műszer
rel, mérőszalag vagy mérőláncz segélyével kitűzött próbatér határai 
a kieső fák meghajkolása által megjelöltetvén, következik a próba
téren lévő fáknak felvétele, mely legczélszerűbben a selmeczi át- 
lalóval és pedig 1— 1 cm.-nyi vastagsági különbségekben eszkö
zöltetik. A felvételnél a főállab törzsei külön és a mellékállab 
fái (a főállab által túlszárnyalt és elnyomott, részben vagy egész
ben elhalt fák) szintén külön jegyezendök fel a próbafelvételi kézi 
könyvben. Azután minden előforduló (mellmagasságban1 mért) 
átmérőre nézve az ennek megfelelő körlap az átmérő mellé bejegy
zett törzsek számával szoroztatván és az így nyert körlapösszegek 
összeadatván, az összegnek a szintén összeadott törzsszámok ösz- 
szegével való elosztása által megkapjuk az átlagtörzs (mellmagas
sági) körlapját és a segédtáblákból az ennek megfelelő (mellma
gassági) átmérőt is. Ezen számítás külön a főállabra és külön a 
mellékállabra ejtetik meg. A főállabra vonatkozólag lehetőség sze
rint 3—6 átlagtörzs választandó ki. A kiválasztásnál arra kell

1 A mellmagasságot úgy a szakkönyvekben, mint a gyakorlatban is l'í 
métertől 1'5 méterig terjedő különféle nagyságban találjuk alkalmazva, a szerint, 
a milyen a helyi szokás. A jelen munkában a mellmagasság (megfelelően a 
nálunk leginkább elterjedve volt 4 lábnyi mellmagasságnak) 1*25 m-rel számíttatik.
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ügyelnünk, hogy az átlagtörzsnek kiszemelt fa ne csak a kipuha
tolt mellmagassági átlagátmérővel bírjon, hanem a magasságra, 
vaskosságra és koronájára nézve is a próbatér átlagát képviselje, 
keresztmetszete lehetőleg körded legyen, s törzse ne legyen szét
ágazó.

A kiválasztott átlagtörzsek a gyökfönél levágatván, oldal
ágaiktól és gályáiktól megtisztíttatnak és — az első, 2 '5 méter 
hosszú szakasz kivételével — 2—2 méter hosszú szakaszokban * 1 
költöztetnek, mely czélból a mérőszalag a vágáslaptól kezdve a 
sudár felé kifeszíttetvén, először a vágáslaptól számítva 1 *25 méter, 
azután minden szakasznak felehossza, tehát a vágáslaptól 3'5, 5‘s, 
7-5 stb. hosszméter a törzsön megjelöltetik, az utolsó jeltől pedig 
még 1 méter leméretvén, az azon felül fenmaradó, 2 méternél 
rövidebb sudarvég hossza külön méretik meg. Ezután a törzsnek 
így megjelölt helyein (tehát 1'25, 3'5, 5'5, 7'5 stb. méternél, vagyis 
minden szakasz felehosszában, valamint azonkívül az utolsó sza
kasz végén is) az átmérő több irányban átlalóval megméretvén, 
az átlagos átmérők bejegyeztetnek a próbakönyvbe, s az azoknak 
megfelelő körlapok az Erdészeti Segédtáblákból kikerestetvén, 
melléjük iratnak. Valamennyi szakasz mint csonka paraboloid a 
felehosszban mért átmérő szerint köböztetik,2 vagyis az első sza
kaszra nézve az 1 *25 m. magasságban mért átmérőnek megfelelő 
körlap 2'5-tel szoroztatik ; a többi szakasz mind 2 méter hosszú 
lévén, közösen köböztetik olyképen, hogy a második szakasztól 
kezdve valamennyi szakasz felehosszában mért átmérőknek meg
felelő körlapok összeadatnak és 2-vel szoroztatnak. A sudarvég
(csekély fatömegénél fogva) mint egyenes kúp köböztetik olyképen,
f f ____

1 Az első szakasz azért vétetik 2’5 m. hosszúnak, hogy annak fele a 
munka egyszerűsítése végett egyezzék a mellmagassággal (1*25 m.-rel) s a mell
magassági átmérőt ne kellessen külön felvenni. Ha nagyobb pontosság kíván
tatik, akkor a próbatéren lévő törzsek felvétele nem 1—1, hanem V2—V2 cm. 
vastagsági különbségekben történik s ez esetben az állabtörzs 1 m. hosszú 
szakaszokban köbözendő. Önként értetik, hogy ezáltal a munka s ezzel a költ
ség is szaporíttatik.

2 Az első szakasz rendesen csonka neiloid alakú, s hogy mindamellett 
egyszerűsítés végett ezen szakaszra is a jelzett köbözési módot alkalmazzuk, 
abban leli jogosultságát, mert ezen szakasz egy része tuskófát képez, mely 
hazánk erdeiben ritkán használtatik fel, tehát különben is az apadékba számí
tandó ; ennélfogva a csekély különbség, melylyel ezen szakasz tényleges köbtar
talma nagyobb, mint a mennyi az alkalmazott köbözési mód mellett kikerül, 
minden hátrány nélkül elhanyagolható.

Erdőrendezéstan. I. rész. * 5
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hogy az utolsó szakasz végén (az utolsó jelnél) felvett átmérőnek 
megfelelő körlapot megszorozzuk a sudarvég hosszának Vs-ával. 
A háromféle köbtartalom (első szakasz, a többi szakasz és a 
sudarvég) összeadatván, megkapjuk a törzs fatömegét.

Ha a törzsön azon a helyen, a hová valamely szakasz fele
hossza esik, ággöcs, vagy kidudorodás van, akkor az átmérő nem 
a megjelölt helyen, hanem attól 1—2 decziméternyire lefelé és 
ugyanannyira fölfelé mérendő meg, s a két méret átlaga adja az 
illető szakasz középátmérőjét.

A vastagabb ág- és galvfa szintén szakaszonként, 1 méter 
hosszú szakaszokban, felehosszban mért átmérő alapján köböz- 
te tik ; a vékonyabb galy- és rőzsefa köbtartalma pedig famérleggel 
való mérlegelés útján puhatoltatik ki úgy, hogy az ágfából néhány 
szabályosabb alakú darab pontosan köböztetvén, a famérleg karjá
nak egyik végére illesztetik, a másik végre pedig az ahhoz meg
erősített kötél hurkába a feldarabolt galy- és rőzsefából mindig 
annyi rakatik be, a mennyi a mérlegnek egyensúlyba való hozá
sához szükséges. E mérést addig folytatjuk, míg az összes rőzsefa 
meg nem méretett; a rőzsefa köbtartalmát pedig megkapjuk, ha a 
súlymértékül alkalmazott ágfadarabok köbtartalmát annyiszor vesz- 
szük, a hányszor foglaltatott azoknak súlya az összes rőzsefa 
súlyában; azaz a hányszor a mérést ismételtük.

Ugyanazon módon valamennyi átlagtörzs köbtartalma kipu- 
hatoltatván, azoknak összeadása és a kobozott átlagtörzsek számával 
való elosztása által megkapjuk az átlagos köbtartalmat, mely a 
főállab összes törzseinek számával szoroztatván, megadja a főállab 
fatömegét.

A mellékállabra nézve elegendő, ha egy átlagtörzs dönteífk 
és a leírt módon köböztetik; az így kipuhatolt köbtartalom a mel1 
lékállab törzseinek számával szoroztatván, megtudjuk a mellék- 
állab fatömegét.

Az átlagtörzsek köbözése után kipuhatoljuk, az állab korát, 
és pedig olyképen, hogy a főállab átlagtörzseinek vágáslapján 
megszámláljuk az évgyűrűket s az egyes átlagtörzseknél talált 
eredményekből átlagot veszünk. Azonkívül kiszámítjuk az átlagos 
magasságot, alakszámot és nőteret. Az egyes átlagtörzsek magas
ságát megtudjuk, ha a köbözési szakaszok összes hosszához hozzá
adjuk a sudarvég hosszát • az összes döntött átlagfák magasságá
nak összeadása és az átlagfák számával való elosztása által kap
juk az átlagos magasságot.
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Az alakszámra nézve megjegyzendő, hogy itt csak a törzs- 
alakszám jön számításba, mivel a faalakszám a fák koronájának 
sokféleségénél fogva ugyanazon törzsalakszám mellett jelentékeny 
változásokat mutat. A mellmagasságban mért átmérőre vonatkozó, 
nem valódi alakszámok magokban véve ugyan kevés gyakorlati 
értékkel bírnak, a mennyiben ugyanazon alak, de különböző magas
ságok mellett a nem valódi alakszámok különbözők, vagyis nem 
csupán az alak szerint változnak, megbecslésük tehát nehézséggel 
j á r ; mindamellett czélszerü itten először a nem valódi alakszámo
kat kipuhatolni, a mihez a szükséges adatokat nem kell külön 
szereznünk, és azután a nem valódi alakszámokból kiszámítani 
akár azon valódi alakszámokat, melyek a törzs magasságának 
V20-ában vett átmérőre vonatkoznak,1 akár pedig a testmértani 
alakszámokat. A nem valódi alakszámot megtudjuk, ha az átlag
törzsek törzsfatömegének átlagos köbtartalmát elosztjuk oly henger 
köbtartalmával, melynek alapsíkja egyenlő az átlagtörzsek mell- 
magassági körlapjainak átlagával, magassága pedig egyenlő az átlag
törzsek átlagos magasságával. A n'em valódi alakszámoknak megfelelő 
valódi és testmértani alakszámok kiszámítása a mellékelt átszámítási 
táblák (1. a könyv végén 1. sz. melléklet) segélyével eszközölhető.2

1 A famagasság f  iolában mért átmérőre vonatkozó valódi alakszámok 
ugyan szintén nem egyeznek az illető testmértani testek tényleges alakszámai
val, igy p l.:
a domborúkúp (paraboloid) testmértani alakszáma 0-5, a famagasság

Vso-ában mért átmérőre vonatkozó alakszáma pedig ........... ... 0-5263
az egyenes kúp testmértani alakszáma 0-333, afamagasság páo-ában

mért átmérőre vonatkozó alakszáma pedig................ . .................... 0-3693
a homorúkúp (neiloid) testmértani alakszáma 0’25, a famagasság

Vso-ában mért átmérőre vonatkozó alakszáma pedig ...........  ... 0-2916;
de gyakorlati alkalmaztatásuk annyiban könnyebb, mivel csupán az alak 
szerint változnak, tehát könnyebben megbecsülhetők.

2 Ezen táblák berendezésére nézve megjegyeztetik, hogy azokban az 
alakszámok egyszerűsítés végett nem tört alakban, hanem egész számokban 
lévén kitüntetve, minden szám elé 0- (nulla egész) gondolandó. A táblákban 
•elő nem forduló adatok közbesítés útján számíthatók ki. Ha például valamely 
törzsteljes famagassága 21-4m ., mellmagassági átmérője 32 cm., nem valódi 
(mellmagassági) alakszáma pedig 0‘472-nek találtatott, akkor az annak meg
felelő valódi (a famagasság Viio-ában mért átmérőre vonatkozó) alakszámot 
•az V. tábla segélyével következőképen kapjuk-meg:

21 m.\ 0 -50\ ü -494
22 „ (magasság 0'50r mellmagassági 0-496 
21 „ ( mellett 0-45Í alakszámnak 0 -444

a)

b)

valódi alakszám 
felel meg,

22 0-45/ 0-445)
5
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A nőteret megkapjuk, ha a próbatér területét elosztjuk a 
főállab összes törzseinek számával.

Ezen adatok kipuhatolása után, a törzszámot és a fatömeget 
átszámítván a területegységre, vagyis egy kataszteri holdra, az 
átlagos mellmagassági körlapnak a holdankénti törzsszámmal való 
szorzása által kiszámítjuk a holdankénti körlapösszeget, és a fő
állab fatömegének a kor éveivel való elosztása által az átlag- 
növedéket.

Az így nyert eredmények (a szálerdőre és sarjerdőre nézve 
elkülönített) külön jegyzőkönyvbe jegyeztetnek fel. A lap fejében 
megnevezendő a mintaállab helye, a próbatér száma és területe; 
alatta feljegyeztetik a termőhelyi viszonyoknak rövid jellegzése 
(talaj és kőzet; fekvés, égtáj, mely felé a terület hajlik és lejt- 
szög; emelkedés az Adriai tenger fölött), azután a fanem. Most 
következnek a kipuhatolt adatok:

a)-ból kifolyólag esik 1 m. magassági különbségre 0*002 valódi alakszámküiönb- 
. s ég, tehát 0*4 méterre : 0*002 X 0*4 =  0*0008, e szerint 21*4 m. magasság mel
lett 0*50 mellmagassági alakszámnak 0*494 -f- 0*0008 =  0*4948 valódi alakszám 
felel meg. Epúgy következik 5)-ből 1 m. magassági különbségre 0*001, tehát 
0*4 m.-re 0*001 X 0*1 =  0*0004 valódi alakszámkülönbség, tehát 21*4 m. ma
gasság mellett 0*45 mellmagassági alakszámnak 0*444 -f- 0*0004 =  0*4444 valódi 
alakszám felel meg. Ezekből következik továbbá, hogy 0*05 mellmagassági 
alakszámkülönbségnek 21*4 famagasság mellett 0*4948 — 0*4444 =  0*0504 valódi
alakszámkülönbség felel meg, vagyis egy egésznek: —0°^4 =  1*008; minthogy
pedig 0*472 =  0*45 -f- 0*022 ennélfogva a 0*472 mellmagassági alakszámnak 21*4 m. 
famagasság mellett 0*4444-|-l *008X0*002=0*466576, vagyis kikerekítve 0*467 valódi 
alakszám felel meg. — Hasonló módon történik a mellmagassági alakszámok
nak téstmértani alakszámokká való átszámítása.

A táblákat különben nemcsak átszámításra, hanem álló fák köbtartalmá
nak kipuhatolására is lehet használni, mely czélból a gyakorlatban legjobb a 
testmértani alakszámokból indulni ki, mint a melyek legkönnyebben megbecsül- 
hetők. Ha például valamely törzsnek átmérőjét a mellmagasságban 28 cm.-nek, 
famagasságát pedig 19 m.-nek találtuk, s alakjára nézve azt észleljük, hogy az
épen a paraboloid és az egyenes kúp közé esik, tehát ° 33 ~̂-Q—- =  0*415,
vagyis mintegy 0*42 testmértani alakszámmal bír, akkor a II. tábla szerint 19 m. 
magasság mellett 0*45 testmértani alakszámnak 0*489 mellmagassági alakszám, 
0*40 testmértani alakszámnak pedig 0*443 mellmagassági alakszám felelvén meg,
0*42 testmértani alakszámnak 0*443 -f- ° 43q.Q5° 443 X  0'2 =  0*461 mellmagassági alak
szám fog megfelelni, s az illető törzs köbtartalma (az Erdészeti Segédtáblák sze
rint 28 cm. átmérőjű és 19 m. hosszú henger 1*ito m3-t tartalmazván) lesz: 
1*170 X 0*461 =  0*539 m3.
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1. kor (év);
2. átlagtörzs adatai, és pedig:

a) átlagos mellmagassági átmérő (centiméter és annak 
tizedrészeiben;

b) átlagos mellmagassági körlap (□  méter négy tizedessel);
c) átlagos magasság (a gyökfőtöl a csúcsig számítva, méter 

és annak tizedrészei)
d) átlagos köbtartalom (köbméter és századrészei)

e) alakszám (három tizedessel): a) nem valódi (mell
magassági körlapra vonatkozó)

ß) valódi (a famagasság Vso-ában mért 
kőlapra vonatkozó, vagy a helyett 
a testmértani alakszám;

f) nőtér (□  ölekben és □  m éterekben);
3. holdankénti eredmény:

a) törzsszám;
b) körlapösszeg (□  méter és századrészei);
c) a főállab fatömege (egész kökméterekben) és pedig:

a) törzsfa, 
ß) ágfa,

y) rőzsefa, 
o) összesen;

d) átlagnövedék (köbméter és századrészei)
e) a mellékállab fatömege (köbméter).

38. §.

A próbaterek eredményeinek felvétele alkalmával czélszerü 
törzselemzés czéljából az átlagtörzsek közül minden próbatéren 
legalább 2 törzsről korongokat is levágni, és pedig a vágáslapnál 
és minden jelnél, a hol a köbözés alkalmával átmérő méretett. 
Ezen korongok a csúcs felé eső oldalukon számoztatnak oly- 
képen, hogy mindegyikre a próbatér száma római számmal, az 
átlagtörzs száma nagy betűvel, a korong száma pedig: a vágás
lapnál 0-val, az első szakasz felehosszában (1*25 méternél 1-gyel, 
a második szakasz felehosszában (3's méternél) 2-vel, a harmadik 
szakasz felehosszában (5's méternél) 3-mal, s így tovább. Az így 
megjelölt korongok és a végcsúcs kosárba vagy zsákba moha vagy 
lomb közé becsomagolva hazavitetnek s itt a törzselemzés végre- 
hajtatik.

A törzselemzés munkáját törzsönként következőképen végez
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zük. Legelőször előveszszük egyenként a korongokat s megjelöljük 
rajtok azon évgyűrűket, melyek a törzs 10, 20, 30 éves stb., 
általában minden 10-es számú korában létezett külső palástjának 
átmetszetét képezik. E czélból a vágáslapnál lemetszett, 0-val 
jelölt korong külső (a számozottal ellenkező) lapján a fa belétől 
kiindulva sugarasan kifelé, több sugár irányában megszámláljuk 
az évgyűrűket, s minden tizediket irónnal megjelölvén, a jeleket 
— irónunkkal folytonosan az évgyűrűt követve — összekötjük, 
úgy hogy minden 10-ik évgyűrű a többitől élesen kiváljék. Ha 
például a törzs 114 éves, akkor 11 ily megjelölt karikát kapunk 
és a szélén marad még 4 évgyűrű. Ezen megjelölést a többi 
korongon (1, 2, 3 stb.) a rajtok lévő sorszám szerint folytatjuk; 
itt azonban megfordítva, kívülről befelé kell olvasnunk és először 
a külső évgyűrűket (a példában 4-et) le kell számítanunk és meg
jelölnünk. s onnan befelé számítva minden 10-diket a leírt módon 
láthatóvá tennünk, az utolsó 10-esnél megolvasván és feljegyezvén 
még a legbelső évgyűrűk számát is. Ily módon megkapjuk azon 
körlapokat, melyeket találtunk volna, ha a törzset 10, 20, 30 stb. 
éves korában levágtuk és szakaszonkénti köbözés czéljából minden 
szakasznak felehosszában keresztül metszettük volna.

Most következik ez egyes körlapok területének meghatáro
zása. Ez legczélszerübben külön e czélból készített egyszerű szálas 
térmérővel eszközölhető.1 A térszámításnál a korongokat megint

1 Ily térmérő bárki által könnyen előőállítható. Veszünk egy kemény 
lemezpapirtáblát, azon szerkesztünk pontos négyszögű keretet olyképen, hogy 
a keret mindegyik oldalán 6—7 cm. szél maradjon. E keretnek két párhuzamos 
oldalát centiméterekre osztjuk be s az osztáspontokon keresztül a keretvonal
tól kifelé, a másik két keretoldallal párhuzamosan irónnal vonalakat húzván, 
azok mindegyikébe mintegy. 1 cm.-nyire a kerettől apró lyukat fúrunk. Azután 
késsel kivágjuk a keretet s a lyukaktól a keret belső széléig a húzott vona
lakon késhegygyei kissé bevágunk a papirlemezbe. Most varrótűbe megfelelő 
hosszú, fekete czérnát fűzünk be s azt a fúrott lyukakon olyképen vezetjük 
keresztül, hogy a felső keretoldalon lévő minden lyuk a neki megfelelő, 
ugyanazon vonalba eső lyukkal a keret alsó oldalán össze legyen kötve; az 
utolsó lyukban a czérnát kis fapeczekkel megerősítjük és a szálakat visszafelé 
sorban kissé megfeszegetjük, úgy, hogy azok a lemezpapirba bevágott vona
lakba behúzódjanak; a czérna másik végét pedig szintén kis fapeczekkel szo
rítjuk le, a fölösleges czérnavégeket levágván.

Használatnál a keretet azon lapjával teszszük a korongra, a melyen a 
bevágások vannak, úgy, hogy a szálak a korong lapját érik; a keretnek esetleg 
a korongon túl kiálló széleit alátámasztjuk. Azután a keretet olyképen igazít
ván, hogy a megmérendő körlap kerülete két szálat lehetőleg érintsen, a keret
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abban a sorrendben veszszük elő, a mint számozva vannak, kezd
vén az 1-gyel jelölt korongnál (miután a vágáslap körlapjára tovább 
nincs szükségünk), s kiszámítjuk először a törzs jelen (a példában 
114 éves) korának megfelelő körlap területét, és pedig úgy kéreg 
nélkül mint kéreggel együtt is; azután meghatározzuk a legköze
lebbi 10-es számú (a példában 110 éves) kornak megfelelő körlap 
területét, és így a korongon befelé tovább haladva kipuhatoljuk 
minden megjelölt (100, 90, 8 0 ,. . .  30, 20, 10 éves kornak megfelelő) 
körlap területét.

Ugvanily módon és ugyanazon sorrendben meghatározzuk a 
többi korongon is a körlapok térfogatait; önként következvén, bogv 
a sudár felé haladva a körlapok száma mindinkább kevesbedik, 
miután minden további szakasznál azon korú fa, melynek magas
sága odáig nem ér, többé át nem metszetvén, a korongon csak 
annyi körlap fordulhat elő, a hány korfokozatnak megfelelő magasság 
túlhaladja a törzs azon magasságát, melyben a korong kimetszetett.

A fent leírt módon kipuhatolt adatok, melyekből a többi 
szükséges adatokat számítás útján vezetjük le, átnézetes lajstromba 
jegyeztetnek fel. E lajstromban minden elemezett átlagtörzs szá
mára két egymás mellett lévő lap nyittatik, mely következő hasábok
kal van ellátva. A fejben kiiratik az illető mintaállab helyrajzi 
neve, a próbatér száma és az átlagtörzs betűje. Az első hasáb 
tartalmazza a korong számát, a második a törzs azon magas
ságát, melyben a korong kivágatott, a harmadik a korongon le
olvasott összes évgyűrűk számát. Azután következnek hasábok, 
melyekben a törzs különböző korára vonatkozó átmérők és a meg
felelő körlapok kitüntettetnek; minden korfokozat számára külön 
hasáb van készítve, melynek fejébe az illető kor éveinek száma

széleire súlyokat teszünk, hogy ki ne mozduljon. A mérés pedig közönséges, centi* 
méterekre beosztott mérőszalaggal eszközöltetik olyképen, hogy a körlap egyik 
szélétől kezdve a két-két czérnaszál közé eső középhurokat megmérjük, mindig 
a megelőző mérethez a következőt hozzáadván, oly módon, mint a hogy a boltos 
a szalagot szokta mérni. A mérőszalagon leolvasott centiméterek száma mutatja 
a körlap területét □  centiméterekben, vagyis a n  méternek tízezred részei
ben. Mert a szálak a körlapot trapézekre osztják fe l; minden ily trapéznek 
magassága 1 cm., a középalapvonala pedig a mérőszalaggal megmért középhúr, 
mely ha cm.-ekben van kifejezve, egyszersmind a trapéz területét is mutatja 
cmAekben. Ha a körlap nagyobb, mint a keret belseje, akkor vastag irónnal 
több részre osztjuk s az egyes részek területét külön-külön megmérvén, össze
adjuk. Nagyobb biztosság tekintetéből czélszerü ezen területmérést a keretnek 
más irányba való helyezése mellett ismételni s az eredményekből átlagot venni.
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iratik be, s mely négy kisebb hasábot foglal be és pedig: az át
mérők és a körlapok kitüntetésére először kéreggel együtt mérve, 
azután kéreg nélkül.

Az eddig leírt munka elvégzése által, közvetlen felvétel útján 
nyertük mindazon adatokat, melyeket az első három hasábnak kell 
tartalmaznia, továbbá a törzs jelen korára vonatkozó körlapokat 
úgy kéreggel mint kéreg nélkül, a többi korra vonatkozólag pedig 
a körlapokat kéreg nélkül mérve. Most mindenekelőtt kikeresvén 
az Erdészeti Segédtáblákból a bejegyzett körlapoknak megfelelő 
átmérőket, beírjuk a körlapok mellé. Miután pedig az átlagtörzs 
minden egyes korfokozatára nézve tudnunk kell a körlapokat s 
illetve átmérőket kéreggel együtt is, azok közvetlen felvétel útján 
nem lévén kipuhatolhatok, számítás útján határoztatnak meg. 
E számításnál azon feltevésből indulunk, hogy a milyen vastag a 
különböző idő alatt képződött kéreg a törzs jelen korában, ugyan 
oly vastag volt az ugyanannyi idő alatt létrejött kéreg a törzs 
minden korfokozatában. A törzs jelen korára vonatkozó kéreg 
vastagsága a csúcs felé apad, miután az évek száma, melyek alatt 
az képződött, annál kisebb, minél nagyobb magasságban mértük 
meg, tehát minél nagyobb a korong sorszáma. A kéreg kora pedig 
meg van határozva az illető korong összes évgyűrűinek száma 
által. Hogy tehát minden korfokozatra nézve a kéregvastagságot 
minden korongnál megállapíthassuk, ki kell Írnunk (legczélszerübben 
ugyanazon lajstromlapon) az egyes korongoknál a jelen korra vonat
kozólag talált kéregvastagságot (a negyedik hasábban feljegyzett 
átmérők különbözeiét) és a korongon leolvasott évgyűrűk számát, 
azután ki kell számítanunk a korongon talált azon évgyűrűk számát, 
melyet az illető korfokozatnak megfelelő körlap tartalmaz, és 
kikeresvén az ezen évgyürüszámnak megfelelő, vagy ahoz leg
közelebb álló évgyürűszámot a jelen korra vonatkozó feljegyzés
ben, az annak megfelelő, illetve szükség eáetén kézbesítés útján 
kiszámítható kéregvastagságot hozzáadjuk az illető kéregnélküli 
átmérőhez és beírjuk a lajstromnak illető hasábjába. (Ha például 
a 114 éves törzsnél 7. számú korongon a leolvasott évgyűrűk 
száma 73, a kéregvastagság 2'9 cm., a 8. számú korongon pedig 
az évgyűrűk száma 69, a kéregvastagság 2'7 cm., s a 90 éves 
korra vonatkozólag a 2. számú korongon a körlap 70 évgyűrűt 
foglal magában, akkor ezen körlaphoz tartozó kéregvastagság:

r> ____
2.7 X (70—69) =  2.75 cm.). Ily módon meghatároz-

i 3 69
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van a lajstrom minden tételére nézve a kéregvastagságokat s be
írván a kéreggel számított átmérőket, kikeressük az azoknak meg
felelő körlapokat és bejegyezzük az illető hasábba.

Ezután következik az egyes korfokozatoknak megfelelő ma
gasság kipuhatolása. A törzsnek valamely, a mostaninál fiatalabb 
korában tényleg létezett magasságát megtudhatnék, ha ezen kor 
éveinek számát levonván a vágáslapon olvasott összes évgyűrűk 
számából, felkeresnék a jelenlegi törzs azon magasságát, melyben 
a korong épen annyi évgyűrűt mutat, a hány évet tesz a különbség 
a törzsnek jelen kora és azon kor közt, melyre a magasság 
kerestetik. Ez azonban igen hosszadalmas és nehézkes eljárás 
volna s azért megfordítjuk a kérdést s azt keressük, hogy hány 
éves volt a törzs, midőn magassága azon magasságot érte el, 
melyben a korong lemetszetett. Ezt megtudjuk, ha az illető korong 
összes évgyűrűinek számát levonjuk a vágáslapon talált összes 
évgyűrűinek számából. (Ha például az évgyűrűk száma a vágás
lapon 114, a 7. számú korongon — tehát 13.5 méter magasságban — 
pedig 73, akkor a 13.5 m. magasságnak 114—73 =  41 év felel 
meg, azaz: a törzs 41 éves korában 13.5 méter magassággal bírt). 
Ily módon kipuhatolván minden korongnál az évgyűrűk (a lajstrom 
3-ik hasábja) különbségét, az így nyert korokat s a megfelelő 
magasságokat (a lajstrom 2-ik hasábjából) feljegyezzük, s ezen 
adatok segélyével kiszámítjuk közbesítés útján a törzs minden 
10-es számú korában létezett magasságot. (Ha például a 6. számú 
korongon az évgyűrűk száma 77, a 7. számú korongon 73. a 
vágáslapon pedig 114, akkor a 37 éves kornak 1 1 . 5  méter és a 
41 éves kornak 13.5 méter magasság felelvén meg, a 40-ik év

1 3 5--1 1 5számára lesz a magasság: 1 1 . 5  -f- —^ X  (40—37) =  13.o 

méter.)
A törzsnek a különböző korfokozatokra vonatkozó köbtartalmai 

ugyanazon módon számíttatnak ki, mint ahogy fennebb elő lett 
adva. Az egyes korongok ugyanis (a 2. számtól kezdve) a 2 méter 
hosszú szakaszoknak felehosszában mért körlapjait tartalmazván, 
a lajstrom 4-ik hasábjától kezdve minden hasábban a kéreggel 
együtt számított átmérőknek megfelelő körlapok a 2. számú korong
tól az utolsóig összeadatnak és 2-vel szoroztatnak s ehez hozzá- 
adatik még az 1. számú korong körlapjainak 2 '5-del való szorozata. 
Megjegyzendő azonban, hogy az utolsó (legkisebb) körlap minden 
hasábban csak az esetben vétetik a többi körlapokkal együttesen

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



74

számításba, ha az illető korfokozatnak megfelelő teljes magasság 
épen 1 méterrel nagyobb mint azon korong magassága, melyen 
az illető utolsó körlap előfordul; ellenesetben az utolsó körlap nem 
számíttatik a többihez, hanem a sudarvég külön köböztetik mint 
oly egyenes kúp, melynek alapsíkja egyenlő az utolsó és utolsó- 
előtti körlapok összegének felerészével, magassága pedig egyenlő 
az utolsó körlapnak megfelelő törzsmagasság és az illető korfokozat 
teljes magasságának különbözetével, hozzáadva az utolsóelőtti 
szakasz végétől az utolsó körlapig terjedő 1 métert. A kúp köb
tartalma azután az alapsík és magasság szorzatának V3-a.

Az alakszámok szintén oly módon számíttatnak ki, mint a 
hogy az fent a próbaterek eredményeinek kiszámításánál előadatott. 
Az egyes korfokozatok számára kipuhatolt köbtartalmakat elosztván 
az illető mellmagassági körlapok és teljes famagasságok szoroza- 
tával. megkapjuk a nem valódi alakszámokat; ezekből pedig kiszá
mítjuk az átszámítási táblák segélyével a valódi, vagy pedig a 
testmértani alakszámokat.

A leírt módon kipuhatolt adatokat u. m .: mellmagassági 
átmérőt, mellmagassági körlapot, a törzsnek csúcsmagasságát, nem
valódi és valódi (esetleg a testmértani) törzs-alakszámát és köb
tartalmát bejegyezzük a lajstromba az egyes korfokozati hasábokba, 
s ezzel a törzselemzési munka be van fejezve.

A helyi fatermési tábláknak több különböző korú állabokban 
gyűjtött adatok alapján való szerkesztésénél a törzselemzés nem 
okvetlenül szükséges, de mindenesetre hasznos. Először is meg
győződhetünk általa arról, hogy az átlagtörzseknek a próbaterek 
felvétele alkalmával kiszámított köbtartalma helyes-e; másodszor 
pedig megtudjuk, hogy miként növekedett minden átlagtörzs éle
tének különböző korában, s ez által biztosabb tájékozást nyerünk 
az egyes fanemek növési viszonyai iránt azon adatokat illetőleg, 
melyek az állabokat alkotó egyes törzsekre vonatkoznak. Főczélja 
azonban e törzselemzésnek oly adatokat szolgáltatni, melyekkel a 
termési .táblák szerkesztésénél a próbaterek felvétele által kipuha
tolt adatok összeállításának és kiegészítésének helyessége ellen
őrizhető.

’  39 . § .

A próbaterek eredményeinek kiszámítása és a törzselemzés 
befejezése után a mintaállabokban gyűjtött adatok (üzemmód sze
rint elkülönítve) rendeztetnek fanem, kor és termőhelyi osztály
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szerint. A termőhelyi jóság számos tényezőknek kifolyása; minthogy 
azonban ezen tényezők együttes működésének eredménye az állab 
fatömegében nyer kifejezést, ennélfogva a termőhely osztályozásánál 
a fatömeg szolgál zsinórmértékül. E szerint ugyanazon fanemböl 
álló szabályosan nőtt s' egyenlő kezelésben és ápolásban részesült 
két egyenlő korú állab közül azon állab termőhelye tekintetik jobbnak, 
melyben téregységenként nagyobb fatömeg találtatik.

A gyűjtött adatokat tehát mindenekelőtt fanemek szerint 
különítjük el s minden fanemre nézve az illető mintaállabokban 
felvett próbaterek eredményeit olvképen írjuk össze, hogy először 
egy hasábban a talált állabkort, a másik hasábban melléje a hol
danként talált fatömeget, harmadikban az átlagnövedéket, negye
dikben pedig az illető próbatér számát jegyezzük fel, kezdvén a 
magasabb kornál s a kor éveinek száma szerint haladván lefelé. 
Most következnék az adatoknak elkülönítése termőhelyi osztályok 
szerint; mielőtt azonban ehez hozzáfognánk, meg kell állapítanunk 
a termőhelyi osztályok számát és illetve azon fatömegkülönbsége- 
ket, melyek a vágható korú állabokra nézve az egyes termőhelyi 
osztályok közt legyenek.

A termőhelyi osztályok száma függ általában a fanemtől, a 
termőhelyi minőségek különféleségétől és a pontosságtól, melyet 
a fenforgó viszonyokkal szemben kívánatosnak tartunk. Azon 
fanemeknél, melyek csak bizonyos határozott termőhelyi viszonyok 
közt képesek megfelelően tenyészni, kevesebb, — ellenben azon 
fanemeknél, melyek nem annyira igényesek, tehát sokféle termő
helyen előfordulnak, több termőhelyi osztályt szükséges elkülöníteni. 
Továbbá egyenletesebb termőhelyi viszonyok mellett, például sík
ságon, kevesebb termőhelyi osztály szükségeltetik, mint hegységi 
erdőkben, ahol a termőhely váltakozik. Végre nagyobb pontos
sághoz részletesebb elkülönítés, tehát több termőhelyi osztály fel
állítása is kívántatik. Mindenesetre azonban szükséges, hogy minden 
termőhelyi osztály a nálánál közvetlenül jobb vagy rosszabb 
termőhelyi osztálytól annyira különbözzék, mikép a különbség a 
természetben is könnyen észrevehető legyen; de másrészt ezen 
különbség ne legyen oly nagy, hogy a fatennési táblák használata 
ezáltal teljesen megbizhatlanná válnék. A gyakorlatban határokul 
tekinthetők oly különbségek, melyek a holdankénti átlagnövedékben 
azon korra nézve, melyben az legnagyobb, 0'3—0‘6 köbméterre 
terjednek.

Már a mintaállabok kiválasztásánál, a különböző termőhelyi
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tényezők és a mintaállabok külsejének szemügyre vétele által tájé
kozást nyerünk az iránt, hogy az egyes előforduló fanemek számára 
hány termőhelyi osztályt fog kelleni elkülöníteni; erre való tekin
tettel s azonkívül figyelemmel a jelzett különbségi határokra és 
arra, hogy a fenforgó gazdasági viszonyokhoz képest, mely részle
tességgel lesz az erdörendezés eszközlendő, könnyen megállapít
hatjuk a felállítandó termőhelyi osztályok számát, illetve azon 
famennyiséget, mennyivel legyen a holdankénti átlagnövedék vágható 
korban minden termőhelyi osztályban kisebb, mint a közvetlen 
fölötte való osztályban.

Az így megállapított különbség módot nvujt a mintaállabokban 
gyűjtött adatoknak termőhelyi osztályok szerint való elkülönítésére. 
A természetben ugyanis ritkán található két állab, mely termőhelyi 
minőségre nézve mindenben tökéletesen egyeznék, s ennélfogva 
számos termőhely fordulhat elő, mely a termési táblákban meg
állapított termőhelyi osztályok közül egyikkel sem vág teljesen össze; 
ezeket aztán azon osztályba szoktuk sorozni, a melyhez közelebb 
állanak. Hasonló eljárást kell tehát követnünk a termési táblák 
szerkesztésénél is, azaz egy termőhelyi osztályba össze kell foglal
nunk annyi minlaállabot, a hánynak átlagnövedéke vágható korban 
kevesebbel különbözik egymástól, mint a mennyi a megállapított 
különbség.

Az osztályozás ehez képest következőleg történik. Először is 
a fentjelzett összeírásban kikeressük a vágható vagy ahoz igen 
közel (tehát oly korban, melyben az átlagnövedék elérte a maxi
mumát) álló mintaállabok közül azon próbateret, melyen a legna
gyobb átlagnövedéket találtuk. Ezen legnagyobb átlagnövedékből 
levonjuk a megállapított különbséget, s mindazon vágható korú 
mintaállabokat, illetve próbatereket, melyeknek átlagnövedéke ezen 
maradványnál nagyobb, az első osztályba sorozzuk, illetve az 
összeírásban a próbatér száma mellé I-est jegyezünk be. Most a 
maradványt vesszük felső határnak s abból levonván a megálla
pított különbséget, megtudjuk az alsó határt; mindazon vágható 
korra vonatkozó próbatereket pedig, melyeken az átlagnövedék e két 
határ közé esik, a második termőhelyi osztályba sorozzuk, ennél
fogva a lajstromban az illető próbaterek száma mellé II-est írunk. 
Ily módon folytatjuk az elkülönítést mindaddig, mig valamennyi 
vágható korú mintaállab, illetve próbatér a neki megfelelő termő
helyi osztályba besorozva nincsen. Ennek megtörténtével végig
járjuk a lajstromban a besorozott próbatereket és szemelött tartva
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azon benyomást, melyet az illető termőhelyi tényezők és a minta- 
állabok külseje ránk tettek, vizsgáljuk, vájjon az osztályokba való 
elkülönítés megfelel-e s illetve nem fordul-e elé egyik vagy másik 
osztályban oly próbatér, mely az átlagnövedéktől eltekintve egyéb 
viszonyainál fogva határozottan más osztályba tartoznék. Ily próba
terek a megfelelőbb osztályba áthelyeztetvén, esetleg egészen 
kihagyatván, következik a többi korfokozatokra vonatkozó próba
terek sorozása.

Itt már nehezebb a munka s nemcsak óvatosságot igényel, 
de a termőhelyi viszonyok megítélésében való jártasságot s külö
nösen az egyes fanemek általános természetének és növési saját
ságainak ismeretét is feltételezi. A nagyobb átlagnövedék egyenlő 
kor mellett itt is ugyan jobb termőhelyre mutat, de azt, hogy melyik 
osztályba kell egyik vagy másik próbateret soroznunk, csupán az 
átlagnövedék alapján meg nem határozhatjuk. Jobb tájékozást 
nyerünk, ha az átlagnövedék viszonylagos nagysága mellett a termő
helyi tényezőknek a helyszínén megismert minőségét is tekintetbe 
vesszük s azokat a már osztályozott öregebb mintaállabok termő
helyi tényezőivel összehasonlítjuk. Legbiztosabb alapot szolgáltat 
azonban a törzselemzés. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy 
a fatömeg tényezői (törzsszám, körlap, magasság és alakszám) 
közül leginkább az állabmagasság jellegzi a termőhelyet; ha tehát 
tudjuk, hogy például az I. termőhelyi osztályba sorozott 110 éves 
mintaállabnak magassága az állab 80 éves korában 23 méter volt, 
akkor következtethetjük, hogy mindazon 80 éves mintaállabok, 
melyek tényleg azzal a magassággal bírnak, szintén az I. termő
helyi osztályba tartoznak. Miután pedig törzselemzés útján minden 
fiatalabb korfokozat számára a magasságokat pontosan kipuhatol
hatjuk, ennélfogva a fiatalabb korra vonatkozó próbatereknek a 
termőhelyi osztályokba ezen alapon való elkülönítése nehézségbe 
nem ütközik. Megjegyzendő egyébiránt, hogy a magasságnak ily 
módon való összehasonlítása annyiban nem egészen helyes, a 
mennyiben az öregebb állabnak fiatalabb korában létezett magas
sága azon átlagtörzs szerint állapíttatott meg, mely az öregebb 
állab törzseinek átlaga, ezen törzs pedig az állab fiatalabb korá
ban nem lehetett állagtörzs.1 Az ebből származó hiba azonban

1 A törzsek száma tudvalevőleg kisebbedik, és pedig mindig a silányabb 
törzsek vesznek ki; azok tehát, melyek az állab magasabb korában találtatnak, 
azelőtt valamennyien az erőteljesebb törzsek közé tartoztak, átlaguk tehát nem 
azonos a fiatalabb korban létezett összes törzsek átlagával.
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nem lényeges, mert a szobályosan nőtt állabban az egyes törzsek 
magassága nem annyira eltérő, hogy a különbség a törzselemzés 
útján meghatározott és a tényleg létezett átlagos állabinagasság 
közt jelentékeny lehetne.

A legközelebbi fiatalabb korfokozatra vonatkozó próbatereket 
tehát olyképen sorozzuk be termőhelyi osztályokba, hogy felke
resvén a törzselemzés eredményei közül a már osztályozott öregebb 
mintaállabokra, illetve próbaterekre vonatkozó s a sorozandó álla- 
bokkal egyenlő korban talált magasságokat, mindazon fiatalabb 
mintaállabokat, melyeknek magassága ugyanazon korban az első 
osztálybeli próbatereken talált magasságokkal egyezik, az első 
osztályba-, azokat pedig, melyek magassága a második, harmadik 
stb. osztálybeli próbatereken talált magasságokkal egyenlő, a 
második, harmadik stb. osztályba sorozzuk. Ugyanezen eljárás szerint 
történik a többi korfokozatokra vonatkazó fiatalabb mintaállabok 
osztályozása is, megjegyeztetvén, hogy mindig egyenlő korra vonat
kozó magasságok hasonlítandók össze, s ennélfogva, ha a fiatalabb 
állab kora nem tizes számú, akkor a hozzá legközelebb álló fiata
labb tizesszámú kornak megfelelő magasság keresendő ki a törzs
elemzési eredményekben, s ezzel hasonlítandó össze az öregebb 
állabnak ugyanazon korra törzselemzés útján talált magassága.

Az így végig eszközlött osztályozás helyességét még meg 
kell vizsgálnunk, olyképen, hogy az egy és ugyanazon osztályba 
sorozott mintaállabok termőhelyi tényezőit, úgy a mint azokat a 
helyszínén találtuk, összehasonlítjuk, s a mennyiben kitűnnék, hogy 
valamely állab. termőhelyi tényezői a többitöl annyira eltérők, hogy 
azok szerint az illető állab határozottan nem abba az osztályba

Hartig Th. eljárása szerint az összehasonlításra alkalmas magasságokat 
olyképen nyerjük, hogy a korosabb állabban bizonyos számú, szabályosan fej
lődött törzseket külön e czélból felvevőn, azoknak átlagtörzsét elemezzük; a 
fiatalabb korú állabokban pedig szintén csak annyi törzset és pedig a legerő
teljesebbeket vesszük fel s ezek átlagtörzsének magasságát hasonlítjuk össze a 
törzselemezés által az öregebb állabban nyert magassággal.

Egy másik módja a fiatalabb mintaállabok termőhelyi osztályokba való soro
zásának azon tapasztalati tételen alapszik, hogy a különbözőkorú, szabályosan nőtt 
■allabok fatömegei egyenlő termőhelyen úgy viszonylanak egymáshoz, mint az 
állabmagasságok, minélfogva, ha a korosabb állab viszonyszámát (magasság 
osztva fatömeggel) kiszámítjuk, mindazon fiatalabb korú állabbok, melyeknél a 
magasság és fatömeg közti viszonyszám az előbbivel egyezik, ugyanazon osz
tályba sorozandók, a melybe az öreg állab soroztatott. A jelzett tapasztalati 
tétel azonban nem teljesen megbízható.
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való, a melybe soroztatott, az esetben vagy egészen kihagyjuk, 
vagy pedig az összes termőhelyi és állabviszonyai szerint újból 
sorozzuk be.

40. §.

Az egyes kipuhatolt adatok kiegyenlítése és kiegészítése leg- 
czélszerübben grafikus úton eszközölhető. Ezen eljárás a követ
kezőkön alapszik. A termési tábláknak alapiául szolgáló állabok 
fatömege bizonyos szabály szerint gyarapodik, úgy hogy, ha egy 
vízszintes vonalra az egyes korokat, illetve éveket bizonyos mércze 
szerint felrakván, az osztáspontokon függélyeseket húzunk, eze
ken, szintén bizonyos mércze szerint, az egyes koroknak megfelelő 
§ köbméterekben kifejezett fatömegeket tüzziik le és az így nyert 
pontokat egymással összekötjük, egy szabályos görbevonalat nye
rünk, mely elején homorú, mindaddig, míg az évi folyó növedék 
emelkedik, azontúl pedig domborodni kezd s magasabb korban 
mindinkább közeledik a vízszintes irányhoz. Hasonló szabályos 
görbe vonalakat kapunk, ha az évi folyó növedéket s az átlag- 
növedéket a leírt módon felrakjuk. De nemcsak a fatömeg és annak 
gyarapodása, hanem az egyes tényezők is u. m .: törzsszám. 
magasság, törzslapösszeg, alakszám, ha ugyanoly módon korok 
szerint felrakatnak, szintén szabályos görbe vonalakat eredményez
nek. Ezen görbevonalak a szerint, a mint a fatömeget, vagy a 
növedéket, vagy pedig a fatömegnek egyes tényezőit ábrázolják, 
különböző alap-alakkal bírnak (lásd a 2. mellékleten kitüntetett 
ábrákat); ezen alapalakok azonban minden fanemnél és minden 
termőhelynél ugyanazok, habár magok a görbék üzemmód, fanem 
és termőhelyi osztály szerint egymástól eltérők. Ha tehát egy és 
ugyanazon fanem- és termőhelyre nézve több, különböző korra 
vonatkozó adattal rendelkezünk s azokat fent jelzett módon fel
rakjuk, akkor azon több pontból, melyek a felvett adatoknak meg
felelnek, az egész görbevonal szerkeszthető, s az általa lemetszett 
függélyesek az alkalmazott mércze segélyével megméretvén, a 
hiányzó adatok megtudhatók.

A termőhely szerint osztályozott adatoknak grafikus úton 
való kiegyenlítését és kiegészítését következő módon eszközöljük.

Mindenekelőtt elővesszük a különböző koroknál felvett hol- 
dankénti fatömegeket (és pedig törzs-, galy- és rőzsefát együtt) s 
felrakjuk azokat alkalmas mércze szerint az illető koroknak a víz
szintes vonalon megfelelő osztáspontokról fölfelé húzott függélyes

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



80

vonalakra. Az összes, egy és ugyanazon termőhelyi osztályba soro
zott fatömegeknek felrakása után az így nyert pontok közt sza
bályos görbevonalat húzunk olyképen, hogy az lehetőleg minden 
korcsoportra nézve az abban előforduló (fatömegeket jelző) pon
toknak középarányosát képezze. Ezen görbevonalat egész a kezdő 
pontig meghosszabbítván, lemérjük az alkalmazott mércze szerint 
az egyes 10-es számú korfokozatoknak megfelelő függélyeseket és 
az így kipuhatolt fatömegeket feljegyezzük.

Azután (mindig a kisebb korfokozatnak megfelelő fatömeget 
levonván a közvetlenül nagyobb korfokozat fatömegéből és a ma
radványt elosztván az évek számával, vagyis 10-zel) kiszámítjuk a 
folyó átlagos korszaki növedéket és (a fatömegeknek a megfelelő 
kor évszámával való elosztása által) az átlagnövedéket s mind
kettőt a fennebb említett módon felrakván, a függélyeseken letüzött 
pontokat összekötjük. Ha úgy a folyó korszaki növedék mint az 
átlagnövedék is szabályos görbevonalat képez, akkor a fatöme
gek görbéje is szabályos; ellen esetben igazítás szükséges. Ezen 
igazítás egyelőre a folyó korszaki növedéken eszközöltetik úgy, 
hogy annak görbéje szabályos legyen, de az első felrakástól ne 
legyen nagyon eltérő. A kiigazított görbevonal által lemetszett 
folyó növedékek leméretvén és feljegyeztetvén, a holdankénti fa
tömegek a legmagasabb korfoktól kezdve lefelé azok szerint szá
míttatnak át (levonván mindig a közvetlenül nagyobb korfok fatö
megéből az illető folyó növedék 10-szeresét); az így nyert fatöme
gek ismét felrakatván a függélyeseken letüzött pontok összeköttet
nek. Ha az így nyert görbevonal szabályos s az annak alapján újra 
kiszámított és felrakott átlagnövedékek szintén szabályos görbe
vonalat adnak: akkor a fatömegsor helyesnek tekinthető. Ellenkező 
esetben az igazítást ismételnünk kell mindaddig, míg a fatömegek, 
a folyó korszaki növedékek és az átlagnövedékek szabályos görbe
vonalat nem képeznek.1

i A grafikus közbesítés útján nyert fatömeg helyessége megvizsgálható 
számtani úton is, a Breymann K.-féle következő képlet szerint :

Fx x2 (x—h) (x—c) (x—d) Fa . 2 —c) (x—d) _ Fi,
=  «2 (0- 6) ( a - e )  (a— d) ‘ +  b* (6— a) b— e) ( b - d )

x 2(x—a) (x—b) (x—d) _ F c . a;'2 (x— a) (x—b) — _ F
' c2 (c—n) (c—b) (c—d) d'1 (d—a) (d—b) (d—c)

melyben a, b, c, d az alapul szolgáló Fa,Fi, Fc, Fd fatőmegeknek megfelelő ko
rokat, x azon kort, melyre a fatömeget keressük, s Fx a keresett fatömeget 
jelentik.
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Most következik a fatömeg egyes tényezőinek kiegyenlítése 
és kiegészítése; ezek közt legfontosabb az állabmagasság. Ennek 
görbéjét hasonló módon szerkesztjük mint a fatömegekét: az illető 
termőhelyi osztályba besorozott próbaterek eredményei közül ki
keressük az átlagos állabmagasságokat, s azokat az illető koroknak 
megfelelő távolságokban a vízszintestől fölfelé húzott függélyesekre 
alkalmas mércze szerint felrakván, az így letüzött pontok közt 
összefüggő szabályos görbevonalat húzunk olyképen, hogy az 
mintegy középarányosást képezze a letüzött pontoknak. A 10-es 
számú koroknak megfelelő függélyeseken lemetszett részeket az 
alkalmazott mércze szerint megmérvén, megkapjuk az egyes kor
fokoknak megfelelő állabmagasságokat. Hogy a húzott görbevonal 
helyes-e, arról itt is azáltal győződhettünk meg, hogy a lemért 
állabmagasságokból kiszámítjuk a magassági folyó korszaki növe- 
dékeket s azokat hasonló módon felrakván, a letüzött pontokat 
összekötjük. Ha az így nyert görbevonal szabályos, akkor a ma
gasságok görbéje is szabályosnak tekinthető; ellen esetben ki kell 
igazítani, mely kiigazítás ugyanoly módon eszközöltetik, mint a 
fatömegeknél. A magasságok görbéjének helyességét azonkívül 
megvizsgálhatjuk még azáltal is, hogy az egyes próbatereknél 
törzselemzés útján nyert famagasságokat valamennyi korfokozatra 
nézve összeírjuk s minden 10-es számú korra nézve a középará
nyost számítjuk ki; ezen középarányosoknak legalább megközelítö-

Ezen képlet alkalmazásánál figyelembe kell venni a következőket: 1. az 
alapul szolgáló fatömegek akként választandók, hogy a korok közt lehetőleg 
egyenlő különbségek legyenek, pl. : a =  40, 80, 120, =  160 év : 
2. az alapul vett legnagyobb koron túl terjedő korok fatömegeinek meghatáro
zására a képlet nem használható ; 3. ha a képlet szerint közbesített fatömegek
ből levezetett folyó- és átlagnövedék nem ad szabályos görbét, akkor a hibát 
abban kell keresni, hogy az alapul vett fatömegek nem egy és ugyanazon 
termőhelyi osztályba tartoznak.

Ha csak három különböző kornak megfelelő fatömeg vétetik alapul, 
akkor a következő képlet alkalmazandó:

F:c  X 2 (x—b) (  X— c) ' F a  . x 2(x— a) (x— c) _ Fb . x 2 (x— a) (x—b) Fc .
a'2 (a—b) ( a —c) b2 (b—a) (b—c) ' (c—a) ( —b)

önként értetik, hogy a közbesítendő fatömegek annál pontosabban határozhatók 
meg, minél több különböző korú fatömeg vehető a számítás alapjául, a gya
korlatban azonban 4-nél több alapfatömeget nem igen használnak. Két alap 
fatömegből a közbeeső korok fatömegei meg nem határozhatók.

(A képlet levezetéséről és alkalmazásáról 1. Breymann K .: „Tafeln für 
Forstingenieure und Taxatoren“ 43-ik és kk. lapjait, Wien 1859.)

Erdörendezéstan. I. rész. 6
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leg kell egyezniük az illető korfokozatok számára szerkesztés útján 
nyert magasságokkal, s ha nagyobb eltérések mutatkoznak, a ma
gasságok görbéje újból szerkesztendő.

A holdankénti körlapösszeg (az egy holdon lévő fatörzsek 
mellmagasságban mért körlapjai összegének) görbéjét szintén az 
illető termőhelyi osztályba besorozott próbaterek eredményeiből 
oly módon szerkesztjük mint a fatömegek és magasságok görbéjét. 
Hogy azonban a görbevonal szabályosságáról és helyességéről 
meggyőződhessünk s a többi tényezők kiegyenlítésére és kiegészí
tésére biztos alapot nyerjünk, szükséges^. holdankénti fatömegek oly 
görbéjét szerkesztenünk, melyben az ág- és rőzsefa ki van hagyva. 
Ezt legczélszerübben ugyanazon a lapon szerkeszthetjük, melyen 
a teljes fatömegek görbéje lett szerkesztve, és pedig olyképen, 
hogy az illető termőhelyi osztályba foglalt próbaterek eredményei
ből kiolvasott törzsfatömeget felrakjuk a megfelelő függélyesekre 
s az így nyert pontok közt szabályos görbe vonalat huzunk, figyel
vén különösen arra, hogy ezen görbevonal a teljes fatömegek gör
béjéhez (ha a legmagasabb kortól a legfiatalabb korfok felé hala
dunk) arányosan mindinkább közeledjék. Az így szerkesztett görbe
vonal helyességét még az által is ellenőrizzük, hogy az annak alap
ján az egyes korfokozatok számára kipuhatolt törzsfatömegekből 
kiszámítjuk azoknak folyó korszaki növedékét s azt szintén felrak
juk. Ha utóbbi felrakás nem ad szabályos görbevonalat, akkor a 
törzsfatömegek görbéjét kiigazítjuk s annak növedékét újra kiszá
mítván, ismét felrakjuk, mindaddig ismételvén a helyesbítést, míg 
mind a két görbe nem lesz teljesen szabályos. Ha azt elértük, 
akkor a görbevonal által lemetszett függélyesek megmérésével az 
egyes korfokozatok számára nyert törzsfatömegeket helyeseknek 
tekinthetjük.

A törzsfatömeg tényezői a következők: a holdankénti törzs
szám, az átlagtörzs mellmagassági körlapja, a famagasság és a nem
valódi alakszám. Ezek közül a famagasságok a fentebbiek szerint 
megállapíttatván és a holdankénti körlapösszegek (holdankénti 
törzsszám szorozva az átlagtörzs mellmagassági körlapjával) gör
béje is megszerkesztetvén, következik a nemvalódi alakszámok, 
a holdankénti törzsszámok és az átlagos mellmagassági körlapok 
görbéinek szerkesztése. A nemvalódi alakszámok görbéjének 
szerkesztése czéljából kiszámítjuk először minden korfokozat szá
mára a megfelelő nemvalódi alakszámot olyképen, hogy a hol
dankénti körlapösszeget szorozzuk a magassággal és ezen szorzat-
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tál elosztjuk a holdankénti törzsfatömeget. Az így kiszámított alak
számokat felrakjuk a fent leírt módon az illető függélyesekre s a 
lefűzött pontokat összekötvén megkapjuk a nemvalódi alakszámok 
görbéjét, mely ha nem volna szabályos, akkor úgy azt, mint a hol
dankénti körlapösszegek görbéjét is újra kell szerkesztenünk mind
addig, míg mind a kettő nem lesz szabályos. A holdankénti törzs
számok görbéjét a próbaterek eredményeiből szerkesztjük ugyanoly 
módon, mint a holdankénti fatömegek görbéjét; a mellmagassági 
körlapokat pedig a (helyesbített) holdankinti körlapösszegeknek a 
megfelelő holdankinti törzsszámokkal való elosztása által puhatol
ván ki, felrakatjuk a függélyesekre s a letüzött pontokat összeköt
jük. Ha az ezáltal nyert görbevonal szabályos, akkor a többi is 
helyesen van szerkesztve; ellen esetben igazítás szükséges, mely
nek folytán a holdankénti törzsszámok, esetleg a holdankénti kör
lapösszegek s ennek folytán (a magasságokat nem lévén czélszerű 
tovább bolygatni) a nemvalódi alakszámok görbéje is változást 
szenved. Végre, ha valamennyi tényező szabályos görbevonalat 
ad, megvizsgáljuk még azoknak helyességét a szerkesztés útján 
nyert adatoknak a próbaterek átlagos eredményeivel való össze
hasonlítása által, s ha jelentékeny eltérések nem mutatkoznak, 
akkor a kiigazítás és kiegészítés be van fejezve. A mellmagassági 
körlapoknak megfelelő átmérőket az Erdészeti Segédtáblákban fog
lalt körlaptáblából keressük k i; a valódi (esetleg a testmértani) alak
számokat pedig a nemvalódi alakszámokból a 38. §-ban jelzett 
átszámítás útján kapjuk meg.

A fent leírt módon megállapítjuk valamennyi termőhelyi osz
tályra nézve az adatokat, folyton ügyelve arra, hogy a helyesbíté
seknél a tényleg talált adatok átlagától való nagy eltérések lehető
ség szerint mellőztessenek.

A szerkesztés útján kiegyenlített és kiegészített adatokból ki
puhatoljuk még a korszaki és az egész fakészletsorok fatömegei
nek holdankénti átlagát és a használati százalékot. A fakészlet
sorok fatömegeinek holdankénti átlagait legczélszerübb grafikus úton 
meghatározni. E czélból a holdankénti teljes fatömegek véglegesen 
megállapított görbéjén a 10—10 évnek megfelelő függélyesek közt 
felhordjuk az egy évnek megfelelő függélyeseket is, s minden 
egyes évnek megfelelő függélyesnek a vízszintestől a görbéig ter
jedő részét az alkalmazott mércze szerint megmérvén, szálerdőre 
nézve 20 évenként (1—20, 21—40, 41—60 stb.), sarjerdőben pedig 
10 évenként (1— 10, 11—20, 21—30 stb.) összeadjuk s minden

6*
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összeget 20-szal, illetve 10-zel elosztván, megkapjuk a korszaki 
készletsorok fatömegének holdankénti átlagát. Hasonló módon pu
hatoljuk ki az egész készletsor fatömegének holdankénti átlagát 
például a 60 éves korfokozatra nézve, ha az 1—20, 21—-30,. 
31—40 és 41—60 éveknek megfelelő, fentebbi módon kipuhatolt 
korszaki fakészletösszegeket összeadjuk és 60-nal elosztjuk; a 70 
éves korfokozatra nézve hozzáadjuk az előbbeni fatömegösszeghez 
a következő 10 évnek (61—70) megfelelő fakészleteket s az egészet 
elosztjuk 70-nel, s így tovább.

A használati százalékot akként számítjuk ki, hogy az illető 
korfokozatnak megfelelő holdankénti fatömeget elosztjuk az ugyan
azon korfokozatnak megfelelő egész készletsor fa tömegének össze
gével és szorozzuk 100-zal.1

4L §.

A fent leírt módon, külön a szálerdők és külön a sarjerdők 
számára az egyes fanemekre nézve termőhelyi osztályonként meg-? 
határozott adatokból összeállíttatnak a fatermési és növekvési 
táblák. Minden ily táblában a következő adatok mutattatnak ki:

1. kor (10 évtől kezdve, 10 évi fokozatokban);
2. átlagos átmérő a mellmagasságban (centiméterekben, egy 

tizedessel):
3. átlagos famagasság (a gyökfőtől a csúcsig, meterekben> 

egy tizedessel);
4. alakszám (3 tizedessel) és pedig:

a) nem valódi (a mellmagassági körlapra vonatkozólag);
b) valódi (a famagasság Vao-ában lévő körlapra vonatko

zólag) ; esetleg testmértani alakszám;
5. holdankénti törzsszám (a főállabra vonatkozólag);
6. holdankénti körlapösszeg (mellmagasságban, négyzetméte

rekben 2 tizedessel);
7. holdankénti fatömeg (a főállab egész földfölötti fatömege, 

köbméterekben, és pedig: a) törzsfa, b) ág- és rőzsefa,
c) összesen);

8. holdankénti folyó korszaki növedék (köbméterekben, 2 tize
dessel) ;

1 Az Erdészeti Segédtáblákban foglalt fatermési táblákban százalék 
helyett a viszonyszám (holdankénti fatömeg osztva az egész készletsor fatöme
gével) van kimutatva.
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9. holdanként! átlagnövedék (köbméterekben, 2 tizedessel);
10. korszaki készletsor fatömegének holdankénti átlaga (köb

méterekben) ;
11. egész készletsor fatömegének holdankénti átlaga (köb

méterekben) ;
12. használati százalék (2 tizedessel).
Az elősoroltakon kívül ki szokták még tüntetni: az átlag

törzsre nézve a mellmagassági körlapot, a köbtartalmat, a nöteret 
s a tömegmagasságot (famagasság. szorozva az alakszámmal); to
vábbá a körlaprészletet (körlapösszeg osztva az egy holdnak 
□  méterekben kifejezett területével), valamint a növedéki szá
zalékot, (melyet az egyes korfokozatok közti 10— 10 évi időre 
olyképen határozunk meg, hogy a kisebb korfokozatnak megfelelő 
holdankénti fatömeget levonván a közvetlen nagyobb korfokozat
nak megfelelő fatömegböl s a különbséget szőrözvén 10-zel, elosztjuk 
a kisebb korfokozatnak megfelelő fatömeggel). Ezen adatok azon
ban ritkán szükségeltetnek s a fent kitüntetett adatokból könnyen 
levezethetők.

Azonkívül a helyi termési táblákban ki kellene mutatni az 
áterdőlési fatömeget is. Ezen fatömegek kiszámításánál feltételezzük, 
hogy (szálerdőben) az áterdőlés az állabnak 30 vagy 40 (esetleg 
10, 20) éves korában kezdetik meg, s azután minden 10 évben 
egyszer ismételtetik. A holdankénti áterdőlési fatömeget meg
kapjuk, ha az illető korfokozotnak megfelelő holdankénti törzs
számból levonjuk a következő korfokozatnak megfelelő törzsszámot 
s a különbséget a kisebb korfokozat átlagtörzsének köbtartalmával 
megszorozzuk. (Ha például 30 éves korban a holdankénti törzs
szám 1200, az átlagtörzs köbtartalma O'oss, 40 éves korban pedig 
a holdankénti törzsszám 900, akkor a 30 és 40 év közti korszak
ban áterdőlés útján holdanként kiszedhető fatömeg =  (1200—900). 
0*o55 =  16*5 m3.) Ezen adatok gyakorlati használhatósága azonban 
igen korlátolt, a mennyiben csakis szabályosan nőtt teljes zárlatú 
állabokra alkalmazhatók, s ott is túlmagas eredményt adnak, mert 
nem valószínű, hogy az elnyomott és túlszárnyalt fákból álló 
mellékállab átlagtörzse a tiz év előtti föállab átlagtörzsének meg
felelne, hanem ennél sokkal vékonyabb. Mindamellett kezdők 
számára némi tájékozásul szolgálhatnak arra nézve, hogy 
mennyi lehet az áterdőlésböl várható fatömeg m axim uma; 
azonkívül képet nyújtanak arról, hogy mennyit tesz körülbelül 
az összes előhasználati fatömeg, melyet az erdő szabályos
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állapotban egy forda alatt nyújthat. Tájékozásul szolgálhat némi
leg azon viszonyszám is, melyet kapunk, ha a nagyobb kor- 
fokozotnak megfelelő holdankénti törzsszámot a közvetlenül kisebb 
korfokozat törzsszámával elosztjuk; ezen viszonyszám ugyanis azt 
mutatja, hogy mily zárlatú állabokban lehet még a tulajdonképeni
áterdőlésnek helye. így a fentebbi példában a =  O75 viszony

szám azt jelenti, hogy egy 30 éves állabban, melyre a fentebbi 
adatok alkalmazhatók, s melynek zárlata 0 '7—0'8-ra becsültetett, 
élőfa (ha a meglevő törzsek többé-kevésbé egyenletesen vannak a 
területen elosztva) áterdőlésképen ki nem szedhető, hanem csakis 
a megelőző korszakból esetleg visszamaradt elhalt faegyedek hasz
nálhatók ki. Ezen viszonyszám azonban csak akkor helyes, ha az 
illető fatermési táblában az átlagos holdankénti törzsszámok 
helyesen állapíttattak meg.

Lombosokra nézfe hasznos lehet még azon magasságnak 
megállapítása is, melyben az erősebb ágak kezdődnek, a mennyi
ben az illető törzsek csak ezen magasságig lehetnek műfára 
alkalmasak.

42. §.

Ha a szükséges mintaállabok hiánya miatt, vagy más okból 
helyi fatermési táblák szerkesztése nem teljesíthető, akkor az illető 
erdőbirtokban előforduló fanemek növési viszonyainak megbirálá- 
sára mértékül esetleg meglévő más, de hasonló erdőgazdasági 
viszonyok közt szerkesztett helyi fatermési és növekvési táblákat 
kell alkalmaznunk; ha pedig ilyenek nincsenek rendelkezésünkre, 
akkor be kell érnünk a földmívelési m. kir. minisztérium által 
kiadott „Erdészeti Segédtáblákéban foglalt általános fatermési és 
növekvési táblákkal.

Első esetben mindenekelőtt megkell győződnünk arról, vájjon 
a fenforgó általános erdőgazdasági viszonyok s különösen a ter
mészeti viszonyok hasonlók-e azokhoz, melyek közt az illető fater
mési táblák szerkesztettek. Mindkét esetben pedig ki kell puha
tolnunk, hogy az egyes fanemekre nézve a táblákban foglalt termő
helyi osztályok közül, melyek fordulnak elő a berendezendő erdő
birtokban. E czélból az erdő bejárása alkalmával kiszemelünk 
minden előforduló főfanemre nézve annyi szabályosan nőtt, teljes 
zárlatu mintaállabot, a hány lényeges különbség észlelhető a termő
helyi s illetve a növekvési viszonyokban, úgy hogy minden, a töb
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bitöl határozottan különböző termőhely számára egy mintaállab 
legyen kiválasztva, és pedig lehetőleg a vágható vagy közelvágható 
állabok közül. Ezen mintaállabok mindenikében próbateret veszünk 
fel, s kipuhatolván az állab korát és holdankénti fatömegét, kike
ressük a rendelkezésünkre álló fatermési táblákban azon termő
helyi osztályt, mely ugyanazon állabkor mellett ugyanannyi hol- 
dankinti fatömeget mutat, s ezt valamennyi mintaállabra nézve 
végrehajtván, megtudjuk, hogy a fatermési táblákban kimutatott 
termőhelyi osztályok közül melyek fordulnak elő az illető erdő- 
birtokban. Ha az állabkor és holdankénti fatömegnek atermési táblák
kal való összehasonlításánál nem találunk egy termőhelyi osztályt 
sem, melyben az illető kor mellett a holdankénti fatömeg a próba
tér holdankénti fatömegével egészen egyeznék, akkor az illető 
mintaállabot azon termőhelyi osztályba sorozzuk, a melyben az 
illető kornak megfelelő holdankénti fatömeg a próbatér haldankénti 
fatömegétől kevesebbel különbözik.

Ha teljes zárlatú, szabályos mintaállabok az erdőbirtokban 
nem találhatók, akkor a zárlatot meg kell becsülnünk s az illető 
próbatér holdankénti fatömegét, annak a termési táblákkal való 
összehasonlítása előtt teljes zárlatra kell átszámítanunk (elosztván 
a talált holdankénti fatömeget a tizedrészekben kifejezett zárlattal). 
Ha pedig szabályosan nőtt állabok egyáltalán nem találhatók, 
akkor kénytelenek vagyunk a termőhelyi különbségeket a szemlél
hető tényezők szerint (fekvés, talaj minőség, egyes fák növése külö
nösen magassága stb.) megállapítani és tapasztalatunk szerint 
megitélni, hogy az így elkülönített termőhelyek a meglévő fatermési 
tábláknak melyik termőhelyi osztályainak felelnek meg. Önként 
értetik, hogy ez esetben a növekvési viszonyok kipuhatolása biz
tos alapot nélkülözvén, nem lehet mindenkor megbízható.

43. §.

Az egyes fanemek növési viszonyainak helyes kipuhatolása 
igen fontos az erdőrendezésre nézve, a mennyiben csak ez úton 
tudhatjuk meg, vájjon a fenforgó tényleges természeti viszonyok 
közt, oly szabályosan nőtt állabokat feltételezve, a milyenek 
tenyésztése a rendes erdőgazdaság feladata, a meglévő fanemek 
mennyi és minő faterniést képesek különböző vágatási korokban 
a különféle termőhelyeken kilátásba helyezni, s vannak-e más 
fanemek, a melyek ugyanazon termőhelyeken ugyanily, vagy eset
leg jobb eredménynyel is tenyészthetők; általában, vájjon mit
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képes az erdő talaja a tényleges termőhelyi viszonyok közt, de 
eltekintve a most meglévő állaboktól, jövőre nyújtani. Minthogy 
pedig a fanemek növési viszonyainak megítélésére a fatermési és 
növekvési táblák szolgálnak mértékül, ennélfogva helyi fatermési és 
növekvési táblák összeállításának s illetve, a hol ilyenek nem készít
tetnek, a meglévő más fatermési táblák kiválasztásának helyes
ségére szintén nagyobb súlyt kell fektetnünk.

Hogy különben a fatermési táblák alkalmazásánál (fatömeg, 
fatermés és növedék számításánál) feltétlen pontosságra nem szá
míthatunk, következik már abból is, hogy a fatermési táblákban 
a termőhelyek oly élesen vannak egymástól elhatárolva, a mint az 
a természetben rendesen nem fordul elő ; ennélfogva a fatermési 
táblák használatánál mindig szem előtt kell tartanunk, hogy azok 
minden tekintetben csak átlagadatokat tartalmazván, minden egyes 
esetben pontos eredményt nem adhatnak, s ezen szempontból a 
fatermési és növekvési tábláknak nem is tulajdoníthatjuk azt a 
fontosságot, a melyet azoknak régebben tulajdonítottak.

Az apadéknak kipuhatolása.

44. §.
•

A fatermési és növekvési táblákban rendesen az egész föld 
fölötti fatömeg van kimutatva; így például a 37—41. §§-ban leírt 
módon szerkesztett táblákban csak a gyökérfa, az „Erdészeti 
Segédtáblákéban foglalt általános fatermési táblákban pedig a 
tuskó- és gyökérfa és a legvékonyabb gályák fatömege (rözsefa, vagy 
rügyfa) hagyatott számításon kívül. Ezen fatömeg azonban ritka 
esetekben használható fel teljesen; jelentékeny része kihasználás 
alkalmával értékesítlenül s illetve felhasználatlanul marad; továbbá 
egy része a feldolgozás alkalmával forgácsba megy, s ismét egy 
része a szállításnál megy veszendőbe. Ezen felhasználatlan fatö
meg, vagy a mint általában nevezni szoktuk, apadéle nagyságát 
ismernünk kell, ha meg akarjuk tudni, hogy a jövőben remélhető 
fatermésből a fenforgó viszonyok közt mennyit tehet a tényleg 
felhasználható rész.

Az apadők természeténél fogva két csoportba osztható:
1. azon fatömeg, mely a tényleges viszonyokhoz képest egyálta
lában fel nem használható; 2. azon fatömeg, mely a felhasznál
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ható fából annak termelése és szállítása alkalmával veszendőbe 
megy. Az első csoportba tartozik:

a) a gyökérfa. Ezen, egyébiránt csekély értékű fatömeg csak 
ott használtatik fel, a hol a felújítás ortolás útján teljesíttetik és a 
vidék fában igen szegény. Ezért és mivel e fatömeg szabálytalan 
s változatos alakjánál fogva nehezen meghatározható, sót álló 
fáknál hozzá sem férhető, a gyökérfát a fatermési és növekvési 
táblákban nem szokták kitüntetni, s ennélfogva mint apadék sem 
jön tekintetbe, hanem ellenkezőleg, ott, a hol tényleg felhasznál- 
tatik, mint a fatermésben ki nem mutatott famennyiség külön kipu
hatolandó és a becsült rendes faterméshez hozzászámítandó. Kipu- 
hatolása különben legczélszerübben az illető kezelő erdőtiszt helyi 
tapasztalatai alapján átlag szerint eszközölhető.

b) A tuskófa. A levágási laptól lefelé a gyökerekig terjedő 
tüskök fája szintén csak igen faszegény vidéken használtatik fel. 
Nagyobb erdőgazdaságban rendesen felhasználatlanul marad a 
vágásban; az ortológazdaságnáf ugyan a nagyobb gyökerekkel együtt 
kiemeltetik a földből, de ott sem használható fel mindenkor, hanem 
sok esetben a vágásterületen rakásokba hordatván össze, hamuvá 
égettetik fel. Az „Erdészeti Segédtáblákéban foglalt fatermési 
táblákban a tuskófa nincsen beszámítva a fatömegbe; a helyi fater
mési táblákban azonban, melyekben legczélszerűbb az összes 
földfölötti fatömeget kitüntetni, benfoglaltatik a fatömegben a tuskófa 
is. A hol tehát ily fatermési táblák alkalmaztatnak és a tuskófa 
mint külön tűzifává!aszték fel nem használtatik, ott azt az apadékba 
bele kell számítani. A tuskófa holdankénti mennyisége könnyen 
kipuhatolható, ha tudjuk a tüskök átlagos magasságát. Ez utóbbi 
az egyes erdőgazdaságokban változik s nagyrészt a favágóknál 
bevett szokástól és a felügyelet mikénti gyakorlásától, részben a 
helyi viszonyoktól s a vágatás idejétől is függ; ennélfogva az illető 
kezelötiszttől, vagy pedig a vágásterületeken állvahagyott tüskök 
megmérése által tudható meg. Rendes erdőgazdaságban szabályul 
tekinthető, hogy minden tuskó legfeljebb oly magas legyen (lejtős 
területen a hegyfelőli oldalon mérve), a milyen vastag a fa a 
vágáslapnál, vagy még egyszerűbben a mellmagasságban; ha pél
dául a la mellmagassági átmérője 30 cm., akkor a tuskónak is 
legfeljebb 0.3 méter magasnak kellene lenni. Sarjerdökben a fa lehe
tőleg mélyen vágatván ki, a tuskómagasság oly jelentéktelen, hogy 
a tuskófa számításon kivül hagyható. Ha a tüskök átlagmagasságát 
megtudtuk, akkor kiolvassuk a helyi fatermési táblákból az illető
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vágatási kornak megfelelő holdankénti körlapösszeget (m2-ben), 
mely az átlagos tuskómagassággal (m.-ben) szoroztatván, megadja 
(megközelítőleg) a holdankénti tuskófamennyiséget (m3-ben); az 
így nyert fatömeget pedig elosztván az egész holdankénti fötömeggel 
és szorozván 100-zal, megkapjuk a tuskófa °/o-ot. (Ha például 
valamely hegyoldalon elterülő tölgyerdőben, mely 120 éves korában 
holdanként 262 m3-t tartalmaz, az átlagtörzs átmérője 37 cm., a 
tuskómagasság pedig a hegy felől 0.37, a völgy felől 0.4? m., tehát 
átlag " :i‘ ö"4:i =  0.40 m., akkor a tuskófa fatömege (21,- m2 
holdankénti törzslapösszeg mellett) holdanként 8.0 m3-t, vagyis 
8'6 .%?10° =  3.28°/o-ot teszen). Önként értetik, hogy e számítást minden 
fanemre, termőhelyre és vágatási korra nézve külön kell végre
hajtanunk. Általában a tuskófa rendes viszonyok közt —5°/o-át
teheti az egész földfölötti fatömegnek.

c) A Jcéreg. Ott, a hol az épület- és müfa egész törzsekben 
vagy törzsrészekben adatik el és a kéregnek leszámítása külön 
kikötve nem lett, valamint a tűzifánál a kéreg a fával együtt adatik 
ki az erdőből; továbbá a fenyvesekben, a hol szálfa és rönkő ter
meltetik, a lehántott kéreg néhol mint cserzőkéreg értékesíttetik. 
Mindamellett tűzifánál a szállítás és rakásolás folytán a kéregnek 
egy része veszendőbe megy, valamint a fenyvesekben is (azon 
eseteket kivéve, midőn a kéreg cserzésre használtatik fel) az 
apadékba számítandó. Ezen apadék az egész fatömegnek: lombos 
erdőkben V2—5°/o-át, fenyvesekben (ha a kéreg lehántva vissza
marad) 10— 15°/o-át is teheti.

d) Egyes faválasztékok. Hazánkban igen sok erdő létezik, 
melyből némely faválaszték nem lévén értékesíthető, felhasználat
lanul marad. így a lombos erdőkben az 5 cm.-en alóli galyfa csak 
igen kedvező viszonyok közt használtatik fel; sok helyen a véko
nyabb dorongfa (5— 10 cm.) sem értékesíthető, sőt vannak erdők, 
a melyekből a müfán kivid legfeljebb a hasáb-tűzifát lehet felhasz
nálni. Fenvevesekben pedig nagyrészt csak a fürészrönkőnek, tutaj- 
fának és az épület- és szerszámfának való törzsek s illetve törzs
részek használtatnak fel. Ily esetekben tehát a fatermésnek jelen
tékeny része fel nem használtatván, az apadékba számítandó be. 
Ezen apadék a mintaállabokban felvett próbaterek eredményeiből 
számítható ki, a hol az illető fel nem használható választéknak 
megfelelő fatömegrész először az átlagtörzsön határozandó meg, s 
azután a- holdankénti törzsszámmal való szorzás útján holdanként
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állapítandó meg. Általában lehet számítani közepes viszonyok 
közt:

ott, a hol csak a galyfa fel nem használható ... 5—6°/o-ot
ott, a hol a dorongfa sem használtaik fel... ... 15—25 „ 
s a hol csak az épület- és műfa használtaik fel 20—40 „ 

sőt nem ritkán még ennél is többet.
A második csoportba tartozik:
a) a termelés alkalmával veszendőbe menő fatömeg. A fadöntés 

csak ortolásnál történik faveszteség nélkül; ott. a hol a döntéshez 
csupán fűrész használtaik, az egész fatömegnek mintegy V20 o-a, 
a hol fűrész és fejsze használtaik V2—3°/o, s csupán fejszével 
való döntésnél 4— 15°/o-a megy veszendőbe. Jelentékeny favesz- 
tességgel jár azonkívül a fának további feldolgozása (pl. donga-, 
vasúti ászokfa-, szőlőkaró, zsindely stb. készítésénél); ily favesz
teség azonban itt nem számíttatik apadéknak, a mennyiben az 
ezen választékokra szükséges nyers fatömeg rendesen gömbölyű 
állapotban adatik át.

b) Azon fatömeg, mely a szállítás alkalmával megy veszen
dőbe. A fának az erdőből való kiszállítása tudvalevőleg különböző 
módon eszközöltetik. A tengelyen való szállítás nem okoz számba- 
vehető apadékot; ellenben a csúsztatókon s vízen való szállításnál 
(usztatás és tutajozásnál) jelentékeny fatömeg megy veszendőbe. 
A csúsztatásnál jól berendezett csusztatókon az apadék mintegy 1 °/o-ig 
terjed, kedvezőtlen viszonyok, közt azonban 10°/o-ot is érhet el. 
Tűzifa usztatásnál az apadék V2— 10°/o-ot, sőt kedvezőtlenebb 
viszonyok közt 15°/o-ot is tehet. Rönkőusztatásnál a koptatás által 
okozott faveszteség pótlására a métermérték alkalmazásáról szóló 
szabályrendelet szerint (1. „Erdészeti Segédtáblák“) minden rönkö 30 
cm.-rel hosszabbra termeltetik, mely a rönkő köbtartalmának kiszámí
tásánál nem jő számításba. Az ezen faveszteség által okozott apadék 
4V2— 10°/o-ot tehet (a magasabb °/o a vékonyabb és rövidebb 
rönkökre vonatkozván). Tutajfánál ugyanazon szabályrendelet sze
rint a szálfának csak a guzslyukak, illetve heveder-bevágások között 
mutatkozó hosszúság vétetik számításba, ennélfogva a guzslyukakon 
illetve hevedereken túl terjedő szálfavégek apadékba számítandók. 
Ezen apadék tehe t: félmerev kötésű tutajoknál (csak a vékonyabb 
végén heveder) V2— lV2°/o-ot, egészen merev kötésű tutajoknál 
(mindkét végén heveder) 37-i—7V2°/o-ot.

ej Azon fatömeg, mely egyes faragott és hasított 
a vágásban való előállításánál elesik. Némely erdőgazda-
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Ságban zsindely, szőlőkaró, kerékgyártófa stb., sőt kivételesen 
vasuli talpfa és donga i s . h á z i l a g  készíttetik, mely készítés 
jelentékeny favesztességgel jár; ez tehát ily esetben szintén kipu
hatolandó. Legbiztosabb e czélból a vágásban, a midőn a jelzett 
faáruk készítése eszközöltetik, a nyers fatömeget, melyből azok 
idomíttatnak, egyenként felmérni és köbözni, azután pedig az elké
szült árunak tömör köbtartalmát (nagyobb daraboknál felmérés és 
köbözés által, kisebbeknél vízbesülyesztés útján) kipuhatolni; a 
nyers fatömeg és a kész áru köbtartalmainak különbsége adja az 
apadékot.

Az összes apadéknemeket tekintve mondhatni, hogy nincs 
hazánkban oly erdőgazdaság, melynél a vágás kihasználásánál 
egészben véve a földfölötti fatömegnek legalább l°/o-a ne menne 
veszendőbe. Általában pedig a kincstári erdőkben előforduló apadék 
után ítélve, a faveszteség 20°/o-ra tehető; tényleg azonban ked
vezőbb viszonyok közt és belterjes gazdaságnál mintegy 5— 10° o. 
kedvezőtlen viszonyok közt, külterjes és kevésbé takarékos gazda
ságnál 30, sőt 40°/o-ra is rúg .1

Az apadék nagysága lényeges befolyással lévén az erdő 
jövedelmére, szükséges, hogy az erdőrendező nemcsak a faveszte
ség mennyiségét, hanem annak okát és származását is kellően 
kipuhatolja, s hogy a mennyiben az apadék a termelésnél és szál
lításnál alkalmazható czélszerübb eljárás által kevesbíthető, egy
szersmind azon módosításokat is kijelölje, melyek e tekintetben 
czélhoz vezethetnek.

Az apadék kipuhatolása alkalrtiával czélszerü ott, a hol az 
erdőgazdaságnál fürészüzlet is«létezik, az átlagos tisztaárú-kihozatalt, 
úgyszintén szenítésnél a szénkihozatalt is megállapítani; ez, ha 
rendes számadások vezettetnek, az utolsó 10 vagy 5 évi száma
dásokból, máskülönben pedig csak ismételt próbák és hosszabb 
megfigyelések útján eszközölhető.

1 Lásd Bedő Albert: „Az államerdők gazdasági és kereskedelmi leírása“ 
1885. I. kötet, 21., 26., 28. 1. — A termelési és szállítási apadékra nézve I.: 
Szécsi Zsigmondi „Erdöhasználattan“ második kiadás 1894.
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Ürmértékben rakott fa tömörköbtartalmának megállapítása.

45. §.

A vágásokban termelt fának számbavétele a kezelésnél részint 
tömör köbméter szerint, részint ürköbméter szerint, részint darab
szám szerint s nem ritkán szekérszám szerint is (a hulladék fánál 
szán és hátszámra is) történik ; ellenben az erdőrendezési mun
kálatokban az egész fatömegre egyenlő mértékegységet kell hasz
nálnunk, s ez a t ö m ö r k ö b m é t e r .  Ha tehát a vágásból tényleg 
kihasznált fatömeget össze akarjuk hasonlítani az erdörendező által 
becsült faterméssel, tudnunk kell, hogy a más mértékben számba- 
vett fának fatömege mennyit tesz tömörköbméter szerint.

A szál- és tönkfa (tutajfa, rönkö, épületfa, általában vastagabb 
müfa) tömörköbméter szerint vétetik számba, habár a mellett a 
darabszámot is szokás kitüntetni. A tűzifa, úgymint: hasáb- és 
dorongfa, továbbá galy- és tuskófa (a hol rendes áruczikket képez
nek), a szénfa, valamint az u. n. mühasábfa s a kötegekbe kötött 
és karó közé rakott vessző és építésre való rozsé — ürköbméter 
szerint számoltatnak el. Rudak, póznák, babkaró stb. (általában 
vékonyabb műfa), valamint vessző- és rőzsenyalábok számbavétele 
darabszám szerint történik. Azonkívül darabszám szerint számol- 
tatik el a vágásban házi kezelés mellett termelt különféle faragott 
és hasított árú is (vasúti ászokfa, donga, zsindely, szőlőkaró, sze
kéroldalhoz való hasítványok, keréktalp, kerékagy, küllő, kasza
nyél, kapanyél stb.). A száraz hulladékfa (feküfa, omlásfa), valamint 
tüske és néhol vessző is szekérszámra adatik ki az erdőből 
(hulladékfa szán- és hát-számra is).

A hasábtüzifának tömör köbtartalmát kétféle módon puha
tolhatjuk ki. Az egyik mód szerint a vágásban, midőn a tűzifa 
készíttetik, nagyobb számú (legalább is 20) ürköbméternek való 
tönköt válogatás nélkül s különböző helyeken veszünk fel, s meg
mérvén azok hosszát és a felehosszban az átmérőket, kiolvassuk 
az Erdészeti Segédtáblákból egyenként a köbtartalmakat s azokat 
összeadjuk. Ha most ezen összeget a felmért tönkökből előállított 
és ürméterekbe (10o/0 aszásréteggel) felrakásolt fa ürköbmétereinek 
számával elosztjuk, megkapjuk azon viszonyszámot, melylyel az 
ürköbméterekben számbavett famennyiség szorozandó, hogy tömör- 
köbméterekben kifejeztessék. Ha például a tönkök összes köb
tartalmát 28'692 köbméterrel találtuk, s a& abból készített hasábfa
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ürméterekbe felrakva 41 ürköbmétert adott, akkor a viszonyszám: 
28'692: 41 =  O'o998, vagyis kikerekítve O’to.1 Ha tehát valamely 
vágásban (azon kerületben, a melyre a viszonyszám megállapíttatott) 
2400 ürköbméter hasábfa termeltetett, akkor annak tömör fa
tömege: 2400 X  0*7o =  1680 tömör m3.

A másik mód szerint az erdei rakhelyen már felrakásolt hasáb
fát veszszük elő, s abból kijelölvén kellő mennyiségű űrköbmétert, 
a hasábok köbtartalmát víz alá való sülyesztés útján határozzuk 
meg. E czélra vagy rendes xylométert2 (köböző edényt) vagy, ha 
ez költségesnek mutatkozik, külön készített edényt használhatunk. 
Utóbbi esetben valamely ócska, de még ép s nem nagyon széles 
kád is vehető, mely legalább is l*o m. magas s oly nagy, hogy 
■egyszerre több hasáb a víz alá meríthető legyen, s melynek mintegy 
1*2 méter magasságban oldalt csapot alkalmazunk. Ezt aztán vízzel 
megtöltjük addig, míg a csapon kifolyik, s midőn megszűnt folyni, 
a csap alá külön edényt helyezvén, annyi hasábot teszünk be a 
kádba, a mennyi egyszerre a víznek a csappal egyirányos szintje 
alá sülyeszthető, s ott lenyomva tartjuk mindaddig, míg a hasábok 
által kiszorított víz a csapon teljesen ki nem folyt; a kiszorított 
vizet pedig a csap alá tett edénybe felfogván, megmérjük, mely 
■czélból 10, 5, 1 és 0*! literes mérték szükséges. A literszámot 
feljegyezvén, a hasábokat kiszedjük és a kádat újra megtöltvén 
vízzel, új hasábokat teszünk bele s így folytatjuk a munkát, míg 
az egész megmérésre kijelölt ürköbméter mennyiség meg nem 
méretett. A feljegyzett literszámokat azután összeadjuk s miután 
1 liter =  1 köbdeciméterrel, az összegben megkapjuk a köbtar
talmat köbdeciméterekben, s ha 1000-rel elosztjuk, köbméterekben. 
Ezen köbtartalmat elosztván az űrköbméterek számával, megtudjuk 
a  viszonyszámot. (Ha például 40 ürköbmétert jelöltünk ki meg
mérésre s azoknak hasábjai összesen 28.801 liter vizet szorítottak

1 Ha a felmért tönkökből készített hasáboknak ürméterekbe való fel
rakásánál az utolsó rakás nem ad teljes űrköbmétert, akkor annak íirköb- 
tartalmát külön számítjuk ki olyképen, hogy az 1 m. széles rakás magasságát 
megmérjük s annak m.-ben kifejezett méretét Fl-gyel osztjuk. Ha például a 
felmért tönkökből rendes, 1 m. hosszúságDan készített hasábok l om.  magas és
2 m. széles rakatokban karók közé felrakásoltatván 23 teljes ily rakást, s a 
még felmaradó hasábok 1 m. széles rakásba kirakva 86 cm. magasságot adtak,

0-86
akkor a kikerült összes űrköbméter mennyiség: 2 X 23 -|- —r^— =  46-78.

2 L. Sóltz és Fekete : „Erdőbecsléstan“ II. kiadás 1893. 29. 1.
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ki a kádból, akkor a tömör köbtartalom: 28,801 dm3 =  28'soi m3; 
a viszonyszám pedig: 28‘soi: 40 =  0*72.)

A dorongfa tömörtartalma szintén az egyes dorongdarabok 
hosszának és felehosszban lévő vastagságának megmérése és a 
köbtartalomnak az Erdészeti Segédtáblákból való kiolvasása útján 
puhatolható k i; de itt is a víz alá való sülyesztés útján pontosabb 
eredmény nyerhető.

Önként értetik egyébiránt, hogy ezen vizsgálódások nemcsak 
választék, hanem fanem szerint is külön ejtendök meg.

Az ürköbméterekbe rakott mühasábfa, vessző és rozsé tömör* 
köbtartalmát szintén legczélszerübben a víz alá való sülyesztés 
útján határozzuk meg ; a viszonyszámot pedig a fent leírt módon 
számítjuk ki.

Rudak, póznák, babkaró stb., melyeknél az eladási egység 
rendesen 100 db, olyképen köböztetnek, hogy egynéhány, egyenként 
100 dbot tartalmazó rakás válogatás nélkül megjelöltetvén, azokból 
a vastagságra és hosszúságra nézve egyenlő, illetve egymástól nem 
nagyon eltérő darabok együvé tétetnek s minden ily módon el
különített csoportban egy oly darabnak, mely az átlagot képviseli, 
hosszúsága és felehosszban lévő átmérője megméretvén, az Erdé
szeti Segédtáblák segélyével köböztetik, a köbtartalom az illető 
csoport darabszámával szoroztatik és a csoportok köbtartalmai 
összeadatnak. A végösszeget a csoportok összes darabszámúval 
elosztván és 100-zal szorozván megkapjuk a 100 darabnak meg
felelő átlagos köbtartalmat. Vessző- és rözsenyaláboknak köbözése 
famérleggel, vagy pedig víz alá való sülyesztés által történik.

A vágásban termelt faragott és hasított árú tömtartalmának 
kipuhatolásánál azon árúkat, melyek nagyobb méretekkel bírnak, 
rendes módon felmérjük és számtani úton köbözzük; a többire 
nézve pedig legczélszerübben a víz alá való sülyesztés módját 
alkalmazzuk köbözésre.

Oly anyagok köbtartalmát, melyek szekérszámra adatnak ki 
az erdőből, legczélszerübben súlymérték segélyével puhatolhatjuk 
ki. Ezen puhatolásoknál szintén nagyobb mennyiségű s oly sze
kérrakományt kell vizsgálat alá vonnunk, a milyen az illető vidé
ken úgy a felrakott fa mennyiségére, mint minőségére nézve szo
kásos ; az egy szekérrakománynak megfelelő köbtartalmat pedig 
következő módon határozzuk meg. Hídmérleg segélyével megmér
jük minden vizsgálat alá vett szekérrakománynak súlyát szekérrel 
együtt és a fának lerakása után a szekér súlyát is. A két súly-
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összegnek egymásból való kivonása után nyert tisztasúlyt pedig 
feljegyezzük. Azután minden rakományból veszünk annyi darabot, 
bogy azokban minden, a rakományt képező különféle faanyag és 
minőség képviselve legyen. Ezen darabokat a középvastagságnak 
és hossznak megmérése mellett lehetőleg pontosan köbözzük, s 
azután sűlymérleggel megmérjük. Most pedig a vizsgálat alá vett 
összes szekérrakományok köbtartalmát következő arány szerint 
állapítjuk meg: a szekérrakományok köbtartalma (K) ügy aránylik 
azok tisztasúlyaink összegéhez (S), valamint az egyenként kobozott 
darabok összes köbtartalma (k) azok sulyösszegéhez (s) vagyis:

j = —, a miből K  =  S^ következik.o s  s
Kisebb erdőbirtokokban, hol a fennebb leírt vizsgálódások 

költséges voltuk miatt nem eszközölhetők, be kell érnünk azon 
átlagadatokkal, melyek erre nézve az általános tanasztalat alapján 
táblázatokba foglalva különféle erdészeti könyvekben ki vannak 
mutatva. így a tüzifa-ürméretek tömtartalmára nézve az Erdészeti 
Segédtáblák 11. táblázata használható ; ezen táblázat szerint fog
laltatik 100 m3 ürfogatban

a) hasábfánál: fenyőfánál...................................  69 75
lom bfánál.............................. 64—73

b)dorongfánál: fenyőfánál (erdei fenyő kivételével) 62—71
tölgyeknél.............................. 51—57
a többi lombfánál és erdei fenyőnél 57—65

tömör m3 fatömeg. Hogy a kimutatott határok közt adott esetben 
melyik arányszám alkalmazandó, azt az erdőrendezőnek kell az 
illető erdöbirtokban termelt tűzifának megszemlélése után meg
ítélnie. Ezen megítélésnél szem előtt tartandó, hogy egyenes növésű 
sima fákból származó s gondosan rakott tűzifa több tömör fatö
meget tartalmaz, mint egyenetlen, göcsös, rosszul hasadó fából 
készített s kevesebb gonddal rakott tűzifa.

Egyéb faanyagokra nézve alkalmas adatok találhatók a többi 
közt: az „Erdészeti Zsebnaptárában, továbbá: Schindler K .:
Portefuelle für Forstwirthe, Wien 1872; Pressler M. R .: Forstliches 
Hülfsbuch für Schule & Praxis, I., Berlin 1874. Baur: Holz
messkunde 4. Aufl. 1891. Sóltz és Fekete: Erdőbecsléstan, 2 kiad. 
1893. 102— 104. 1.
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Osztagozás.

46. §.

Osztag1"(részlet, parczella) alatt értjük az erdőnek oly 
részét, mely a többitől akár termőhelyi, akár állab-viszonyai tekin
tetében különbözvén, a tényleges erdőállapot részletes megismeré
séhez szükséges adatoknak helyesebb kipuhatolhatása és kitünte
tése czéljából az erdőrendezésnél elkülönittetik. Magát az elkülöní
tést pedig, vagyis az osztagok határainak megállapítását és kijelölését 
osztagozásnak nevezzük. Ezen kijelöléssel nem az czéloztatik, hogy 
az osztagok határai maradandóan fenntartassanak; azok fölöslege
sekké válnak, mihelyt azon különbség, mely az elkülönítésre okot 
szolgáltatott, megszűnik. így például két vagy több egymás mellett 
lévő osztag, melyek csak állabkorban és zárlatban különböznek 
egymástól, tarlasztás után mindenben egyenlő állabbá alakulhatnak 
át, s akkor határaiknak további fenntartása szükségtelenné lesz. 
Az osztagozásnak csupán az a czélja, lehetővé tenni, hogy az erdő 
tényleges minőségében és állapotában észlelhető minden jelentéke
nyebb különbséget hely és kiterjedés szerint pontosan kimutathas
suk. Az erdőrendezésnél tehát az osztag számítási egységet képez, 
a mennyiben minden adat osztagonként számíttatik és mutatta- 
tik ki.

Az egyes osztagok nagysága, s ebből kifolyólag az összes 
osztagok száma függ egyrészt: az erdőbirtok nagyságától, általá
nos terepviszonyaitól, uralkodó fanemektöl, eddigi erdőgazdálko
dástól s a mindezek következtében a termőhelyi és állab-viszo- 
nyokban tényleg előforduló különbségeknek változatosságától; 
másrészt: attól, vájjon az erdőbirtok a fennforgó általános erdő
gazdasági viszonyoknál fogva alkalmas-e belterjesebb kezelésre s 
ennek folytán a tényleges erdőállapot részletes felvételénél szüksé
ges és indokolt-e nagyobb részletesség alkalmazása.

Nagyobb erdőbirtokokban, különösen a hegységben, váltakozó 
terepviszonyokkal, számos völgyekkel és gerinczekkel, változatos 
fanemekkel, rendszer nélkül kezelt erdőkben nagyobb a változa
tosság a termőhelyi és állabviszonyokban is, s ennélfogva az egy
mástól elkülönítendő osztagok kiterjedése kisebb, száma pedig 
nagyobb; úgyszintén a belterjesen kezelt vagy kezelhető erdőkben 
is a kellő részletesség több és kisebb kiterjedésű osztagoknak 
elkülönítését teszi szükségessé. Ellenben kisebb erdőbirtokokban,

7Erdörendezéstan. I. rész.
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síksági és oly hegységi erdőkben, melyek terepviszonyai kevésbé 
változatosak, hosszú völgyekkel és gerinczekkel, összefüggő egy
nemű állabokkal, rendszeresen kezelt erdőkben, kevésbé változa
tos termőhelyi és állab viszony okkal, valamint oly erdőkben, mehek 
belterjes kezelésre nem alkalmasak, melyeknél tehát az erdőrende
zés feladata a tényleges erdőállapotnak kevésbé részletes felvétele 
mellett is czélszerüen megoldható, — egy-egv osztagba nagyobb 
területet foglalhatunk be. Sőt vannak oly erdők is, melyekben 
csekély kitérjedésöknél, s a termőhelyi és állabviszonyokban ész
lelhető különbségeknek jelentéktelen mérvénél fogva az osztagozás 
egyáltalán nem szükséges.1

Általános szabályul tekinthető itt is az, a mi az erdőrendezés 
minden munkájára nézve érvényes, hogy mellőzve a fölösleges 
aprólékosságot óvakodjunk minden felületességtől. Közepes viszo
nyokat tekintve tájékozásul szolgáljanak a következők. Oly erdő
területeket, melyek talaja különböző kőzeten fekszik s tulajdonsá
gaiban lényeges különbséget mutat — két vagy több egymással 
ellentétes égtáj (pl. É. és D., K. és Ny.) felé hajló hegyoldalt - 
területeket, melyek tengerszín feletti magasságai több mint 100 
méterrel egymástól különböznek — részben lapályos vagy csekély 
lejtü, részben pedig meredek hegyoldalakat — egy és ugyanazon 
osztagba összefoglalni nem czélszerü; továbbá külön álló erdőrészek, 
— tisztások és erdősült területek — vegyes származású és egyenlő 
keletkezésű állabok — tiszta és elegyes állabok — vegyes- és egyenlő
korú állabok, —- valamint oly egyöntetű állabok, melyekben az erdő
tenyésztés tárgyát képező főfanemek elegyaránya, vagy zárlata 
több mint O'2-del, kora sarjerdőkben több mint 5, szálerdőkben 
több mint 10 évvel különbözik — egy osztagba szintén nem egye- 
sithetők. Mindezen különbségek azonban csak akkor vehetők az 
osztagozásnál tekintetbe, ha az egymástól különböző területek 
számbavehető és a gazdasági térképen is pontosan kitüntethető 
kiterjedéssel bírnak. Rendkívüli esetek (pl. csekély kiterjedésű, de

1 Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdőbirtokosok erdeire nézve 
a földmívelési minisztérium által 1883. évi 4190. sz. alatt kiadott utasítás sze
rint részletes osztagozás csak 5000 holdnál nagyobb és belterjes gazdálkodásra 
alkalmas erdőknél követeltetik. Belterjesen kezelhető 1000—5000 holdnyi, vala
mint belterjes gazdálkodásra nem alkalmas 2000 holdnál nagyol))) erdőknél a 
részletes állableirás csupán tagonként is eszközölhető; 2000 holdnál kisebb s 
csak külterjes gazdálkodásra alkalmas, valamint 1000 holdnál kisebb belterje
sen kezelhető erdőknél a részletes állableirás táblázatos alakban nem kívántatik.
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belterjes kezelésre alkalmas erdők) kivételével azt mondhatjuk, 
hogy a terület, mely külön osztagot képez, tisztásokra nézve leg
alább V2 k. hold, zárt állaboknál pedig legalább 1 k. hold legyen. 
Megjegyzendő egyébiránt, hogy oly tisztások, melyek előrelátható
lag az első 20 év alatt beerdősítendők — hézagos fiatalosok, melye
ket a legközelebbi időszakban kiegészíteni szükséges — oly állabok, 
melyek előreláthatólag legközelébb kihasználásra kerülnek, vala
mint olyanok is, a melyekben áterdőlés fog eszközöltetni — arány
lag több részletességgel osztagozandók. Czélszerü továbbá mind
azon területeket, melyek a többiektől ugyan különböznek, de 
csekély kiterjedésöknél fogva külön osztagokat nem képezhetnek, 
a kézi térképen helyi fekvésük szerint szabad kézzel tényleges 
alakjukhoz híven lehetőleg pontosan (megfelelően nagyobb mér
tékben) berajzolni, térfogatukat megbecsülni és a részletes állab- 
leirásban megjegyzésképen mindazon adatokat feljegyezni, melyekre 
nézve e területek azon osztagtól, melybe befoglaltattak, külön
böznek.

Osztaghatároknak legczélszerübb természetes vonalakat (a 
hegységben völgyet, utat, hegygerinczet, a síkságon az esetleg 
meglévő nyiladékokat és utakat) használni, melyeket felmérni és a 
gazdasági térképen kitüntetni különben is szükséges. Ily vonalak 
felhasználása mellett a munka könnyíttetik és kevesebb költségbe 
kerül. Ott, a hol az osztagokat külön határvonallal kell elválasz
tani, e czélra lehetőleg egyenes vonalakat használunk, melyeknek 
felmérése szintén külön munkával nem jár, a mennyiben a két 
■végpont, mely által az egyenes vonal meghatározható, az illető 
vonalak felvétele alkalmával, melyekhez az csatolva van, könnyen 
felvehető. Oly területekre nézve azonban, melyek nagyobb részle
tességgel osztagozandók, mint pl. a tisztások, kiegészítendő fiata
losok stb., melyeknek tényleges kiterjedését pontosabban szükséges 
megtudni, az osztag határvonalait úgy kell kijelölnünk, a mint 
tényleg léteznek.

Az osztaghatárok a természetben korosabb állabokban a vonal 
mentén álló fák gyenge meghajkolásával, fiatalosokban szükség 
szerint keskeny nyiladékkal is, tisztások és hézagos állaboknál az 
osztagvonalba felállított és jelző karóval ellátott kisebbszerü föld
vagy kőrakásokkal, az osztagvonalak csomópontjai pedig azonkívül 
a fára vagy karóra alkalmazott megfelelő számmal vagy betűvel 
is jelöltetnek meg.

7'
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Részletes erdőleirás.

A részletes erdöleirás czélja és feladata.

47. §.
A részletes erdöleirás czélja: osztagonként részletesen kipu

hatolni és megállapítani mindazt, a mi az erdő tényleges állapo
tának tüzetes megismeréséhez szükségesnek mutatkozik s a mi az. 
erdőgazdálkodás szabályozására jelentőséggel bírhat. Feladata ehez. 
képest:

1. a termőhely leírása és a termőhelyi jóság
2. az állal) leírása s a faJcészlet és növedék becslése;
3. észrevételek, melyek az erdőgazdálkodás szabályozásánál 

figyelembe veendő körülményekre vonatkoznak.

A termőhely.

48. §.

Termőhely alatt értjük nemcsak azt a helyet, melyen a fa, 
vagy állab áll, vagy melyen azt megtelepíteni szándékozunk, hanem 
az ezen helyen együtt működő, erdőtenyésztésre fontos összes 
tényezőket is.

A termőhely minősége függ a klímától és a talajtól. A kiima 
és a talaj összes tényezőinek az erdei fatenyészetre való együttes 
hatása eredményezi a termőhelyi jóságot.

A klíma.1

49. §.
Klímának (éghajlatnak) nevezzük a légkörnek valamely vidé

ken vagy helyen állandóan nyilvánuló minőségét, különösen meleg
ség, nedvesség, és világosság tekintetében, valamint egyéb légköri

1 1. Székely Mihály: Az időjárástan alapvonalai. Budapest, Grill. K. u. 
kk., 1885. — Dr. Carl Grebe: Gebirgskunde, Bodenkunde & Kliinalehre. Wien, 
1872. W. Braumüller.
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jelenségekre nézve is. Az összes légköri jelenségek adják meg a 
jellegét azon időjárásnak, mely az illető vidéken vagy helyen 
nagyban és egészben évröl-évre uralkodik.

A légkör minősége lényeges befolyással bír az erdei fatenyészetre, egy
részt a levegőnek chemiai és physikai tulajdonságainál fogva, másrészt az 
abban lefolyó időjárási jelenségek által. A levegő alkatrészei közül némelyek 
(különösen a szénsav és az éleny) részint közvetlenül, részint közvetve szol
gáltatják az erdei fák táplálékának legnagyobb részét. Az időjárási jelenségek 
pedig — nevezetesen : a lég hőviszonyai (a napi és az évi hőmérsék fokozódása 
•és csökkenése, azok maximuma, minimuma és átlaga; mérsékelt meleg, forró- 
•ság, hideg; a tavaszi — késői — fagyok, őszi — korai — fagyok, téli fagyok) s az 
•ezzel kapcsolatban lévő világosság, a légkör nedvessége (köd, felhők, harmat, 
eső, dér, zúzmara, hó, jégeső) és a légáramlatok (szellő, mérsékelt szél, vihar; 
nyugati, keleti, éj szaki, déli szél) — majd kedvezően hatnak a fatenyészetre, 
sőt nélkülözhetlenek; majd pedig többé-kevésbé hátrányosak, sőt pusztító 
hatással is bírnak. Mindezeket részletesen az Erdészeti Klimatan ismerteti.

A kiimának a termőhelyre való befolyása részint az illető 
vidéJc általános klimax jellegétől, részint pedig azon helyi viszonyok
tól függ, melyek előbbire többé-kevésbé módosítókig hatnak.

50. §.

A vidék általános klímái jellegét a következők állapítják meg. 
1. A földrajzi fekvés.
A Napnak hatása minden szélességi fokkal az egyenlítőtől a sarkok felé 

csökken, s ehez képest apad az évi középhömérsék és a tenyészeti időszak 
hossza is. Ezen apadás azonban többféle okból módosítást szenved. Először is 
a szárazföld és a tenger egyenlőtlenül van a földgömbön elosztva; a száraz 
föld pedig jobban melegszik meg mint a tenger, de hamarább és nagyobb mér
tékben is hül ki, mely körülmény a tenger- és légáramlatokat, valamint az évi 
középhőmérséket és a melegségnek az egyes évszakokra való felosztását lénye
gesen befolyásolja. Módosítólag hat továbbá a hegylánczolatok magassága és 
iránya, a mennyiben a hőkülönbségeknek légáramlatok által való kiegyenlítő
dését akadályozza, s csapadékokat okoz, melyek ismét befolyással bírnak a 
hőmérsékre. Az állandó tengeráramlatok, melyek a tengernek egyenlőtlen meg- 
melegedése folytán keletkeznek, s melyek iránya a légáramlatok által és a 
tengerpartok alakja szerint némi változást szenved, szintén módosítólag hatnak 
a légkör hőfokára az általok érintett partok mentén. Jelentékenyebb azonban 
a légáramlatok befolyása; mindazon földtájak, melyek az enyhéb déli légáram 
hatása alatt állanak, aránylag nagyobb évi középhőmérsékkel bírnak, míg ellen
ben ott, a hol a hideg éjszakkeleti légáram az uralkodó, a középhömérsék 
csökken. Végre az év egyes szakainak valamint a nap és éj hossza jelentékeny 
változást okoz az év egyes szakainak átlagos hőmérsékében ; ugyanis a nyár 
és tél közti ellentét az egyenlítőtől a sarkok felé mindinkább nagyobbodik, 
mert ott, a hol nyárban a Nap állása alacsonyabb, a napok hosszabbak, míg
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ellenben télen a hosszú éjek a hideget fokozzák, s onnan van az, hogy még a  
nagyobb szélességi fok alatt is a nyár aránylag meleg.1 Mindezeknek eredmé
nye azonban az, hogy a kiima különböző szélességi fok alatt különböző jel
leggel bír, s erre nézve a földfelületen három (mások szerint, részletesebben 
megkülönböztetve 8, sőt némelyek szerint 15) égövet különböztetünk meg: a 
m e l e g ,  m é r s é k e l t  és h i d e g  égövet.

2. A teng er szín feletti magasság.
A tenger színe fölött való emelkedéssel csökken a hőmérsék. Ezen csök

kenés átlag minden 160—200 méternél 1° C., de a fenforgó viszonyok szerint 
változik; így p l.: meredek hegyeken nagyobb, nappal kisebb, mint éjjel, nyá
ron nagyobb, mint télen. A hőmérsék ezen csökkenése eredményezi, hogy a. 
nyári és téli hőmérsék közti különbség kisebbedik, az átmenet nyár és tét 
között rövidebb, a levegő ritkább, a légkör nedvessége kevesbedik, a nappali 
világosság erősebb, a légáramlatok kevesebb akadályt találnak stb. A tenger
szín fölött való emelkedés szerint szintén többféle övét (regiót) szoktak meg
különböztetni : a pálmák-, az örökzöld lombfák-, a lombosok-, a fenyvesek-, a. 
havasok- és az örök hó övét.

3. A földfelület domborulati minősége.
E tekintetben megkülönböztetjük a h e g y s é g e t ,  a d o m b o s  vi dé

k e t  és a s í k s á g o t .  Hegységben a magasabb fekvés következtében a kiima 
kevésbé meleg. A tél hosszú és hódús, a tavasz kevés ideig tart; a nyár 
szintén rövid, de néha igen meleg, rendesen ködökkel és esővel; az ősz több
nyire derült. A légbeli csapadékok mennyisége nagyobb; fagyok és derek a  
mélyedésekben és a fensíkon gyakran tesznek kárt; a szelek erősebbek és a 
széldöntések gyakoriak különösen védtelen hegycsúcsokon és hegygerinczeken. 
A dombos vidék enyhébb ; harmat és eső gyakran hiányos; ködök rendesen 
csak ősszel vannak. A kisebb völgyekben és mélyedésekben sokszor megreked 
a levegő, minek folytán ott a nedves hideg nagyobb kárt okoz, mint a hegy
ségben. A szeleknek és napnak kitett oldalak szárazuk és silányak. Széltörés, 
ritkán fordul elő ; annál gyakoriabbak azonban a tavaszi (késői) fagyok. A sík
ságon a földrajzi kiimának befolyása közvetlenebb mint a hegyes vidéken. 
A hőmérsék általában nagyobb; ott azonban, a hol erdő hiányzik, az időjárás, 
több változatosságot mutat; a nyár igen meleg, a tél igen hideg. A völgyeknek 
hegyek által védett lapályain az időjárás enyhébb: de ködök és késői fagyok 
által sokat szenvednek.

4. A tenger közelsége s a vizek (folyók, tavak) bősége.
A tengertől távol fekvő vidékeken az időjárás változatosabb. A széf 

gyakran változtatja irányát, s a szerint, a mint tenger felől, vagy száraz föld

1 Ha a földgömbön mindazon helyeket, melyek egyenlő évi középhőmér- 
sékkel bírnak, egy vonallal összekötjük, akkor az u. n. „isothermák^-at kapjuk. 
Hasonló vonalak, melyek az egyenlő nyári középhőmérsékkel bíró helyeket 
kötik össze, „isothérák“-nak, az egyenlő téli középhőmérséket jelző vonalak 
pedig „isochiménák“-nak neveztetnek. Ezen vonalak nem párhuzamosak az: 
egyenlítővel, hanem attól jelentékenyen eltérő görbe irányban haladnak, minek 
oka épen azon módosításokban rejlik, melyeket a Nap hatása a fent jelzett 
tényezőktől szenved.
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felől, lapályon, dombos vidéken, vagy magas hegységeken át jő, nedvesebb, 
vagy szárazabb, melegebb vagy hidegebb. A tenger közelsége, valamint a belső 
vizek is mérséklik a nyári hőséget s enyhítik a téli hideget, azonkívül fokoz
zák a légkör nedvességét; a tengerparti vidékek kiimája sokkal egyenletesebb 
és üdébb, mint a beljebb fekvő és vizekben szegény vidékeké; ellenben az 
erdő a tengerparti vidéken a szelek által sok kárt is szenved.

5. A föld felületnek minősége mívelési ágak szerint.
A mívelés alatt álló talaj, a szántóföldek, rétek, kertek, szőlők jótéko

nyan hatnak a vidék kiimájára. Ellenben nagyobb kiterjedésű silány legelők és 
kopár területek nagyobb mérvben vevén föl úgy a meleget, mint a hideget s 
a szelekre nem bírván módosító hatással, fokozzák a meleget és illetőleg a 
hideget és a szárazságot; hegységben azonkívül sokszor hó- és kőgörgetegek, 
vízmosások, földcsuszamlások keletkezését, árvizeket, homokos lapályokon a 
futóhomok elterjedését okozzák. Jelentékeny befolyással bírnak a kiimára külö
nösen az erdők, a mennyiben a szelek hatását mérséklik, a talajt a lehulló 
lomb által javítják s gyors kiszáradástól megóvják. Felszívják a talajban lévő 
nedvességet s kigőzölögnek folyton nagymennyiségű vizet; a környék levegőjét 
hűsítik, nedvesen tartják s a szénsav és éleny kipárologtatása által tisztítják. 
Állandó kútforrását képezik a levegő és talaj nedvességének; enyhítik a hő- 
mérséket; források, patakok s folyók fentartói.

Hazánk földrajzi fekvésénél fogva (44°9'—49°33/ északi szé
lesség és 32°4'—44" 16' keleti hosszúság Forrótól), mindazon lég
köri jelenségek befolyása alatt áll, melyek a mérsékelt égöv kiimáját 
jellegzik: négy határozottan megkülönböztethető évszak; 5— 14° C. 
átlagos évi hőmérséklet; a nap és éjhosszak közti különbség nyár
tól télre 11 ó ra ; többé-kevésbé tartós tél hóval, meleg, gyakran 
forró nyár, igen változó időjárás tavaszszal és őszszel. Legkisebb 
emelkedés az Adriai tenger fölött 5 méter (Fiume város), legna
gyobb 2657 m. (Gerlachfalvi csúcs a magas Tátrában). Az összes 
erdőkből esik 57% a 600 m.-en felüli magasságba, 28°/0 a 200— 
600 m. és 15% a 200 m.-en aluli magasságba. Domborulati viszo
nyokra nézve előfordul a földfelület minden alakzati változványa 
a síkságtól kezdve a magas hegységig. A legközelebbi tenger az 
ország délnyugati részét érintő Adriai tenger; azonkívül az ország
tól nyugatra van az Atlanti tenger: az esőt hozó szelek tehát 
e két irányból jönnek. Az évi csapadékmennyiség legkisebb az 
Alföldön (Szegeden 527 mm.), legnagyobb pedig a tengerparti 
vidéken (Goszpicson 1575 mm.) és az éjszaki és keleti erdős hegy
ségekben (Sztavnán, Ungmegyében 1195 mm.). Az erdőkre veszé
lyes szelek: a délnyugati és nyugati, valamint gyakorisága miatt 
az északnyugati.
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Azon tényezők, melyek a vidék általános kiimájára módosí- 
tólag hatnak s ezáltal a helyi Mimát megállapítják, főleg a terep- 
viszonyokban s az egyes helyeknek ehez képest való változatos 
fekvésében rejlenek. Erre nézve megkülönböztetendők a következők:

1. Kiemelkedő magaslatok.
Ezek minden oldalról ki vannak téve a szélnek és az időjárás közvetlen 

behatásának. Tavaszi (késői) fagyok és hóesések gyakoriak. A talaj többnyire 
sovány és gyenge, mélyedésekben vizenyős. A fák növése silány, vastagságuk 
és magasságuk csekély. Tarvágás itt igen káros.

2. Védett magaslatok.
A magasabb környezetük által védett magaslatok levegője csendesebb, 

üdébb és melegebb. A késői fagyok ritkán jelentkeznek. A fák növése erő
teljes, magtermésök gyakoriabb.

3. Zárt mélyedések.
Ezekben a levegő megreked, a nap és szél nem fér hozzájuk. A fagyok 

igen gyakoriak. A fák betegeskednek, fiatal korukban gyomoktól szenvednek: 
magtermésök ritka. A fiatal csemeték anyafák oltalma nélkül kivesznek.

4. Völgyek.
Völgyekben a kellő nedvesség ritkán hiányzik. A hol többé-kevésbé 

egyenesen húzódnak, elegendő lejtősséggel s meredekebb partokkal bírnak 
(mint a hegységben rendesen), ott a fa vidoran tenyész. Ellenben a dombos 
vidék lapos, teknőalakú völgyeiben, valamint a folyók mentén kiszélesedett 
völgyekbe nyíló rövid mellékvölgyekben és öblökben, a hol a légáramlat 
hiányos, a fatenyészet a nedves hidegtől szenved. A szűk, zig-zugos völgyek
ben szintén gyakran okoz kárt a nedves hideg. Legtöbbet szenvednek azonban 
a késői fagyoktól és nedvességtől a kiterjedtebb katlanszerű mélyedések : de 
ha emelkedett, különben pedig védett s csak keletfelé nyitott helyen feküsznek, 
akkor rendesen enyhe levegővel bírnak és igen termékenyek.

A völgyek irányát tekintve a keletfelé húzódó völgyek szélein gyakoriabb 
a széltörés, de tisztább levegővel bírnak és élvezik az igen kedvező reggeli 
napot. A déli irányú völgyek melegebbek, az éjszaki és nyugoti irányú völ
gyek pedig hűvösebbek és nedvesebbek.

5. Hegyoldalak.
Hegyoldalokon az időjárás hatása igen különböző. Légáramlatok itt nem 

igen hiányoznak, sőt gyakran széltörés is fordúl elő, különösen az éleken: 
nedvességet azonban a hegyoldalak kevésbé képesek megtartani. A magasabb 
hegyoldalak felső részei szél, zúzmara és hó által, az alacsonyabb hegyolda
lak alsó, zártabb részei pedig tavaszi (késői) fagyok által szenvednek. Leg
több befolyással a termőhely minőségére bír azonban a világtáj, mely felé a 
hegyoldal hajlik. Erre nézve megjegyzendők a következők:

a) K e l e t  felé hajló hegyoldalak élvezik a reggeli napot, mely igen 
jótékonyan hat a fatenyészetre. Eső kevésbé éri őket, de erős szelektől is 
inkább megvannak védve. Hegységben, hol az előlfekvő erdős bérezek a keleti

51 . §.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



105

szél erejét többé-kevésbé megtörik s káros hatását enyhítik, a keleti hegy
oldalak a fatenyészetre kedvezőek s többnyire igen jó minőségű fát szolgál
tatnak. Zúzmara és hótörés azonban gyakori.

b) A d é l  felé hajló hegyoldal ok melegek és szárazak; ennélfogva 
dombos vidéken és középhegységben, különösen sekély, soványabb talajon és 
tisztás helyeken rossz termőhelyet adnak; ellenben a zordabb magas hegység, 
ben sokkal termékenyebbek. A fatenyészet tavaszkor korábban indúl meg, s 
ép azért gyakrabban szenved elkésett tavaszi fagyoktól. A keleti és nyugati 
szelek oldalról, tehát nagyobb erővel érik a déli hegylejtőket s ehez képest 
könnyebben okozhatnak kárt. A d é l n y u g a t i  lejtők a forró nap és a szelek 
egyesült káros hatásának legnagyobb mértékben lévén kitéve, a fatenyészetre 
legkevésbé kedvezők.

c) A n y u g a t  felé hajló hegyoldalak kevesebbet szenvednek a naptól, 
de kevesebb hasznát is veszik, mert a növények, mire a nap oda ér, már 
lankadtabbak. A nyugati lejtőket majdnem egész éven át járja a szél, mely 
ugyan sok esőt is hoz, de a talajt gyorsan ismét felszárítja s ezáltal termő- 
erejét folyton gyengíti, egyszersmind egyéb káros jelenségeket is idéz elő, s 
gyakran széltörést okoz. Az é s z a k n y u g a t i  lejtőket kevésbé sorvasztja a 
nap és szél, s ennélfogva termékenyebbek. Széldöntéstől azonban igen sokat 
szenvednek, különösen késő őszszel, rn’dőn a talaj át van nedvesedve.

d) Az é s z a k  felé hajló hegyoldalak alsó részeiben hiányos a vilá
gosság, tehát a levegő is rosszabb, ellenben nem sorvasztja őket a nap és 
szél, s alacsonyabb hegységben rendesen a jobb termőhelyek közé tartoznak, 
magas hegységben azonban nem bírnak elegendő melegséggel. A hol a lég
áramlat hiányos, olt a nedves hideg igen sok kárt tesz. A széldöntés is gya
kori, különösen kelet felé nyíló s egyenesen húzódó völgyek oldalain. Az 
é s z a k k e l e t i  lejtők, melyek a reggeli napot kapják, jobb termőhelyeket 
szolgáltatnak, ha csak a keleti széltől védve vannak, s a léghuzamtól nin
csenek egészen elzárva.

A hegyoldalak termőhelyi minősége egyébiránt nemcsak a különböző 
világtájak felé való kitettség által előidézett klímái sajátságokból, hanem 
jelentékeny részben a h a j 1 á s n a g y s á g á t ó l  is függ. Minél meredekebi) 
ugyanis a lejtő, annál nagyobb mérvben juthat érvényre a nap, szél és e$ö 
behatása; hozzájárul még az is, hegy az eső a talaj felső rétegét kisebb- 
nagyobb mértékben felülről lefelé mossa, különösen ott, a hol a szél a lomb
takarót elhordta. A meredekebb lejtők tehát felső részökben mindig szára
zabb, sekélyebb, és soványabb talajjal bírnak mint alsó részökben, a mi a 
fáknak a völgytől föl a gerincz felé kisebbedé magasságából és vastagságából 
is elég világosan felismerhető. Kivételt képeznek némely hegyoldalak a dom
bos vidéken, melyeknél megfordítva áll a dolog, t, i. a hegyoldal felső, lan- 
kásabb részén jobb a fatenyészet, mint a völgy aljához közelebb eső merede
kebb partokon, mert utóbbiak sokszor a tavaszi fagyoktól szenvednek.

6. Vészhely eh.
Ezek délnyugat felé hajló oly lejtők, melyek minden védelmet nélkülöz

nek. Itt a talaj a déli és délnyugati szelekkel érkező esőtől gyorsan átázik, 
de a szél ép oly gyorsan ki is szárítja, mely alkalommal mindig tápanyagok is 
mennek veszendőbe. Az eső és szél ezen káros hatását fokozza még a délutáni 
ioitó nap is. A talajnak ily módon való gyakori kilúgozásán kivül a szél
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akadályozza a lombtakaró képződését, és széldöntést, szél- és hótöréseket is 
okoz. Ily helyeken az állab rendesen gyér zárlatú, a fák növése silány s a 
talaj sovány. Az érzékenyebb fanemek kerülik e helyeket.

7. FagyáshelyeJc.
Ez alatt értünk minden lapos mélyedést, melyet a szél nem ér, s melyen 

ennélfogva a vízgőz megreked. Ez a tavaszi fagyoknak rendes tanyája, melyet 
vékony, alacsony fák gyér lombozató bozontos koronával, zuzmóval és mohá
val bevont, korán cserepesedő kéreggel, sötétszínű hanga-, rövid moha- és 
magár-talajtakaró jellegeznek.

A fentebbiektől sok tekintetben eltérő, sajátságos helyi kiimával bír a 
magyar tengerparti Karst, melynek a tengerről jövő üde déli légkörében a 
talaj a fatenyészet védelme alatt a legjobb termőhelyeket szolgáltatja, még 
ellenben ott, a hol az a növény tenyészet tői megfő sztat ott, teljesen kopár. 
A karstvidéki erdők nagy mértékben ki vannak téve a Bóra (északi) és a 
Sirocco (déli szél) szélveszélyeinek, melyek nagyobb mérvű széldöntést vagy 
széltörést nem szoktak ugyan okozni, de a mészkőzeten lazán álló termőföldet* 
ha róla a fatenyészet egyszerre eltávolíttatik, a gyakori és nagymennyiségű 
eső közreműködésével rövid idő alatt elhordják. Tarvágás tehát itt a legnagyobb 
mértékben káros.

A terepviszonyokon kívül jelentékeny része van a helyi klíma 
sajátságaiban a t e n g  é r s z  ín f e l e t t  v a l ó  e m e l k e d é s n e k  is.

A mint az nagyban az erdőknek síkság, középhegység és magas hegység 
szerint való megkülönböztetését teszi szükségessé, melyeknek általános klimai 
jellege egymástól lényegesen eltér, épúgy befolyásolja azokon belül az emel
kedés kisebb-nagyobb mérvben a helyi kiimát. Sajátságos az emelkedésnek a 
termőhely minőségére való befolyása a magyar Alföld homokos síkságain. 
Ezek felszíne többé-kevésbé hullámos, a magassági különbségek azonban alig 
tesznek ki egynéhány métert; mindamellett alig lehet valahol annyi változa
tosságot a termőhely minőségében találni, mint épen ezen homokokon. Az al
földi homok ásványi tápereje általában igen jó ; a termőhely minősége azon
ban attól függ, vájjon a talaj felső rétege közelebb vagy távolabb van-e a föld 
árjától, mely ha a fa gyökereit elérte, annak sínlődését okozza. Éhez képest a 
magasabban fekvő részek (bizonyos határig) sokkal jobb termöhelylyel bírnak, 
mint a mélyebben fekvők ; sőt oly mélyedések (semlyék), melyekben a földárja 
gyakran egész a felszínre kerül, fatenyészetve egyáltalában nem alkalmasak. 
A föld árjának emelkedése és apadása egyrészt a légbeli csapadékok gyakori
ságától és mennyiségétől, másrészt a folyók vízállásától függ, s ehez képest 
igen változatos. Innen van az, hogy még a mélyebb fekvésű részeken is a fa 
— habár tengődve — megél; míg ellenben a kissé magasabb s látszólag jobb 
helyeken is a fa növése silány.

A klíma beosztása erdészeti szempontból.

52. §.
Hazánk erdőségére nézve meg kell különböztetnünk a m e l e g ,  

m é r s é k e l t ,  h ű v ö s ,  z o r d  és h i d e g  kiimát.
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A m e l e g  kiima átlagos évi hőmérséke 10— 14° C. A tél 
rövid és enyhe, kevés hóval. A föld 9 hónapon át mívelhető; a 
tenyészeti időszak 7 hónapra terjed. Szöllömivelés és nemesebb 
gyümölcsfajták (a tengerparton olajfák és más déli növények) 
(enyészete jellegzik ezen kiimát. Az aratás már június hóban kez
dődik. A nemesebb lombfák, különösen tölgy, szelíd gesztenye, 
diófa, legvidorabban ezen kiima alatt tenyésznek.

A m é r s é k e l t  kiima átlagos évi hőmérséke 9— 10° C. A 
téli időszak mintegy 3 hónapig tart; a föld 8 hónapon át mível
hető, a tenyészeti időszak 6 hónapra terjed. A szöllö itt már csak 
védettebb helyeken fordul elő, ellenben a búza, kukoricza és repcze 
még igen jól tenyész. Az aratás július végével vagy augusztus 
elején kezdődik. Ez főképen a lombosok kiimája.

A h ű v ö s  kiima átlagos évi hőmérséke 8—9°''C. A téli idő
szak 4 hónapig tart; a föld 7 hónapon át mívelhető, a tenyészeti 
időszak 5 hónapnál nem sokkal többre terjed. Itt már csak a 
szívósabb gyümölcsfajok tenyészthetők; az őszi vetés még jól 
sikerül, repcze azonban csak igen ritkán. Az aratás augusztus 
közepe táján kezdődik. A tölgy itt már eléri határát s a bükkösök 
mellett már a jegenyefenyő is foglal helyet.

A z o r d  kiima átlagos évi hőmérséke 6—8° C. A hideg 
időszak majdnem 5 hónapig ta r t ; a föld megnövelésére alig marad 
6 hónap. A tenyészeti időszak mintegy 4 hónapra terjed. Szabad
ban már csak cseresznye és nehány korán érő gyümölcsfaj tenyészt
hető. Gabonaféléknél csak tavaszi vetés alkalmazható. Az aratás 
ritkán kezdődik szeptember előtt. A lombosok és a jegenyefenyő 
itt már elmaradoznak és a lúczfenyő terjed el leginkább.

A h i d e g  kiima átlagos évi hőmérséke már 6° C. alá sülyed; 
a tenyészeti időszak alig 4 hónapig tart. Ez a magas hegység 
kiimája, melynek alsó részében itt-ott megterem a burgonya, árpa, 
zab és tatárka; gyümölcsfa azonban már nem tenyész, feljebb 
pedig már lakatlan. A lúczfenyőt itt csak a vörösfenyő és a 
havasi fenyő (czirbolyafenyö) — utóbbi egész a fatenyészet 
határáig — kíséri. A nagyobbodó emelkedéssel a fák növekvése 
mindinkább apad, a törzsek rövidebbek s koronájuk egész a földig 
ér; a lúczfenyő fölött már csak a törpe fenyő (henyefenyő) kép
viseli a fatenyészetet, mely 1600—2000 m. magasságban teljesen 
megszűnik.
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A kiima leírása.

53. §.

A klímának a termőhely megismeréséhez szükséges leírása 
az előadottakhoz képest kiterjed: a vidék általános klímái
jellegére ; b) azon helyi tényezőkre, melyek előbbinek helyről-helyre 
való módosulását okozzák.

A vidék általános klímájának jellegzésére szolgálnak: a föld
rajzi fekvés (szélességi és hosszfok), a tengerszín felett való emel
kedés, a domborulati viszonyok (síkság, előhegység, dombos vidék, 
középhegység, magas hegység), a folyó és álló vizek bősége 
(források, patakok, folyók, tavak stb.), az erdőbirtokot környező 
területek mívelési ágai; az évi legkisebb és legnagyobb, valamint 
az átlagos hőmérsék, a csapadék-mennyiség (esős napok száma és 
eső- s hőmennyiség), uralkodó szélirányok, fagyok előfordulása; a 
kiimának megnevezése (meleg, mérsékelt, hűvös, zord, hideg, 
esetleg a közbeeső fokok szerint, pl. mérsékelt meleg, szelíd, mér
sékelt hűvös); a téli időszak s a tenyészeti időszak tartama; a 
gyümölcsfajok és gabonanemüek tenyészete; az erdei fatenyészet.

Az általános klímái viszonyok az egész vidékre, melyen az 
erdőbirtok fekszik, vonatkozván, azoknak leírása legczélszerűbben 
az általános erdőgazdasági viszonyok (és pedig: a természeti 
viszonyok, 1. 9. §.) ismertetésénél foglal helyet, s a részletes erdő
leírásnál m i n d e n  o s z t a g r a  n é z v e  csak azon helyi tényezők
nek kitüntetése szükséges, melyek következtében a helyi klíma a vidék 
általános klímái jellegétől többé-kevésbé eltér. Ezek a következők:

1. A helyi fekvés, és pedig:
a) v i s z o n y l a g o s  e m e l k e d é s  a környékhez képest: fen- 

sík; nyílt, védetlen, avagy a környék által védett magaslat; ki
emelkedő kúp, hegygerincz; hegyoldal; zárt mélyedés, teknő, 
katlan (teher); fagyáshely; vészhely (szél-, hótörésnek, zúzmarának 
kitett hely); á rté r;

b) k i t e t t s é g ,  illetve azon égtáj, mely felé az illető terület 
hajlik (észak, északkelet, kelet, délkelet, dél. délnyugat, nyugat 
vagy északnyugat felé).

2. Hajtás, illetve azon l e j t s z ö g ,  melyet az illető terület a 
vízszintes síkkal bezár (a legnagyobb esés irányában mérve).

3. A tengerszín felett való emelkedés (az Adriai tenger fölött, 
méterekben).
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A klíma leírásához szükséges adatok kipuhatolása.

54. §.

A vidék általános klimai jellegére vonatkozó adatok részint 
földabroszokból (földrajzi fekvés), részint a katonai földrajzi intézet 
által kiadott térképekről (tengerszín feletti emelkedés és dombo- 
rulati viszonyok), részint meteorologiai észleletekről rendszeresen 
vezetett feljegyzésekből,1 (hőmérsék, csapadékok, uralkodó szelek, 
fagyok stb.) részint az illető kezelő erdötiszt vagy más szavahihető 
lakosok nyilatkozataiból, részint pedig a helyszínén tett saját meg
figyelés által szerezhetők.

A helyi kiima megítéléséhez szükséges adatok csakis a hely
színén, közvetlen felvétel által puhatolhatok ki. A fekvésre vonat
kozólag a közvetlenül szemlélhető terepviszonyokon kivül többé- 
kevésbé biztos tájékozást nyújt az illető termőhely klimai sajátságai 
iránt a kiima egyes tényezőinek azon hatása, mely a növényzeten 
észlelhető. így például érzékenyebb növények előjövetele, az erdei 
fáknak magasra nyúlt alakja, vidor tenyészete védettebb fekvést, 
ellenben nyomott növésű, repedezett, zuzmós, mohás kérgü törzsek, 
hanga stb. fagyás- vagy vészhelyet jeleznek. A kitettség kézi 
delejtűvel (kompaszszal), a hajlásszög fokívvel ellátott famagasság
mérővel könnyen meghatározható. A lejtszöget szemmel becsülni 
legalább kezdőknek nem ajánlható, mert a szemnek minden lejtő 
rendesen sokkal meredekebbnek tűnik fel, mint a minő valóban. 
A iejtszög felvételénél legjobb a napszámost a lejtőn legrövidebb 
irányban (a melyben pl. a kő szabadon lefelé gurul) mintegy

1 A meteorologiai észlelések naponként, meghatározott órákban (reggel, 
délben és este, vagy pedig legalább egyszer, reggeli 7 órakor) az e czélra 
szerkesztett szerszámok segélyével eszközöltetnek s a következőkre terjednek 
ki. A légnyomás légsúlymérővel (higany- vagy aneroid-barometerrel), a hőmér
sék hőmérővel (thermometerrel), a légkör nedvessége hygro- és psychrome- 
terrel, a légbeli csapadékok esőmérővel (ombrometerrel), a szél iránya és ereje 
szélmérővel határoztatnak m eg; azonkivül feljegyeztetik, vájjon az ég tiszta-e 
vagy felhős, részben vagy egészben borult, továbbá előfordult-e valamely rend
kívüli légköri jelenség, pl. égi háború, köd, fagy stb. Ezen feljegyzésekből 
napi, havi, évszaki és évi átlagok számíttatnak ki, s az így évek hosszú során 
lelkiismeretesen és kellő pontossággal gyűjtött adatok becses anyagot szolgál
tatnak a kiima megítélésére. Hazánkban jelenleg 230 észlelő állomás létezik 
(azok közt számos erdészeti), melyek feljegyzéseit a meteorologiai és föld- 
delejességi m. k. központi intézet dolgozza fel.
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50 ölnyire leküldeni s annak fejét a magasságmérővel megirányoz
ván, a fokíven a lejtszöget leolvasni. A tenger színe fölött való 
magasság katonai térképekből, vagy pedig aneroid-légsúlymérővel 
meghatározható.

A talaj.1

55. §.
Talajnak nevezzük erdőgazdasági szempontból a földfelü

letnek azon apró, morzsalékos, földes részekből összetett felső 
rétegét, melyben a fa gyökeredzik s melyből az a vizet és az 
ásványi tápanyagokat veszi fel, oly mélységig, a mennyire a gyökerek 
behatolhatnak. A termőhelynek helyes megítéléséhez azonban nem
csak a tulajdonképeni talajt képező ezen felső földrétegnek, hanem 
a közvetlenül alatta elterülő a l a p k ő z e t n e k ,  illetve t a 1 a j á g y- 
n a k ismerete is szükséges, mely a talaj minőségére lényeges 
befolyással bír, s melyet máskülönben (helytelenül) altalajnak is 
szoktak nevezni.

A talaj részint á s v á n y i  anyagokból, részint s z e r v e s  
anyagokból képződik, melyek vagy származásuk helyén maradnak 
s az ú. n. e r e d e t i  talajt képezik, vagy pedig víz, néha szél által 
távolabbi helyekre vitetnek s ott a t e l e p e d e t t  talajt alkotják.

56. §.
Az ásványi anyagokat a k ő z e t e k  szolgáltatják, elmállá- 

suk által.
Az elmállás részint mechanikai úton, víz, meleg és fagy közreműködésé

vel, repedezés, széthullás és feldarabolódás által — részint vegyi úton, a kőzetet 
alkotó ásványoknak a víz és az abban feloldott sók, az éleny és szénsav be
hatása mellett végbemenő vegyi felbomlása és feloldása által történik. A kőze
teknek könnyebb vagy nehezebb, gyorsabb vagy lassúbb elmállása tehát egy
részt a kőzet szerkezetétől és a helyi klímái viszonyoktól, másrészt a kőzetet 
alkotó ásványok minőségétől függ.

Oly szerkezet és fekvés, mely a víznek behatolását s a mechanikai szét 
rombolást elősegíti, mint pl. a likacsosság, lemezesség, repedezettség, durva- 
szemcsés szerkezet, a rétegelmek nyílt (többé-kevésbé függélyes) fekvése gyor
sítják, ellenben a finom szerkezet, tömöttség, repedések hiánya, a rétegeknek 
zárt (többé-kevésbé víszintes) fekvése hátráltatják az elmállást. Meleg és nedves

1 Lásd: Fekete Lajos: Erdészeti talajtan, Selmecz, 2. kiad. 1891. Joer- 
ges A. utódai. Dr. Carl Grebe : Gebirgskunde, Bodenkunde & Klimalehre, Wien 
1872. W. Braumüller.)
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kiimában (pl. erdősült, üde, televényes keleti és éjszaki oldalokon, a hegyek 
aljában, mélyedésekben) gyorsabb az elmállás, mint száraz és hideg kiimában 
(pl. a száraz déli és délnyugati lejtőkön); nedves növénytakaró alatt gyorsabb, 
mint kopasz sziklafalakon. Legtökéletesebb az elmállás ott, a hol a kőzetet 
szénsavban gazdag víz járja.

A kőzeteket alkotó főbb ásványok közül legnehezebben mállik a q u a r c z
— tiszta kovaföld, — mely oldhatlan s csak szétdarabolódik. A quarcz adja a 
talajnak egyik fő alkatrészét, a homokot. A c s i l l á m o k  — kovasavas timföld 
és vaséleg vegyülete kovasavas kálival (káli-csillám), vagy kovasavas magneziá- 
val (magnesia-csillám), — valamint a f a g y a g , c h l o r i t  és s z e r p e n t i n
— timföld nélküli szilikátok, főleg kovasavas magnesiából, első kettő lemezes, 
utóbbi tömör, durva szerkezettel — szintén kevéssé vannak alávetve vegyi 
változásnak a légbeliek behatása folytán, elősegítik azonban a kőzetek szét
hasadását. Elmállásukból inkább csak kőporladék és csillámhomok képződik. 
A f ö l d p á t o k  — vízmentes kovasavas timföld vegyülete kovasavas kálival 
(Orthoklas), kovs. nátronnal (álhit), kovs. mészszel (anorthit), kovs. kálinátron- 
nal (sanidin és nephelin), kovs. mésznátronnal (labrador), kovs. mészkálinátron- 
nal (oligoklas) — valamint a z e o l i t h o k  — vegyileg kötött vizet tartalmazó 
kovasavas timföld kovasavas mészszel, kálival és nátronnal — szénsavtartalmú 
víz folytonos behatása mellett felbomlanak egy oldhatlan részre, mely mint 
agyag marad fen, és egy oldható részre, mely vagy az agyaggal függ össze, 
vagy a növények által felszívódik, vagy pedig elmosódik s eltávolíttatik. 
A földpátokból származik a talajnak második főalkatrésze az agyag és a növé
nyek táplálkozására szükséges alkalikus sók. Az a u g i t — kovasavas mész 
kevés kovs. magnesiával és vaséleggel — az a m p h i b o l  — kovasavas mag- 
nesia kevés kovs. mészfölddel és vaséleggel — és a h y p e r s t h e n  — kova
savas magnesia kovs. vaséleggel — nehezebben és lassabban máinak, mint a 
földpátok; elmállásukból erősen vasas, agyagos föld keletkezik, mely oldható 
mész- és magnesiasókat tartalmaz s rendesen igen termékeny. A közönséges 
m é s z k ő  — szénsavas mész — és a d o l o m i t  — szénsavas mész szén
savas magnesiával — szénsavtartalmú vízben olyképen oldódik fel, hogy elő
ször bikarbonáttá változik át. A mészkő különben könnyebben mállik, mint a 
dolomit, kivált ha némi vaséleget vagy agyagot tartalmaz. A szénsavas mész 
adja a talajnak harmadik főalkatrészét, a meszef. A g y p s  — kénsavas mész, 
vegyileg kötött vízzel — már tiszta vízben is oldódik fel. A v a s p á t — vas- 
oxydul és szénsav vegyülete, — mint a többi karbonátok csak bikarbonáttá 
történt átváltoztatása után oldható fel, mely oldatból a léggel való érintkezés 
mellett vaséleghydrat csapódik le. A m a g n e t i t b ő l  s v ö r ö s  v a s k ő b ő l  
(vas és éleny vegyülete, s még inkább a b a r n a  v a s k ő b ő l  — vas és 
éleny vegyülete vegyileg kötött vízzel, — melyek a légbelieknek makacsul 
ellentállnak, bizonyos körülmények közt oxydulsók képződnek, melyek feloldat
ván vaséleghydrattá változhatnak át. A v a s k o v a n d o k  (pyrit, marcasit)
— vas és kén vegyülete — a lég élenyének hatása alatt gyorsan felbomlanak, 
vasgáliczot és kénessavat eredményezvén, mely utóbbiak megint az illető kőzet 
más ásványainak vegybomlását és oldható sókká való átváltoztatását idézik 
elő s ezáltal a kőzet elmállását jelentékenyen gyorsítják.

A hazánkban előforduló főbb kőzeteknek elindítására és elmállási ter
ményeire nézve általában megjegyzendők a következők.
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Az egyszerű kristályos kőzetek elmállása ugyanolyan, mint azon ásványé, 
melyből állanak. A q u a r c z i t  és k o v a g p a 1 a elmállása csupán feldarabo
lás útján történik. Ugyanezt mondhatni a c h 1 o r i t-, f a g y a g- és s z e r p e n 
t i n  k ő z e t r ő 1. A hol tehát ezek előfordulnak, ott a talaj száraz, köves, silány. 
Az a ug i t ,  és a m p h i b o l  k ő z e t e k  már jobb, sőt (a száraz fekvésű helye
ket kivéve) rendesen igen termékeny (sötét színű) talajt adnak. A mé s z k ő -  
és d o l o m i t  k ő z e t e k  (valamint a kősó- és gypsrétegek) rendesen más, a 
feloldásnak ellentálló ásványokat is (agyag, csillám, quarezhomok stb.) tartal
maznak, s a földes anyag, mely ezen kőzetek elmállásából képződő talajban 
előfordul, tulajdonképen azoktól származik. Innen van az, hogy a tisztább mész- 
és dolomitkőzeteken, kivált lejtős oldalokon, a talaj igen sekély s kíméletlen 
bánásmód mellett igen gyorsan elpusztul. A mészhegység sajátságos alakzata 
(meredek sziklafalak, tebrek, barlangok) szintén csak onnan ered,» hogy a tiszta 
mészkő a víz által feloldott részei elmosatnak s tova vitetnek. A mészhegysé- 
gekben különben a talaj igen változatos. A kavicsos, köves mésztalaj (a tömöt- 
tebb mészkőzetek származéka) világosszürke, földes részekben szegény, sekély, 
száraz és silány. A fekete fenyő és a gyertyán (magasabb fekvésben a vörös 
fenyő is) még leginkább eltengődnek rajta. Folytonos beárnyékolás által üdesége 
fokoztatván, tetemesen megjavulhat. Az agyagos mésztalaj (a könnyebben 
málló, agyagban gazdagabb mészkőzetek származéka) sokkal több földes anya
got és kevesebb kavicsot és követ tartalmaz mint az előbbi; szine sötét-kékes- 
szürke; kötött s igen tevékeny; ott, ahol beárnyékolás által üdeségének fentar- 
tásáról gondoskodva van, igen termékeny; a napnak és szeleknek kitéve 
azonban nagyon szárazzá és repedezővé válik. A bükk (s elegyben a juhar, 
kőris, gyertyán) igen szereti; a tölgynek kevésbé felel meg, kötöttsége miatt. 
Jó zárlat fentartása és a felújításnál fokozatos vágásnemek alkalmazása e ta
lajon feltétlenül szükséges. A vágásokban ott, a hol televényesebb a talaj, igen 
buja fű veigődik fel, mely a mesterséges felújítást nagyon megnehezítik. Az 
iszapagyagos, sárgás mésztalaj (a dolomitos mészkőzetek származéka) rendesen 
mélyebb s kevésbé kötött; a televényképződés lassabban megy rajta végbe. A 
bükk itt is jól tenyész, de a tölgynek (magasabb helyeken a vörös fenyőnek) 
inkább felel meg, hacsak a kőzetrétegnek esetleg lapos fekvése miatt nem sekély.

Az összetett kristályos kőzetek közül a g r á n i t  (alkatrészei: földpát, 
quarcz és csillám), ha durvaszemcsés s oligoklasban gazdag, igen könnyen 
maliik, a mennyiben az oligoklas gyorsan földes anyaggá változik át, minek 
folytán a kőzet először nagyobb, azután kisebb darabokra omlik szét, s végre 
kődarává válik. Az így keletkező granittalaj agyagos, de elég laza, meglehetős 
mély, kedvező fekvésű helyeken erőteljes s üde, forrásokban dús. Lúcz- és je
genyefenyő nagyon kedveli, a bükk s a vele járó alárendeltebb fanemek is jól 
tenyésznek rajta; a tölgyre nézve rendesen nem elég mély és magasabb helye
ken való előfordulásánál fogva hideg. A korhany lassan képződik rajta, miuek 
folytán a természetes úton való felújítás, különösen bükknél, nehezebben sike
rül. Az aprószemcséjű, tömörebb és quarezban dúsabb gránit igen nehezen 
mállik, s az abból származó talaj többnyire sekély, kovadarás, sőt homokszem 
s különösen a szárazabb s melegebb fekvésű helyeken silány. Bükknek és je
genyefenyőnek nem való ; a lúcz- és erdei-fenyő is csak silány növekvést mutat 
rajta. Magas hegységben a granitkőzet néha elmocsárosodást is okoz, ha alsó 
rétegei tömör vízhatlan tömegből állanak.
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A syenit (kovasavdús földpát és amphibol) nem nehezen maliik s meg
lehetős laza, nem igen mély, de a granittalajnál termékenyebb, vaséleghydrattól 
barnás agyagtalajt ad.

A gneisz (földpát, quarcz és csillám, többé-kevésbé palaszerü lemezes 
szerkezettel) annál könnyebben mállik, minél nyíltabb a rétegek fekvése. A tőle 
származó talaj rendesen földesebb és jobb, mint a granittalaj ; a korhanyképző- 
dés rajta tökéletesebb, tehát a csemeték meggyökeresedése könnyebb.

A csillámpala (alkatrészei: csillám és quarcz) sokkal nehezebben mállik 
mint a gneisz s általában főleg csillámhomokból álló, földes részekben szegény, 
sekély és silány talajt ad, melyen leginkább a lúczfenyő tenyész.

A porpliyrközetek (alkatrészei: a quarcz és földpátnak szoros elegyéből 
álló, tömör, néha üveges alapanyag, az u. n. felsit, melyben szétszórtan ortho- 
klasjegeczek és quarczszemek, azonkívül fekete csillámlemezkék is be vannak 
foglalva) elmállása különböző. A szilárd, tömött szarukőporphyr (alapanyag kova* 
földben gazdag) igen nehezen mállik; az abból képződő talaj igen silány ; 
majdnem tisztán laza, élesszögletü kavicsból áll, mely rendesen áfonyával és 
hangával van benőve; a napos oldalokon igen száraz. A tulajdonképeni felsit- 
porphyr (felsitalapanyaggal) és a csillámporphyr (sok fekete csillámlemezkével) 
már sokkal könnyebben mállik s különösen magasabb fekvésű, nedvesebb leve
gőjű helyeken meglehetős jó, erőteljes talajt ad, mely azonban gyakran a fel
újítást megnehezítő kő- és kavicstörmelékkel van vegyítve. Az agyagos porphy- 
rok (az alapanyag agyagos, félig mállott felsit, kevés orthoklasszal) könnyen 
mállnak ; a tőlük származó agyagtalaj földesebb és termékenyebb s különösen 
luczfenyőnek és bükknek igen kedvező.

A dioritkőzetek (amphibol és oligoklas, tömör szemcsés, porphyros vagy 
palás szerkezettel) lassan mállnak s kevés földes anyagot tartalmazó, kőtör
melékkel vegyített talajt adnak.

A diabaskczet (alkatrészei: labrador és augit) könnyebben mállik és a 
száraz fekvésű helyeket kivéve, igen termékeny, habár nem nagyon mély 
talajt ad.

A melaphyr és hasalt (alkatrészei: augit vagy amphibol, mésznátron- 
földpátok és magnetit, finom tömött szerkezettel, sötét szürkésbarna vagy felve
tés színben, basaltban gyakran olivinkristályok) nehezen és lassan mállnak; 
talajuk azonban, habár nem igen mély, de igen termékeny, agyagos, sötét
szürke vagy sötétbarna színű, rendesen kődarával kevert.

A trachitközetek (alkatrészei: különböző földpátok keveréke mint alap
anyag s abban üveges vagy hasadékony földpátszemcsék, azonkívül fekete csil
lám, amphibol és augit, némelyikben quarcz) durva, érdes, sok apró repedés
sel bíró szerkezetüknél és nagy földpáttartaluiuknál fogva rendesen igen gyor
san és könnyen mállnak, különösen az augittrachyt (mészföldpát és augit keve
réke) ; nehezebb a quarcztartalmú tömöttebb trachytok elmállása. A trachyt- 
íalaj mély, agyagos és termékeny, kivéve a tömöttebb trachytkőzetből származó 
talajt, mely sekélyebb, rendesen száraz és kevésbé termékeny. A phonolith (víz
tartalmú trachyt, zeolithokkal) szintén könnyen mállik s talaja igen jó, de ren
desen kőtörmelékkel kevert.

A törmelék- és földes kőzetek közül az agyagpala (quarczos, csillá- 
mos, chloritos és földpátos alkatrészek, többé-kevésbé elegyítve, mészszel, vas
sal, kőszénnel stb.) lemezes szerkezeténél fogva inkább mechanikai úton mállik,

Erdőrendezéstan. I. rész. 8
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tehát annál köniíyebben, minél nyíltabb a rétegek fekvése. A lágyabb, agya
gosabb, vékonylemezű agyagpala könnyebben omlik szét s meglehetős egyen
letes, de sok apró palalemezzel vegyült szelid agyagtalajt ad, mely a mester
séges felújítást annyiban megnehezíti, a mennyiben mélyebb megmunkáltat ás a 
igen káros hatással van a csemetére. A quarczban dúsabb, vastaglemezü agyag
pala nehezebben mállik s talaja laza, sekély, köves.

A mdrga (alkatrészei: szénsavas mész, agyag, homok s többnyire kevés 
vaséleghydrat) elmállása az egyik vagy másik alkatrésznek túlnyomósága sze
rint különböző. A kemény mészmárgakő meglehetős nehezen mállik ; az ágyag- 
márga ellenben már a víz es fagy hatása folytán széthull. A márgatalaj hason
lít főbb tulajdonságaiban az agyagos mészkőzetből származó talajhoz.

A tályog (kékesszürke vagy fehéres,' igen finom szerkezetű, palás, mész* 
tartalmú agyag) és a lösz (agyag, homok és mész s kevés vaséleghydrat, 
"durva, laza és likacsos elegyben, melyben különféle alakú megkeményedett 
márgaconcretiók találhatók) valamint a nyirok (a timföldszilikat s különösen 
földpáttartalmú kőzetek elmállásából származott agyag) és a vályog (iszap- 
agyag, legfinomabb homokkal kevert agyag) is minden további átalakulás nél
kül már kész talaj anyagot képeznek.

A homokkövek (durvább vagy finomabb quarczszemek különféle ragasztó 
anyaggal összekötve, néha földpátszemekkel és csillámlemezkékkel) elmállása a 
kötőszer minősége és mennyisége szerint igen különböző. A quarczhomokkő 
(kötőszer kovaföld) néha igen szilárd, s inkább csak szétdarabolás úlján omlik 
szét, kevés földet tartalmazó kőhalmazokká; néha azonban a kötőszer csekély 
s a kőzet laza szerkezetű, mely esetben gyorsabban hull szét, s laza, száraz, 
nem igen termékeny homoktalajt ad. Az agyaghomokkő (kötőszer anyag) köny- 
nyebben mállik s a kötőszer mennyiségéhez képest agyagos vagy homokos 
talajt ad. A márgahomokkő (kötőszer márga) legkönnyebben mállik valamennyi 
homokkő közt; talaja laza, homokos, anyagos, mésztartalmú. A mészhomokkő 
(kötőszer mész) szintén könnyen mállik s laza meszes homoktalajt ad. — A sza
bad laza homok szintén kőzetnek tekinthető, habár magában véve már kész 
talajt képez, mely azonban még változásoknak van alávetve, a mennyiben a 
homokszemek közt vannak oly ásványok is, melyek elmállása által a talaj 
minősége módosul.

A neptuni törmelékköz etek közül a conglomeratoknál az elmállás gyorsa
sága épúgy, mint a homokköveknél, főleg a ragasztó anyag minőségétől és 
mennyiségétől függ, miután a benne foglalt hömpölykövek igen nehezen málla- 
nak. A brecciaknál a kőtöredékek is felbomlásnak vannak alávetve, azok 
elmállása tehát épolyan mint az illető anyakőzeté, melyből származnak. A kc- 
tenger, kőfolyás és sziklaromok rendesen a legállandóbb szikladarabokból áll
nak s ennélfogva daczolnak a légbeliekkel.

A vulkáni törmelékközetekben a kötőszer vagy ugyanazon ép kőzet, vagy 
pedig vulkáni tuff. Első esetben az elmállás az illető anyakőzetével egyenlő ; 
második esetben ellenben gyorsabb és mélyebbreható. A tiszta tuffok szintén 
igen könnyen mállanak, mint azt a hazánkban leginkább elterjedt trachyttuffnál 
tapasztalhatni, mely igen gyorsan mállik és mély, termékeny agyagos talajt ad.
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A szerves anyagokat, melyekből a talaj képződik, az erdei 
fák s egyéb az erdőben létező növények elhalt részei (azonkívül 
-elhalt rovarok stb.) szolgáltatják. Az évenkint lehulló lomb, el
száradt gályák s egyéb farészek, valamint a talajt borító zuzmók, 
mohák, gyomok és cserjék elhalt egyedei és részei többé-kevésbé 
vastag réteget képeznek, mely a talajt betakarja. Ezen takaró a 
nedvesség, meleg és levegő behatása s bizonyos apró gombafajok 
közreműködése mellett felbomlásnak indul, melynek végeredménye 
azon morzsalékos vagy purvás, sötétbarna vagy fekete, különös 
szagú anyag, melyet k o r h a n y n a k  (korhadéknak) vagy t e 1 e- 
. v é n y n e k  (humus) nevezünk. A talajtakarónak humusszá való 
átalakulása fokonként történik, úgy hogy őszszel annak kereszt
metszetét szemlélve legfelül az épen lehullott lombot, álatta az 
eső és hó által összelapított s megpenészedett rétegei találjuk, 
melynek alsó részében a levelek s egyéb hulladékok már szét 
vannak foszladozva; még alább, közvetlenül az ásványi talaj fölött 
van egy, többnyire vékony, barnás-fekete;, purvás réteg, mely már 
a kész televény s mely lentebb többé-kevésbé összevegyül az ás
ványi talajjal.

A hurmis igen becses tulajdonságokkal bír. Fizikai tekintetben figyelmet 
érdemel kitűnő porhanyósága, rósz hővezető cs nagy vízfelvevő képessége s 
azon tulajdonsága, hogy a légköri nedvességet az abban lévő gázokkal együtt 
(különösen ammóniák) nagyobb mérvben absorbeálja, mint bármely része a 
talajnak. Vegyi tekintetben a humus, melynek képződésénél szénsav és vízgőz 
fejlődik, a felbomlás minősége és foka szerint részint oldható, részint oldhatlan 
vegyületekből áll. Az oldható vegvületek savanytermészetűek; ilyenek az ulmin- 
sav, huminsav, forrássav és forrásüdeléksav, melyek általában humussavaknak 
is neveztetnek. A humussavak részint mint ilyenek, részint szénsavvá való 
átváltoztatás után a talajban vagy magában a humusban előforduló káli, 
nátron, mész és keserüfölddel, valamint ammóniákkal oldható sókká egyesülnek. 
Az ojdhatlan vegyületek, melyek közül ulmin és humin különböztettetik meg, 
(mindkettő régebben humusszén elnevezés alatt egybefoglaltatott), inkább a 
korhadás kezdetén keletkeznek s további felbomlás után szénsav fejlesztése 
mellett humussavakká változnak át. A jelzett tulajdonságainál fogva a humus 
bő forrását képezi a szénsavnak és ammóniáknak, melyek már mint ilyenek 
is a fák táplálására szolgálnak; de a folyton képződő szénsav és humussav 
elősegíti az oldható sók képzését is, melyek szintén nélkülözhetlenek a fák 
táplálkozására. Az ásványi talaj termőképessége tehát tulajdonképen a bumus 
közreműködésével jut érvényre, mely azonkívül a talaj üdeségét is fentartja s 
míg egyfelől a kötött talajt porhanyítja, addig másfelől a túlságosan laza talajt 
megköti, a fagy és forróság hatását mérsékli s általában a talaj termőképes
ségét fokozza.

57 . §.
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Egyébiránt a humusnak a fatenyészetre való többé vagy kevésbé kedveza 
hatása részint az anyagtól függ, melyből keletkezett, részint a külső viszonyoktól* 
melyek közt képződött. A korhadás tárgyát képező anyagok mennyisége* 
azoknak könnyebb vagy nehezebb felbomlása és oldható sók képzésére alkalmas 
ásványtartalma lényegesen módosítja a korhany minőségét. így pl. a húsos, 
gombák oly gyorsan rothadnak, hogy majdnem semmi humust sem hagynak 
magok után; a nyír, fűz, juhar, kőris, hárs leveleinek gyors felbomlása folytán 
igen kevés korhadékot szolgáltatnak; az ákácz levéllemezei szintén gyorsan- 
bomlanak fel, de a levélnyelek lassan korhadnak s jelentékeny humust adnak ; 
a gyertyán és tölgy levelei nehezebben korhadnak, a bükké még nehezebben 
(3—5 év alatt); fenyvesek közül legkönyebben bomlik fel a vörösfenyö tűje, 
lasabban a síma fenyőé, még lasabban az erdei és feketefenyőé s a jegenye* 
és lúczfenyőé (utóbbi négynél 3—8 év alatt). A finom mohák s a berki füvek 
jobban korhadnak, mint a száraz gyep, a durvább mohák és zuzmók s az; 
áfonya és hanga. A külső viszonyokat tekintve jó humus képződéséhez a 
nedvességnek, levegőnek és melegnek összehangzó, tartós és egyenletes közre* 
működése szükséges. Hiányos nedvesség mellett inkább csak az oldhatlan 
vegyületek (humusszén) képződnek, túlságos nedvességben pedig nagyon elsava- 
nyodik a humus. Üde talajú jól záródott erdőkben legjobb és legtöbb televény 
képződik. A kőzet s az ásványi talaj minősége is jelentékeny befolyást gyakorol 
a televény képződésére; így a mészben gazdag talajokon igen gyorsan megy 
végbe a korhadás, a kovasavas égvényekben gazdag nyirok- s más agyagos, 
talajokon szintén jelentékeny a televényképződés, míg a quarcz- és csillám* 
homok legtétlenebb; a kőmorzsalékos nyiroktalajban gyorsabb a korhadás, 
mint az iszapolt agyagban ; a száraz kőtörmeléken csak humusszén képződik. 
A fekvés szintén nagy befolyással van a televény képződésére. Éjszakibh 
vidéken, alhavasi vidéken, éj szaki lejtőkön lassúbb a korhadás s inkább fel 
halmozódik a humus, mint déli vidéken, alföldön és a déli lejtőkön; hegy* 
gerinczeken hegytetőkön, meredek hégyoldalokon, ritkás erdőkben kevesebb a 
televény mint völgylapályokon, teknőkben, zárt erdőkben stb. Végre a folytonos 
alomszedés igen nagy mértékben hátráltatja, sőt teljesen mégis szüntetheti a. 
televényképződést.

Erdészeti szempontból megkülönböztetjük a szelíd, a poros és a savanyú 
televény t. A s z e l i d  t e l e v é n y  (Waldhumus) főképen az erdei fák lombjából 
s egyéb hulladékaiból mérsékelt nedvesség, középszerű hőmérséklet és a 
légnek könnyű hozzájárulása mellett, s elegendő aljas hatású ásványi anya* 
goknak és ammóniáknak jelenlétében képződik. Ezen televény tehát leginkább 
a józárlatú terjedelmesebb erdőkben fordul elő, melyeknek talaja a szél és 
napfény ellen védve van s a mellett nem mocsáros. Hatása a fatenyészetre 
igen kedvező és pedig annál nagyobb mértékben, minél teljesebben ment végbe 
a korhadás (érett humus). Ellenben a fennlapályokon, teknős mélyedésekben 
és szelid lejtü, széltől védett éjszakos helyeken gyakran nagy mennyiségben 
felhalmozódó, félig korhadt humus (éretlen humus) az állabok felújítását 
nagy mérvben akadályozza, a mennyiben a csemeték meggyökeresedését az 
ásványi talaj távolsága miatt gátolja s azoknak valamint a magvaknak meg* 
penészedését és elrodthadását okozza. Ha a televényképződés rendes menete 
megzavartatik (pl. alomszedés, az erdőnek erős megritkítása, rövid forda, 
terjedelmes tarvágások stb. által), akkor a televény elfajul és elsilányodik;
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mert a nap hevének és szélnek kitéve nedvességét elveszíti s felbomlása meg
akad, elegendő nedvesség jelenléte mellett pedig oly gyorsan bomlik, hogy 
rövid idő alatt az egész televény eltűnik.

A p o r o s  t e l e v é n y  (Wildhuinus) főleg hanga-, áfonya- s más erdei 
gyomok-, mohák- és zuzmókból képződik, és pedig a levegő korlátlan hozzá
járulása, de aránylag nagyobb hőmérsék mellett és kellő nedvesség nélkül. 
Ezen televény igen laza és száraz s nagyon nehezen bomlik tovább (tétlen 
humus); ennélfogva az erdőtenyészetre kedvezőtlen. Az élő talajtakarónak 
fölégetése és az ásványi talajjal való összevegyítése, valamint fákkal való 
beárnyékolás által tevékenyebbé válik és megjavul. A hangából és áfonyából 
keletkezett televényt f a n y a r  humusnak is szokták nevezni, mivel állítólag 
csersavat tartalmaz.

A s a v a n y ú  t e l e v é n y  (Moorhumus) elegendő melegség, de túlságos 
nedvesség mellett és levegő hozzájárulása nélkül képződik, főképen mocsaras, 

‘vizenyős, ingoványos helyeken s tőzeglápokon. Az álló víz elzárja a levegőt s 
•ennek folytán meggyűlnek a humussavak, melyeknek közömbösítésére többnyire 
hiányzik a talajban az aljas hatású ásványi anyagok kellő mennyisége. A 
•savanyú televényt az erdei fákra nézve (kivéve égert és nyírt) ártalmasnak 
tartják; lehetséges azonban, hogy a káros hatást az álló víz okozza, mely 
miatt a gyökerek elrothadnak. Javítani lehet a savanyú televényt a víznek 
lecsapolása, a talajnak kiszárítása, megforgatása és gyephamuval való 
keverése által. * 58

58. §.

A telepedett talajt a kőzetek elmállásából származó azon 
termények alkotják, melyek jégárak, hegyi zuhatagok, folyók vagy 
a  tenger vize, vagy pedig szél által keletkezésük helyéből elhor- 
datván, más helyen lerakatnak. A korszak szerint, melyben a 
telepedés történt, megkülönböztetjük a d i l u v i u m  ot  és az al- 
l u v i u m o t .

A diluvium keletkezése azon időbe esik, midőn a szárazföld és a tenger 
közti határvonal-a mai alakját nyerte; az alluvium újabbi település, mely még 
jelenleg is történik. A telepedett talaj főleg a nagy síkságokat, azonkívül a 
folyók árterületeit, a hegyek alját és a völgyek lapályait borítja, s költözködé
sében szétdarabolódás, összekeveredés, egyenlőtlen lerakódás stb. által annyi 
változáson ment át, hogy származása és anyakőzete alig ismerhető fel. Az 
•elhordott anyag alkatrészei egymással nem függvén össze, nagyságuk, illetve 
súlyuk szerint különböző helyen rakatnak l e : először a nagyobb, nehezebb 
darabok, azután a nagyobb és kisebb szemű homok, végre az iszap. Éhez 
képest megkülönböztetjük a következő lerakodásokat:

Ilömpölykö- és kötöredék-lerakoclások. Ezek kisebbszerű, szögletes vagy 
gömbölyűre horzsolt kődarabokból álló görgetegek, melyek a hegyekről lehor- 
•datván azok alját, vagy a völgyek fenekét és partjait borítják (kavics). Minél 
nagyobb a görgeteg, minél keményebb kőzetből keletkezett, minél kevesebb a 
földes anyag, mely a kő- és kavicsdarabok közti hézagokat kitölti és minél 
szárazabb a fekvés : annál kevésbé termékeny az ily talaj. Nedvesebb helyen
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tenyész rajta éger, kőris, nyír, sőt földesebb helyeken a tölgy is; szárazabb 
helyen csak erdei fenyőnek való.

Homoklerakodások. Ezek főleg gömbölyded quarczszemekből állanak,, 
melyek borsónagyságúak (kődara vagy durva homok), köles nagyságúak (homok), 
vagy még apróbbak (finom homok vagy föveny); sokszor találni köztük földpát-, 
amphibol-, csillám-, mész- és kagylódarabkákat is. A homokszemek szabadon 
feküsznek egymás mellett, vagy legföljebb némi agyagos vagy meszes földanyag; 
egészen lazán tartja össze egymással. Ily homoklexakodások vannak részint a 
nagyobb völgyek lapályain, patakok és folyók fenekén és partjain, szigeteken^ 
zátonyokon, részint a síkságon, hol sokszor hullámos vagy dombos alakban is 
összehalmozódtak. Termőképességük egyrészt a homok közé vegyült földei 
anyagok mennyiségétől, másrészt a nedvességtől és a talaj ágy minőségétől 
függ. A tiszta homok legkevésbé termékeny, különösen, ha mélysége nagy is  
a talajvíz távol van a felszíntől. Ily száraz homokon legfeljebb erdei fenyő,, 
ákácz és feketenyár bír tenyészni. Minél több agyag és humus vegyül hozzá* 
annál termékenyebbé lesz, úgy hogy a tölgy is jól tenyész rajta: mindig 
azonban kellő nedvességet kíván s ezért jelentékeny befolyással van a . talaj- 
ágy is. Mély rétegű, durva homokon vagy kavicson fekvő homok, ha a talaj
víztől távol van, igen száraz, mert a csapadékok gyorsan leszivárognak a 
mélységbe, onnan pedig a felső réteg nem bírja kellő magasságra felszívni. 
Az egészen apró szemekből álló, minden ragaszanyagot nélkülöző f u t ó h o m o  k 
felső rétege #oly száraz, hogy a szél által tova vitetik és sokszor nagy kiterje
désű termékeny területeket is elborít. A növénytakarót nélkülöző futóhomokba 
(úgynevezett sívóhomok) a szél gödröket váj s más helyen buczkákat hord 
össze, s az ily területeket, melyek nagyrészt kíméletlen bánásmód, túlságos, 
legeltetés, útak által való felvágás, az erdőknek kiirtása s a növénytakarónak 
elpusztulása folytán keletkeztek, igen nehéz beerdősíteni, mivel a csemeték a, 
szél általi kifúvásnak és behívásnak vannak kitéve.

Fafo/0#-(iszapagyag)-fertf/codaso&. Ezek a legfinomabb, — többé-kevésbé 
vastartalmú s finom homokkal kevert anyagot, néha meszet is tartalmazó — 
földes részekből állanak, melyek homok és kavics fölött a völgyek nyílásánál' 
s a síkságon rakattak le, sokszor dombokat is képezve. Ezen lerakodások 
mély, szelid és igen termékeny talajt adnak, melyet, ha kellő nedvességgel 
bír, valamennyi fanem szeret, különösen a tölgy.

Iszap-lerakodások. A folyók árterületein az évről-évre ismétlődő árvíz: 
alkalmával korhadékkal kevert finom földes iszap rakodván le, igen termékeny 
talajt képez, mely különösen éger-, nyár-, fűz- és kőris-fanemeknek szolgái 
termőhelyül, de a tölgynek is igen kedvező.

Ide soroztainak még az i n g o v á n  y o s é s  t ő z e g e s  k é p z ő d é s e k  
is, melyek a növényeknek (nád, sás stb., vagy a tőzegnövények) túlságos ned
vesség mellett végbemenő tökéletlen elkorhadásából származnak s az erdei 
fák számára igen rossz termőhelyet szolgáltatnak, sok esetben be sem 
erdősíthetők.

Hazánkban jelentékeny elterjedéssel bír a telepedett talaj. Az ős időkben 
vízzel borítva volt nagy magyar medencze fenekére a folyók által hozott 
agyag-, homok-, valamint kagyló- és csigahéjtöredékekkel kevert iszap rakodván 
le, a hatalmas tó, midőn a víz Vaskapunál lefolyást kapott, lassanként, 
lecsapolódott, míg végre a Duna és Tisza mostani medrei kifejlődtek s a régi
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nagy tóból csak egyes lás tavak és posványok maradtak fenn. A medencze 
széleit, a honnan a víz legelőször visszavonult, most a lősz borítja, mely egy
részt Veszprém, Somogy és Baranya vármegyéken át Szlavon-Horvátországba 
(hozzátartozván még az egyenlő színvonalon fekvő telecskai és titeli lőszplateau 
is), másrészt Vácztól Miskolczon, Hegyalján és Szatmármegyén át kisebb-nagyobb 
megszakításokkal egész Nagyváradig húzódik. A medencze többi részeit a 
lösznek iszapolási termékei, és pedig a medencze széleit borító lösztől befelé 
a homok s a medencze belsejét az agyag foglalják el.

A talaj osztályozása*

59. §.

Az erdei talaj főalkatrésze: a h o m o k ,  az a g y a g ,  a m é s z  
és a h u m u s .  Azonkívül vannak a talajban más alkatrészek is, 
melyek közül azonban erdészeti szempontból csak a m a g ' n e s i a  
és a v a s  v e g y ü l  é t e k  bírnak fontossággal; nagyobb figyelmet 
érdemelnek az o 1 dh a tó  sók,  melyek a talaj ásványi alkatrészeinek 
vegyi felbomlásából képződnek.

A homok a laza szerkezetnek, az agyag az összetartóság-, üdeség- és 
állandó termőerönek tényezője ; a mésznek jelentősége annak vegyi tulajdon
ságaiban rejlik; a humus úgy physikai mint chemiai tekintetben mint mér
séklő és szabályozó szerepel a talajban. A vasvegyületek egyrészt a talaj 
színére vannak befolyással, másrészt a vegyi folyamatoknál mint közvetítők 
működnek. Az oldható sók ugyan igen csekély arányban fordulnak elő a talaj
ban, jelenlétük s illetve folytonos képződésük azonban nagy fontossággal bír 
az erdei fatenyészetre, ha nem is oly mértékben, mint a mezőgazdasági növény
zetre nézve.

Az agyag azon változványa, mely jelentékeny mennyiségű, isza
polás által el nem választható legfinomabb fövenyt és kovalisztet tar
talmaz, v á l y o g n a k  (iszapagyag, fövenyes iszap, annyi mint a német 
„Lehm“), a finom szénsavas mészszel szorosan vegyült agyag pedig 
m á r g á n a k  (Mergel) neveztetik. Ezen agyag változványok annyira 
elütök a tiszta anyagtól, hogy azoknak előfordulása szerint külön 
talajnemek megkülönböztetése válik szükségessé.

Fentebbiekhez képest az erdei talajnemek a következő hat 
csoportba oszthatók be.

1. Homoktalajok.
Ezek legfeljebb 10% iszapolható földes részt és legalább 90% homokot 

(esetleg kődarával vegyítve) tartalmaznak. A homokszemek nagysága különböző, 
a legfinomabb fövenytől a legdurvább porondig.

A síksági homok a legegyenletesebb, a folyami homok már kevésbé, 
legkevésbé pedig az anyakőzeten fekvő eredeti homok. A síksági homok, há 
agyag, finom mész, vaséleg vagy humus által összetartatik, n y u g o d t ,  ha
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ily kötőszerek hiányoznak, f u t ó  vagy sívó homoknak neveztetik. A homok
talaj könnyen bocsátja be magába a levegőt és a nedvességet, de visszatartó 
képességgel nem bír. Felső rétege könnyen kiszárad. Természetes felújulás 
vetényülés által ritkábban sikerül. A fiatalosok szenvednek a szárazságtól. Az 
anyafák általi beárnyékolás, mely a harmatképződést akadályozza, itt igen hát
rányos. Az állabok korán ritkulnak ki. A sarjadzási képesség homoktalajokon 
legcsekélyebb; állandó sarjüzem tehát ily talajon nem czélszerű. A homok
talajt egyébiránt a belekevert agyag és humus jelentékenyen javítja. A sík
sági homoktalajban előfordul néha az u. n. k é r e g k ő (Ortstein), mely nem 
egyéb, mint a talajvízből kicsapódó szénsavas mészszel keményre összeragasz
tott homokszemek. A kéregkő, ha nagyobb terjedelemben fordul elő, igen 
káros, a mennyiben a vizet át nem bocsájtja s a fák gyökerei be nem hatol
hatnak a kellő mélységbe.

A homoktalajokhoz tartoznak a következő talajnemek:
üledéktalajok közül:
a) k ö z ö n s é g e s  h o m o k  (durva, középszerű, vagy finom), 

mely legfeljebb 5°/o iszapolható földes anyagot tartalm az; szürke, 
világosabb vagy sötétebb barna; rendesen quarczszemekből és 
csillámlemezkékböl áll.

b) is z a p o s  h o m o k t a l a j ,  5—10% agyagiszappal;
c) m á r g á s  h o m o k t a l a j ,  nehány % meszes agyaggal; 

cl) té l é v é  n y e s  h o m o k t a l a j ,  nehány % humussal, 
kevés mészszel és agyaggal;

eredeti talajok közül:
é) d a r a h o m o k ,  nehezen málló kőzetekből keletkezett, 

ködarával kevert homok, mely nagyon laza és durva;
f )a c s i l l á m  p a l a h o m o k ,  quarcztöredékekkel kevert 

csillámhomok.
2. Vályogtalaj oh (fővenyiszapos, vagy iszapagyagos talajok)
Ezek azon üledéktalajok, melyek 10—60% (vaséleg által legalább a 

felületen megfestett) agyagot és 40—50% homokot, azonkívül 5°, 0-ig az agyagot 
átható szénsavas meszet és kisebb-nagyobb mennyiségű hamust tartalmaznak. 
Az agyag és homok ezen keveréke, mely rendesen igen mély talajt képez, az 
erdei fatenyészetre kiválóan kedvező. Ide számítható sok lősztalaj is.

Az iszapagyagos talajok közé tartozó talajnemek a kővetkezők :
a) h o m o k d ú s  v á l y o g ,  70—90% homokkal;
b) k ö z ö n s é g e s  v á l y o g  t a l a j ,  30—50% vályog, 50—70% 

homok;
c) s z í v ó s  v á l y o g t a l a j ,  50—70% vályog, 30— 50% 

homokkal;
d) t é l é v é n y d ú s  v á l y o g ,  legalább 5%, de néha 10%-nal 

is több humusszal.
Néha a vályogtalaj vasban vagy mészben gazdag.
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3. AgyagtalajoJc.
Agyag alatt timföldszilikátoknak (kivált földpátoknak) málladéka értetik, 

mely sok alkálit, azonkívül vasat és meszet is tartalmaz. Az agyagtalajokban 
van legalább 30°/o iszapolható agyag, a többi homok, mész, vas és humus. 
Az agyagtalaj lassan veszi fel a légköri csapadékokat, de annál jobban tartja 
azokat vissza. Absorbeálási képessége légnemekre, vízgőzre és tápoldatokra 
nézve kitűnő; teljesen átnedvesedett állapotban azonban sem levegőt sem 
vizet be nem vesz, sem át nem bocsájt. Összetartósága (kötöttsége) nagy, a 
nap és szél csak lassan szárítja meg, kiszáradva azonban igen kemény és 
repedezett. Az agyagtalaj egyike a legnedvesebb és leghidegebb talajoknak, 
mely sokszor elposványosodik. Ezen sajátságok fokozódhatnak a szívós agyag
nál egész a teljes terméketlenségig ; homokkal vagy kődarával, palatörmelékkel, 
humusszal kevert s megfelelő alomtakaróval biró agyag azonban igen ter
mékeny. Agyagos talajban a csírázás lassan folyik ; az erdei vetések sokat 
szenvednek száraz időben és záporeső alkalmával, valamint felfagyás által is, 
s az ültetés rendesen jobban sikerül mint a vetés. Az állabokat kevésb' 
tömött zárlatban kell rajta nevelni. Elős^rdény gyakran fordul elő és kitartó. 
A növekvés lassúbb s később éri el tetőpontját. A sarjadzási képességre ked
vező az agyagtalaj.

Az idetartozó talajnemek a következők :
a) s z í v ó s  a g y a g  t á l  aj ,  mely 70—90°/o agyagot tartalmaz. 

Ez nem igen termékeny;
b) k ö z ö n s é g e s  a g y a g t a l a j ,  40—70% agyaggal. Ha 

agyagtartalma 50%-ot, túl nem halad, s z e l í d n e k  neveztetik;
c) h o m o k o s  a g y a g t a l a j ,  30—40% agyaggal, az előbbi

nél termékenyebb;
d) n y í r  ok t á l  aj ,  földpátdús kőzetekből származó talaj, 

melyben a 60—90%-ra menő félig mállott törmeléket és homokot 
az agyag meglehetősen összetartja. Erdővel borítva nyirkos, üde 
és a fatenyészetre igen kedvező, bár mélysége nem nagy. A hegységi 
erdőtalajok legnagyobb része ide tartozik. Az agyagos részek 
kevesbedésével a sovány darahomokba megy á t;

e) m e s z e s  a g y a g ,  melyben 8—10% szénsavas mész van 
darabosan elosztva. Ez a legjobb talajoknak egyike;

f) m á r g á s  a g y a g ,  5%-ot meg nem haladó szénsavas mész
szel, mely azonban egyenletesen van elosztva; szintén a legjobb 
talajok közé tartozik (Ide sorozható sok tályogtalaj is.);

g) vasas  a g y a g t a l a j ,  legalább 10%, de néha 30°/0-ra 
is felmenő oldható vaséleghydrat-tartalommal. A nagy vastartalom 
hátrányos, kivált ha szénsavas mész egészen hiányzik;

h) t e l e v é n y e s  a g y a g t a l a j ,  mely legalább 5%, de néha
20%-ig is terjedő InmuisL tar.alm az;
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i) s z é k e s  t a l a j  (szék), egérszürke, igen kötött talajnem, 
mely 50—80% igen finom, kovalisztet, 20—40% agyagot és nagy 
mennyiségű, vízben oldható sókat (szénsavas nátron, konyhasó, 
légsavas káli), azonkívül szénsavas meszet tartalmaz. (A nép meg
különbözteti a terméketlen v a k  s z é k e t ,  a növényzettel borított 
székbe átmenő p a d k á s  s z é k e t ,  a sókkal kevésbé áthatott 
s z e l i d  s z é k e t  és a humustartalmú f e k e t e  s zéke t . )  A sziksó 
különben más talajban is előfordulhat s így van szikes homok-, 
szikes agyag- stb. talaj is. A fenékvíz által feloldott sókkal túltelített 
ily szikes talajok erdőművelésre nem alkalmasak.

4. Márgatalajok.
Ezek 10—70% szénsavas mészszel legkisebb részecskéiben áthatott 

agyagot, azonkívül kovahomokot, gyakran szénsavas magnesiát és vaséleget 
is tartalmaznak. A márga igen porhanyó; színe szürke, szürkéssárga, barna 
vagy vöröses. Ásványi tápanyagokban gazdag. Nagy absorbeáló képességgel 
bír; a televényt könnyen bontja s általában a legjobb talajokat szolgáltatja.

Ide tartozik:
a)a k ö z ö n s é g e s  m á r  g a t al  aj, mely 10—30°/o szén

savas meszet, továbbá homokot és agyagot tartalmaz, utóbbi kettő 
közül azonban egyik sem haladja túl az 50%-ot •

b) a g y a g m á r g a ,  melyben az agyag 50%-ot meghalad. Ha 
mésztartalma 50°/o-nál kisebb, átmegy a márgás agyagba;

c) h ó m  ok m á r g a ,  mely 50°/o-nál több homokot tartalmaz:
d) m é s z m á r g a ,  melyben a mész töredékekben, homok-, 

vagy poralakban is jelen van. A mésztartalom a 40°/o-ot is' meg
haladja, 70°/’o-on túl azonban már mésztalajba megy át;

e) d o l o m i t o s  m á r g a ,  mélyben sok a dolomitkőzet tör
meléke, tehát szénsavas magnesia-tartalma is nagy.

5. Mésztalajok.
Ezek mészkősziklákon előforduló azon talajok, melyek törmelék- és ki

csapódott finom poralakban 20%-nál több meszet tartalmaznak. A mésztalaj 
rendesen sekély; az ásványi földes részek a kőzet csekély agyagtartalmából 
származnak. Felső rétegét többnyire humus képezi; sőt néha a mészkőtör
melék közeit csakis a humus tölti ki. A mésztalaj középszerű kötöttségű 
száraz és meleg; á növényhulladékokat leggyorsabban és legtökéletesebben 
bontja fel, de gyorsan fel is emészti a képződő tápányagokat. A csírázás e 
talajon gyorsan megy végbe, száraz időjárás azonban nagyon hátráltatja. Elő- 
serdény gyakrabban fordul elő és sokáig bírja meg a beárnyékolást. Megfelelő, 
állapotban a mésztalaj a fatenyészetre igen kedvező, különösen lombfanemekre 
nézve. Élénk növekvés, korán beálló magtermőképesség, erős sarjadzóképesség 
jellegzi az ily talajon az állabokat, azonban csak ott, a hol a talaj elég üde- 
séggel bír. Tömöttebb zárlat fentartás.a, a fokozatos felújító vágásoknál mérsé*
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keltebb ritkítás és lassankénti felszabadítás itt mindenkor szükséges. Kímé
letlen bánásmód mellett a mésztalaj igen gyorsan kopárrá válik.

Az idetartozó talajnemek a következők:
a) v a l ó d i  m é s z t a l a j ,  mely majd csupa mésztörmelékből 

és kicsapódott mészporból á l l ;
b) a g y a g o s  m é s z t a l a j ,  15—25°/o agyaggal;

c) v a s a s  m ész ta la j,!0 ° /o -n á l nagyobb vaséleg-tartalommal
cl) t e 1 e v é n y e s m é s z t a l a j ,  legalább 10% humusszal;
e) do 1 o m i t - mé  s z t a l a  j, mely dolomitos mészkőből ered, 

tehát szénsavas megnesiában gazdag;
/ ’) k r é t a m é s z t a l a j ,  krétakőzetből származó krétatöredé

kekkel és igen sok finom mészporral.
6. Televény talaj oh
Ezek azon talajok, melyek legalább 10%, de néha 80%-nál is több tele- 

vényt tartalmaznak. Ide számítjuk a tőzegtalajt is. A tiszta televénytalaj, mely 
különben csak kis területeken fordúl elő, hátrányos a fatenyészetre. A gyö
kerek nem állanak szilárdan benne; felülete a naptól nagyon felmelegedik, 
éjjel pedig kihűl. A felújítás nehezen sikerül rajta, mert a csemeték, sokat 
szenvednek szárazság és felfagyás által. Egyébként a humustalaj minősége a 
humus minőségétől függ.

Ide soroztainak a következő talajnem ek:
a) a s z e l i d  t e l  e v é n y  t a l a j ,  szabad humussav nélkül; 

rendesen mészszel, homokkal és agyaggal keverten fordul elő. A 
fa gyorsan nő rajta, de sokszor torira;

b) a s a v a n y ú  h u m u s t a l a j ,  ez nedves helyeken fordul 
elő s a fatenyészetre hátrányos; leginkább tűri meg az éger, nyír, 
nehány füzfaj és a fekete nyár;

c) a t ő z e g t a l a j ,  mely 70—80%-ig növényi maradványokat 
s rendesen 1—6°/o humussavat is tartalmaz, nehány százalék 
kovasavval és timfölddel. Nagy lazasága és savtartalma miatt a  
fatenyészetre kedvezőtlen.

A talaj fizikai és egyéb tulajdonságai.

60. §.

A talaj befolyása a fatenyészetre nemcsak a talajnemtől, illetve 
annak ásványi minőségétől (és humustartalmától, hanem igen jelen
tékeny részben a talaj fizikai és egyéb tulajdonságaitól is függ. 
Ilyenek: a talaj alkatrészei a szilárd részecskék nagyságára nézve, 
a talaj alkata, mélysége, szerkezete (összetartósága, kötöttsége), 
színe, hőviszonyai, nedvessége, valamint tevékenysége és ereje.
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A szilárd részecskék nagyságára nézve megkülönböztetjük a k ő r o m o t ,  
azaz a szabad szemmel külön választható ásványi részeket és a f i n o m 
f ö l d e t ,  vagyis a szabad szemmel önálló részecskékre nem elemezhető s 
víz által iszapolható talaj részt. A kőromot alkotó részek nagyságuk szerint a 
következők: s z i k l a t u s k ó k  30 cm. felüli, k ő t ö r e d é k e k  5—30 cm., 
k a v i c s  (kövecs) 1—5 cm., kő d a r a  0*2—1*0 cm., p o r o n d  0*1—0*2 cm., 
h o m o k  0*01—0*10 cm. átmérővel, f ö v e n y  0‘01 cm.-ig és i s z a p .  A földes 
részek nagy fontossággal bírnak a talajban; azok mennyiségétől és minőse
gétől függnek a talaj fizikai tulajdonságai; ők szívják magokba és tartják 
vissza a vizet és azon oldható alkatrészeket, melyek a fák táplálására szol
gálnak ; azok közé tolulnak a legfinomabb gyökérrostok. A földes részek foké]) 
agyag, humus, vaséleghydrat s porszerü mészből állanak, melyek a legfino
mabb fövenynyel vannak keverve; utóbbi többnyire kova- és csillámlisztből? 
azonkívül a kőzetet képező más, még teljesen el nem mállott ásványokból áll, 
A törmelékes részek befolyásolják a talaj fizikai tulajdonságait s azonkívül, ha 
elmállásnak vannak alávetve (földpát, kevésbé csillám), forrásul szolgálnak a 
talajban lévő tápanyagok képződésére. Hasonló jelentősége van a talajban elő
forduló, korhadásnak indult gyökerek-, fadarabok-, tuskóknak s egyéb növényi 
anyagoknak.

A rendes erdei talaj alkata függélyes átmetszetben emeletszerü. Leg
alul van az a 1 a p k ő z e t, melynek felső rétege többé-kevésbé repedezett; 
közvetlen felette van a kőzettörmelékből álló t ö r m e l é k á g y ,  melynek közeit 
morzsalékos földes anyag tölti ki s közibe gyökerek hatolnak be* E fölött van 
az á s v á n y i  t a l a j ,  melynek alsó része a televényben szegény s o v á n y  
f ö l d ,  felső része pedig, melyet az elkorhadt gyökerek és a vízzel beszűrődött 
finom televény kövérebbé tett, a t e l e  v é n y  e s  f ö l d.  A legfelső emeletet 
képezi a t e l e v é n y r é t e g ;  ennek alsó része az é r e t t ,  fekete vagy sötét
barna te lev én y , felső része pedig az a l o m  t a k a r ó  (éretlen televény). A tele
pedett talajban a törmelékágy hiányzik s a legalsó két emeletet a földesalapkőzí t 
vagy talajágy képezi. Ha azonban a telepedett talaj oly sekély, hogy a gyökerek 
átjárják s más, keményebb kőzeten fekszik, akkor utóbbi képezi az alapkőzetet* 

Talajmélység alatt értjük az ásványi talaj- és az érett humusrétegnek 
függélyes síkban mért vastagságát. Az alomtakaró és a törmelékágy, illetve 
— telepedett talajnál — a földes, kavicsos vagy szilárd kőzetből álló talajágy 
tehát itt nem számíttatik a tulajdonképeni talajhoz.

A talajmélység jelzésére következő elnevezéseket szoktunk használni.
A 10 cm. mélységet meg nem haladó talajt i g e n  s e k é l y n e k ,  
a 10—20 cm. mély talajt s e k é l y n e k ,  
a 20—40 cm. mély talajt k ö z é p m é l y  s é g ü n e k ,  
a 40—70 cm. mély talajt m é l y n e k ,  
a 70 cm.-t meghaladó talajt i g e n  m é l y n e k  nevezzük.1) * 50

1 Fekete L. szerint:
a 15 cm.-en alóli talaj sekély, 
a 15—30 cm. középmélységü, 
30—50 cm. mély,
50 cm.-en felül igen m ély;

Grebe szerint:
15 cm.-ig igen sekély,
15—30 cm. sekély,
30—60 cm. középmély,

. 60—125 cm. mély,
125 — 190 cm. igen mély.
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A talaj szerkezete igen különböző, különösen az ásványi talajt tekintve. 
A kőzettörmelék, kő, kavics, kődara, porond, homok és a finom föld igen sok
féle viszonyban lehetnek egymással keveredve. A szilárd részek nagyságára 
nézve megkülönböztetjük a d u r v a  s z e r k e z e t ű  talajt (melyben pl. sok a 
ködara.) és a f i n o m  s z e r k e z e t ű  talajt (a milyen pl. az érett televény és 
az agyag). A szilárd részek alakjára nézve a talaj s z e m c s é s n e k  nevezte
tik, ha kerekded vagy szegletes kőzetszemeket tüntet fel, melyek az összetartó 
talajnak törésén mutatkoznak; l e m e z e s  szerkezetűnek pedig mondják a 
talajt akkor, ha törésén párhuzamosan fekvő csillámlemezkéket látunk. A szi
lied és a földes részek összetartására nézve megkülönböztetjük a 1 az a talajt, 
mely száraz állapotban semmi összefüggéssel nem bír (pl. a homok és a tele
vény) ; továbbá az ö s s z e t a r t ó  (kötött) talajt, mely száraz állapotban szét 
nem hull, kézzel összenyomva azonban nagyobb erő kifejtése nélkül szétmor
zsolható ; végre a s z í v ó s  talajt, mely nyirkos állapotban is nehezen meg
dolgozható (pl. az agyagban gazdag talajok), száraz állapotban pedig kemény, 
sőt néha kőkemény is. Az összetartóság ezen három foka számos árnyalatban 
fordul elő, melyet körülírva jelölünk meg (pl. i g e n  laza, k ö z é p s z e r ű  
kötöttségű, k i s s é  szívós stb.)

A talaj fajsúlyú, mely egyébiránt nem bír nagy jelentőséggel, 1'1-től 
3*0-ig terjed. Legkönnyebb a tőzegtalaj, azután a humus, súlyosabb az agyag* 
a quarczhomok s még súlyosabb a mészköhomok.

A talaj színe. A talajt alkotó legközönségesebb anyagok, az agyag és 
a quarczhomok, ha tiszták, világos, szürkés vagy kissé sárgás, szennyesfehér 
színűek. A vaséleghydrat sárgásbarna, néha borsósárga színt, a vaséleg vörös
barna, néha megyszínbarna színt, a korhany s a fekete ásvány- és kőzettör
melék (fekete csillám, hasalt) barna vagy fekete színt, a chloritlemezkék vagy 
amphibol töredékek fakózöldes színt adnak a talajnak. Egyébiránt nedves álla
potban minden talaj sötétebb, mint száraz állapotban.

A talaj hő viszonyai. A talaj hőfelvevő, hő visszatartó és hővezető ké 
pessége annak nedvességétől, összetartóságától, színétől és a fekvéstől függ 
Túlságos nedvesség apasztja a talaj hőmérsékét, részint mert elpárolgásánál 
sok meleget von el a talajtól, részint pedig, mert a víz rossz hővezető. Mind
azon talajnemek tehát, melyek nagy vizfelvevő és vízvisszatartó képességgel 
bírnak (agyagtalajok) hidegebbek és tétlenebbek; míg ellenben a kevé$ víz- 
xhszatartó képességű talajok (pl. homok) gyorsan és erősen felmelegednek. 
Minél lazább továbbá a talaj szerkezete, annál gyorsabban melegszik az át, de 
annál gyorsabban ki is hül. A sötétebb színű talaj jobban melegszik fel, mint 
a világos színű. A fekvés annyiban bír befolyással, a mennyiben a verőfényes 
déli oldalokon és meredekebb lejtőkön a talaj legnagyobb mértékben meleg
szik fel.

A talaj nedvessége. A talaj részint a légkörből kapja nedvességét, vízgőz 
és légköri csapadékok (eső, hó, harmat) alakjában, részint a fenékvíztől, ennek 
elpárolgása és a talaj hajcsövessége folytán. A talaj nedvességére befolyással 
van: 1. a talajtakaró. Az eső és hóvíz szabad téren nagyobb mennyiségben 
( S nagyobb mélységre hatol be a csupasz mint a gyepes talajba. Zárt erdőben 
az alomtakaróval ellátott talaj több vizet képes megtartani és a források 
ereibe átbocsátani, mint erdőtlen területen. 2. A talaj és talajágy szerkezete, 
anyaga és fekvése. A laza szerkezetű kavicsos vagy homokos talaj könnyebben
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ázik meg, mint a száraz tömött agyagtalaj. Ha a felső rétég téleitta magát 
Vízzel, akkor a víz lejebb hatol az alsóbb rétegekbe, míg végre eléri a talaj- 
ágyat. Ott, a hol ez törmelékes és a repedezett Sziklába megy át, vízerek kép
ződnek, melyek hegyvidéken a mélyebben fekvő hegyoldalokon mint f ór r á-  
s o k  ismét napvilág]a jönnek; csekély lejtű vagy pedig teknős helyeken a 
Víznek nem lévén elegendő lefolyása u. n. v a d v i z e  s h e l y e k  keletkeznek, 
melyek áz erdei fatenyészetre károsak. Lapályos helyen, a hol a víz épén le 
nem folyhat, a talaj m o c s á r o s s á  (lápossá) válik. Ha a talaj alsó rétegei
ben vagy a talajágyban összegyűlt víz nem ér a talaj felszínéig, akkor f e n é k 
v í z n e k  neveztetik. Nagyön mélyen fekvő lapályokon, különösen homoktalaj
ban, a fenékvíz, mely itt nemcsak csapadékokból és forrásvízből, hanem a 
folyókból átszivárgó víz által is táplálkozik, gyakran ánnyira emelkedik, hogy 
a talaj felületét is elárasztja. Az ily víz f ö 1 d á rj á n a k neveztetik. — A víz- 
beivási és vízvisszatartó képesség arányban áll a hajcsövességi erővel, tehát 
a talaj szerkezettel, de a talaj anyaga is befolyásolja ; így a humus nagyobb 
vízbeivó és vízvisszatartó képességgel bír, mint az agyag, ez ismét nagyobbal 
mint a mésztalaj. — A talaj egész éven át számtalan nedvességi fokon megy 
keresztül a légszáradt állapottól a túltelítettig; a közepes nedvességi állapotra 
vonatkozólag (midőn a fatenyészet legélénkebb) általában a következő fokokat 
szoktuk megkülönböztetni: 1. v i z e n y ő s  talaj, mely a víztől annyira át van 
hatva, hogy a kapa vagy láb nyömába víz gyűl össze; 2. n e d v e s  talaj, ha 
markunkkal jól összeszorítva cseppeket hullat; 3. n y i r k o s  vagy ü d e  talaj, 
ha a nedvességtől színe sötétebb s a maróiba összeszorítva azt megnedvesíti; 
4. s z á r a z  talaj, ha a nedvesség által előidézett sötétebb színét már elvesz
tette s összeszorítva nem hagyja a tenyeren semmi nyomát a nedvességnek, 
de összemorzsolva még nem porzik; 5. ki a s z o t t  talaj, ha összedörzsölve 
porát a szél könnyen elviszi.

A talaj tevékenysége alatt értjük annak azon tulajdonságát, melynél 
fogva az a növényhulladékokat gyorsabban vagy lassabban, többé vagy ke
vésbé tökéletesen humusszá változtatja át s általában a benne rejlő tápanya
gokat a fatenyészetnek szolgáltatja. E tekintetben legtevékenyebb a mésztalaj, 
kevésbé a homoktalaj, mely inkább tökéletlen humust idéz elő; még kevésbé 
tevékeny az agyagtalaj. A mély talaj állandóbb tevékenységgel bír, mint a 
sekély. Sok nedvesség, valamint szívósabb kötöttség apasztja a tevékenységet. 
A nap és szél szabad behatása túlhajtja a tevékenységet, elenyészted a humust 
s gyengíti a talajt.

A talajerő, vagyis a talaj azon befolyásának minősége és mérve, 
melyet az a fatenyészetre gyakorol, egyrészt a fa táplálkozásához szükséges 
ásványi anyagok bőségétől és a fizikai tulajdonságaitól, részint humustarta1- 
mától s annak minőség* tői függ. E tekintetben megkülönböztetjük az i g e n  
e r ő t e l j e s ,  e r ő t e l j e s ,  m é r s é k e l t  erős, g y e n g e  és s o v á n y talajt.

A talaj állapota.

61. §.

Szabályos állapotban az erdőtalaj alkata olyan, a mint az 
fennebb le lett írva; ily állapotnak állandó fentartása az okszerű
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erdőgazdaság egyik föfeladata. Ezen feladat különben az erdők 
tenyésztésénél két irányban oldandó meg. Egyfelől, az állabok fej
lődési korában, gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő alom
takaró gyűljön össze, mely az erdötalaj természetes trágyája, s 
mely a talaj porhanyóságát és üdeségét is állandóan fentartja; 
másfelől, a felújítás korszakában, arra kell törekednünk, hogy a 
talaj a lehulló magot akadály nélkül magába fogadja, annak csí
rázását, a zsenge csemetének kellő meggyökeresedését elősegítse 
és erőteljes fejlődését biztosítsa. Előbbi czél a kellő zárlat fen- 
tartása által, a másik czél pedig az állabnak előkészítő vágás 
útján való megfelelő megritkítása által érhető el. Utóbbi feladat 
azonban a soványabb, törmelékes és homokos talajokon s oly fa- 
nemeknél, melyek önként is kiritkulnak, nem éppen könnyű, a 
mésztalajokon is óvatos eljárást igényel, míg az üde, erőteljes 
agyagos talajokon kevés nehézséggel jár. Mesterséges felújításnál 
a talajt megfelelő módon elő szoktuk készíteni, a mint azt az 
erdötenyésztéstan részletesen tárgyalja.

Kíméletlen bánásmód mellett, az állaboknak okszerűtlen el
használása, alomszedés és túlságos legeltetés által az alomtakaró 
•eltűnik, az állabok mindinkább kiritkulnak s lassanként teljesen 
elpusztulnak, a talaj aztán nemcsak az alomtakarótól, haném a 
televényrétegtől is megfosztatik egészen a soványföld-rétegig, mely 
ezáltal majd teljesen terméketlenné válik. A talajnak szabályos 
állapota és teljes elkopárosodása közt azonban többféle a b n o r 
n o r  mi s  á l l a p o t  különböztetendő meg. Minden talaj, mely a 
nap és szél szabad behatásának hosszabb időn át ki van téve, 
felső részeiben kiaszik, ha nem képes a mélyebb rétegekből annyi 
nedvességet felszívni, a mennyi élő növénytakaró képződéséhez 
szükséges. Az esetleg meglévő humus eltűnik, vagy tétlen humusszá 
válik s a talaj e l s o v á n y o d i k .  Ha a talaj elég erőteljes és üde, 
akkor élő növénytakaró keletkezik rajta, mely füvekből, áfonyából, 
hangából vagy mohából áll. A talajnak ezen e l f i i v e s e d é s e  
addig, míg mérsékelt, nem á r t ; nagyobb mértékben azonban e 1- 
v a d u 1 á s t okoz, a talaj erősen begyepesedik, az áfonya, hanga, 
vagy moha oly vastag és sűrű takarót képez, hogy a fatenyészet 
lehetetlenné válik. Ide számítható még a talajnak e 1 g y ö k e r é 
sé  d é s e is, mely abból áll, hogy a talaj felső rétegében a gyo
moknak és a levágott fáknak számtalan kisebb-nagyobb gyökerei 
összekúszálva sűrű tömkeleget képeznek, mely a fatenyészetre 
hátrányos.
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A talaj leírása.

62. §.

Az erdőbirtok általános talajviszonyainak ismertetése (geoló
giai formatio, a főképen előforduló kőzetek, azoknak települési 
viszonyai, az általánosan elterjedt talajnemek stb.) az általános 
erdőgazdasági viszonyok (természeti viszonyok, 9. §.) leírásánál 
történik. A részletes erdöleírásnál m i n d e n  o s z t a g r a  n é z v e  
k ü l ö n  a következőket tüntetjük ki.

1. A talaj keletkezése: eredeti vagy telepedett talaj.
2. Eredeti talajnál az a l a p  k ő z e t  neme és minősége, külö

nösen tekintettel az elmállási viszonyokra és terményekre, a víz- 
levezetésre stb.; telepedett talajnál a t a l a j  á g y  minősége.

3. Talajnem.
Iszapos-, márgás-, televényes-, dara-, csillámcs h o m o  k-talaj; homokos-, 

közönséges-, szívós-, televénydús v á 1 y o g-talaj; szívós-, közönséges-, homo
kos agyagtalaj, nyiroktalaj, meszes-, márgás-, vasas-, televényes a g y a g 
talaj, székes ta laj; közönséges-, agyag-, homok-, mész-, dolomit-m á rg a- 
ta la j; valódi-, agyagos-, vasas-, televényes-, dolomit-, kréta-m é s z-talaj; sze
líd-, savanyú h u m u s-talaj, tőzegtalaj.

4. A talaj alkata.
A sovány és a televényes ásványi talajréteg, a humus-réteg és a 

talajtakaró minősége és egymáshoz viszonyított vastagsága.
5. A talaj mélysége.
Igen mély, mély, középmélységű, sekély, igen sekély talaj.
6. A talaj szerkezete.
A talaj vázát képező törmelék durvasága és anyaga, a szilárd részek

nek a finom földhöz való viszonya, az elegyülés alakja.
7. A talaj kötöttsége.
Szívós, összetartó, porhanyó, laza, igen laza, futó talaj.
8. A talaj színe.
9 . A talaj nedvessége.
Vizenyős, nedves, nyirkos (üde), száraz kiaszott talaj.
10. A talaj ereje és tevékenysége.
Igen erőteljes, erőteljes, mérsékelt erős, gyenge, sovány talaj; tevé

keny, heves, kimerült, elszegényedett talaj.
11. A talaj állapota.
Kőtuskókkal, kövekkel, lombbal borított, fűvel gyéren benőtt, begye

pesedett, elfűvesedett, kopár, feltört stb. felülettel.
Ott, a hol az osztagozás kevesebb részletességgel eszközöl

tetik, előfordul gyakran, hogy a talajviszonyok nem teljesen egyenlők
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az egész osztag területén. Önként értetik, hogy az ily különbségek 
a talaj leírásánál kellően figyelembe veendők s illetőleg, hogy 
minden előforduló változvány megfelelően jellegezendö. Oly számba- 
vehető területeket, melyekre nézve a talajban vagy a kőzetben 
észlelhető eltérések annyira lényegesek, hogy a fatermésben is 
jelentékeny különbségeket okozhatnak, egy és ugyanazon osztagba 
egybefoglalni nem czélszerü.

A t.alaj leírásához szükséges adatok kipuhatolása.

63. §.

A talaj leírásához szükséges adatokat a helyszínén veszszük 
fel. Már az illető osztag helyrajzi fekvéséből is következtethetjük, 
hogy vájjon eredeti, vagy telepedett talajjal van-e dolgunk; még 
biztosabban győződhetünk meg arról, ha talajátmetszéseket esz
közlünk, melyek a talaj minőségének kellő megítéléséhez különben 
is szükségesek, hacsak gyakori lítbevágások- és földszakadásokból 
ki nem vehető mindaz, a mi a talaj megismeréséhez nélkülözhetlen.

Az alapkőzet nemének helyes meghatározása sokszor nem 
éppen könnyű dolog, s a hol nem vagyunk egészen tisztában, ott 
legczélszerübben azon tájékozás alapján járunk el, melyet a föld
tani intézet közleményeiben, monográfiákban stb. az ország egyes 
vidékeire vonatkozó adatok e tekintetben nyújtanak. Gyakorlati 
fontossággal bír különösen a kőzetet alkotó ásványoknak, azok 
egymáshoz viszonyított mennyiségének, a kőzet szerkezetének, 
települési viszonyainak s általában az elmállásra és a vízleveze
tésre befolyó tényezőinek ismerete. Ezeket tehát igyekeznünk kell 
minél pontosabban kipuhatolni.

A talajnemnek megállapítása legpontosabban mechanikai és 
vegyi elemzés útján (iszapolás, égetés, savakkal s egyéb reagen
sekkel való vegyítés által) eszközölhető ; ezt azonban körülményes 
és költséges volta miatt a gyakorlatban nem alkalmazhatjuk s meg
elégszünk azon ismertető jelek megvizsgálásával, melyekből a 
talaj minősége tapasztalati úton megítélhető.1 A tiszta h o m o k 
talaj egyszerű megszemlélés után is könnyen megismerhető, s ha 
a homokszemeket nagyító üveggel vizsgáljuk, megtudhatjuk azok 
ásványi minőségét i s ; más talajok homoktartalmáról meggyőződ-

1 Lásd: Fekete L. Talajtan 2. kiadás III. fejezet, 199—210 1.
Erdőrendezéstan. I. rész. 9
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hetünk annak laza összefüggéséből s érdességéből, melyet a földet 
újjaink közt dörzsölve érezünk. Az a g y a g  jelenlétére a talajnak 
kötöttebb szerkezetéről következtethetünk. Az agyag zsíros tapin
taté. nyelvhez tapad, lelehelve sajátságos szagot terjeszt. Körömmel 
fényesre simítható; kiszáradva összeapad és repedéseket kap. 
Megnedvesítve gyúrható. A kerékvágás szélén igen kemény rögö
ket képez. A v á l y o g  (fövenyiszap, iszapagyag az által külön
böztethető meg az agyagtól, hogy tapintata nem zsíros, körömmel 
megsimítva nem lesz oly fényes mint az agyag, s kiszáradva nem 
apad annyira össze; gyúrhatósága is csekélyebb. A m á r g a  porrá 
törve és sósavval leöntve minden részecskéjében egyenletesen 
pezsdül fel. Megnedvesítve jól összeáll, de megszáradás után 
megint széthull. A m é s z  többnyire világosabb, szürke színéről 
ismerhető meg. Savval leöntve gyorsan felpezsdül. A talaj vas-  
tartalmára annak sárgás, barnás vagy vöröses színéről lehet 
következtetni. A h u m u s  már külső alakja és sötétebb színe 
által eléggé kiválik. Eredeti talajnemeknél egyébiránt a talaj 
minőségét részben az alapkőzet minősége után is megítélhetjük, 
ha utóbbi helyesen állapíttatott meg. Azonkívül a talaj felületét 
borító növények is némi tájékozásul szolgálhatnak a talaj minő
ségére nézve, a mennyiben bizonyos növények a mésztalajt (pl. 
viburnum lantana, epipactis rubiginosa, cypripediiun calceolus 
anemone sylvestris, onobrychis sativa, gentiana ciliata, erythraea 
centaurium, galeopsis ladanum, stachys germanica, orobus vernus 
stb.) mások a homoktalajt (pl. dianthus arenaria, elymus arena
rius, carex arenaria, gnaphalium arenarium, myosotis stricta, 
hippophae rhamnoides, stb.), ismét mások a humust különösen 
kedvelik (pl. geránium robertianum, impatiens nolitangere, mer- 
curialis perennis, paris quadrifolia, atropa belladona, solanum nig
rum, daphne mezereum, urtica urens, epilobium angustifolium, 
digitalis purpurea, linaria vulgaris, galium verum, rubus fructico- 
sus stb .; — érettebb humuson: corydalis bulbosa, asperula
odorata, azarum europaeum, convallaria majalis, aspidium fil5c 
mas, stb.; — tőzegtalajon: vaccinium uliginosum, arbutus uva 
ursi stb.).

A talaj alkata és mélysége, szerkezete és kötöttsége, vala
mint színe is a talajátmetszéseken észlelhető; a talaj nedvessége 
az erre nézve fennebb (60. §.) említett ismertető jelek után ítél
hető meg, megjegyzendő azonban, hogy tartósan száraz vagy 
nedves időjárás mellett a talaj e tulajdonságát helyesen meg nem
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•állapíthatjuk. A talaj tevékenysége és ereje mutatkozik a talaj 
felületét borító növények és magának az erdei fatenyészetnek 
minőségében is. A talaj állapota szembetűnik annak közvetlen 
megszemlélésénél.

A termőhelyi jóság.

64. §.

A termőhely azon képességét, melynél fogva rajta az erdei 
fák megtelepedhetnek, táplálkozhatnak, növekedhetnek s kifejlőd
hetnek, t e r m ő k é p e s s é g n e k  nevezzük; a termőképesség 
azon különböző mérvét pedig, mely az egyes termőhelyeknek 
sajátja, a t e r m ő h e l y i  j ó s á g  által fejezzük ki.

A termőhelyi jóságnak részletes megállapítása nemcsak 
azért szükséges, mivel egyik nélkülözhetlen alapját képezi egyes, 
gazdaságilag igen fontos erdőrendezési míveleteknek, ú. m .: a 
tenyésztendő fanemek megválasztásának, az alkalmazandó üzem
mód és forda meghatározásának stb., hanem azért is, mert csak 
annak ismerete mellett ítélhetjük meg, hogy az erdő szabályos 
•állapotban mennyi és minő fatermést lesz képes szolgáltatni.

A termőhelyi jóságnak a talajban és kiimában rejlő ténye
zői, — tehát főképen a kőzet- és talajnem, azok ásványi összetétele, 
a  talaj humustartalma, mélysége, kötöttsége és nedvessége, 
továbbá a termőhely fekvése, kitettsége és lejtőssége, valamint a 
talajt borító erdei növényzet, a mennyiben a humus képződését 
és annak minőségét befolyásolja — igen különböző minőségben 
találkoznak az egyes termőhelyeken, ehez képest igen változatos 
módon, hol fokozzák, hol csökkentik egymásnak hatását az erdei 
fatenyészetre. Némelyek ezen tényezők közül, ú. m .: a fekvés, 
kitettség, lejtősség, kőzet- és talajnem állandók; mások, mint a 
mélység és kötöttség, csak igen hosszú idő múlva vannak észre
vehető változásnak alávetve; ellenben a humustartalom és a 
nedvesség, tehát két igen fontos tényező, jelentékeny változást 
szenvedhetnek. Hasonlóan változhat a helyi kiimának hatása is. 
Ezen változó tényezők az erdei fatenyészet minőségével függnek 
■össze, a mennyiben utóbbi szerint a talaj állapota is változik.

A tényleges termőhelyi jóság lehet szabályos vagy nem sza
bályos. S z a b á l y o s  termőhelyi jósággal bír valamely termőhely 
akkor, ha összes tényezői a legkedvezőbb módon s teljes mér
tékben, egymást támogatva működhetnek s a termőképességnek

9*
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oly fokát idézik elő, a milyen az illető termőhelyen egyáltalában 
elérhető. Ily szabályos termőhelyi jóság tehát ott található, a hol 
a termőhely a neki legmegfelelőbb fanemmel teljesen be van 
erdősülve s az erdő megfelelő üzemmódban, szakszerűen és 
rendszeresen kezeltetik, tehát külsőleg és belsőleg jó karban van 
tartva. N em  s z a b á l y o s  a termőhelyi jóság ott, a hol a termő
hely tényleg nem bír oly fokú termőképességgel, a minő ott 
máskülönben okszerű gazdaság mellett elérhető. A termőképesség 
apasztásának okozója főképen az erdőnek romlott állapota; oly 
fanemek tenyészete, melyek a termőhelynek nem felelnek meg, 
túlkoros állabok, hiányos zárlat, hibás vágásvezetés, túlságos legel
tetés, alomszedés stb. mindmegannyi tényező, mely a talaj 
termöerejét jelentékenyen gyengíti, sőt néha hosszú időre meg
semmisíti.

Az erdei fák igényei a termőhely iránt fanem és üzemmód 
szerint különbözők ; némely fanem erőteljesebb, nedvesebb, mélyebb 
talajt kíván, más megelégszik a soványabb, sekélyebb és szára
zabb talajjal i s ; egyik a zordabb hegységben is vidoran tény ész, 
a hol a másik már megélni sem képes. E tekintetben különbséget 
teszünk a f e l t é t l e n ü l  m e g f e l e l ő  és f e l t é t e l e s e n  m e g 
f e l e l ő  termőhely közt. Előbbihez tartoznak mindazon termő
helyek, melyek iránt bizonyos fanemek különös előszeretettel 
viseltetnek (pl. bükk a középhegységi mész- és basalt-kőzeten, 
lúczfenyö a hegységi agyagos talajon, éger a vizenyős s láp
talajon). Feltételesen megfelelő lehet a termőhely oly fanemekre 
nézve, melyek csak bizonyos körülmények közt bírnak rajta 
vidoran tenyészni (pl. bükknek a homoktalaj csak akkor felel 
meg, ha televénydús és üde). Ebből következik, hogy a termő
helyi jóság nem fejezheti ki valamennyi fanemre nézve a termő
hely a b s o l u t  termőképességét, hanem mindig v i s z o n y l a g o s ,  
vagyis mindig bizonyos fanemre és üzemmódra vonatkozik.

A termőhelyi jóság osztályozása és megjelölése.

65. §.

A termőhelyi jóság osztályozásánál mértékül szolgál a f a 
t ö m e g ;  ebben ugyanis leghatározottabban nyilvánul a termőhely 
összes tényezőinek a fatenyészetre való együttes hatása. Ennél
fogva két termőhely közül, melynek állabja egyenlő módon (mag
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bői vagy sarjadzás útján) keletkezett, ugyanazon fanemböl áll, s 
ugyanazon korral és zárlattal bír, azon termőhely tekintendő 
jobbnak, melyen ugyanazon idő alatt több fatömeg jött létre. 
Hogy pedig minden termőhelynek jóságát hasonló mérték szerint 
mérhessük meg, s illetve fejezhessük ki: arra szolgálnak a fater- 
mési és növekvési táblák, melyekben az összehasonlítandó fatö
megek korfokozatok szerint üzemmód- és fanemenként ki vannak 
tüntetve. A termőhelyi jóság jelzésére használjuk a t e r m ő h e l y i  
o s z t á l y t ,  melyet római számokkal szoktunk jelölni olvképen, 
hogy a legjobb termőhelynek áz I., a következő kevésbé jó 
termőhelynek a II. termőhelyi osztály felel meg, s így tovább. 
A termőhelyi osztályok száma az alkalmazott fatermési és növek
vési táblákban van meghatározva. Helyi fatermési táblákban álta
lában véve egy-egy fanemre és üzemmódra ötnél több termőhelyi 
osztályt ritkán szoktunk elkülöníteni. Az Erdészeti Segédtáblák
ban foglalt fatermési táblákban következő számban vannak a 
termőhelyi osztályok megállapítva: szálerdők számára: tölgyre 81 

bükkre 9, nyírfára 5, jegenyefenyőre 9, lúczfenyőre 9, fekete
fenyőre 3, erdeifenyőre 9, vörösfenyőre 5; sarjerdők szám ára: 
tölgy- és bükkre 6, nyár- és égerre 5.* 1

A termőhelyi jóság megbecslése.

66. §.
A termőhelyi jóság becslésénél kétféle módot lehet alkal

mazni. Az egyik mód szerint szemügyre veszszük a talaj és kiima 
összes tényezőit egyenként s megítéljük azoknak a termőképességre 
való hatását általánosságban, figyelembe véve egyszersmind a fate

1 Szászországban a legjobb termőhelyet 1-nek veszik, s az ezen alul 
való fokozatokat tizedesekben fejezik ki, úgy, hogy

1 és 0*9 a kitűnő 
0*8 és 0*7 az igen jó 
0*6 és 0*5 a jó 
0*4 és 0*3 a középszerű
0*2 és 0*i a silány termőhelyi osztályokat jelentik. Ezen osztályozás 

«egyszerűségénél fogva némely tekintetben (a területnek egyenlő termőhelyi 
osztályra való átszámításánál, az átlagos termőhelyi osztály kipuhatolásánál 
■stb.) igen előnyös; alkalmazása azonban azon okból bajos, mert a fatömegek 
nem növekednek valamennyi osztályban egyenlő arányban, ennélfogva az 
összehasonlítás különböző korokban nem vezet egyenlő eredményhez.
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nyészet minőségét is, mint a melyet az egyes tényezőknek együltes 
hatása eredményezett. Ezen megbírálásnál szem előtt kell tarta
nunk, hogy ásványi erőben gazdag, mély, középszerű kötöttségű,, 
üde, televényes talaj, védett fekvés, előnyös kitettség, mérsékelt 
lejtősség egyenkint (minden tulajdonságot külön tekintve) általában 
véve kedvezően, — ellenben ásványilag szegény, sekély, száraz, 
nagyon kötött, vagy igen laza, televényben szegény, talaj, fagyoknak, 
forró napnak vagy szeleknek kitett fekvés, hátrányos kitettség, 
meredek lejtő kedvezőtlenül hatnak az erdei fatenyészetre. Ha 
minden tényező kedvező, vagy pedig valamennyi kedvezőtlen minő
ségben van jelen, akkor a termőhelyi jóságot nem nehéz megítélni. 
Nem oly könnyű a megbírálás, ha a tényezők közül némelyek 
kedvező minőségűek, mások pedig hátrányosak; ez esetben meg
kell állapítanunk, hogy előbbieknek kedvező hatását mennyire 
módosítják az utóbbiak, illetve, hogy egyik tényezőnek hiányosságát 
mennyire pótolja más tényezőnek kedvező minősége. A termőhelyi 
tényezők közt vannak különben olyanok, melyek általában, minden 
termőhelyen kiváló befolyást gyakorolnak a termőképességre, pl. 
a talajnak humustartalma, üdesége és mélysége ; mások megint 
bizonyos fanemekre bírnak különös fontossággal, mint pl. a talaj
mélység a tölgyre, a talaj üdesége a lúczfenyőre, nagyobb ned
vesség az égerre stb. Ezen tényezőket tehát annál gondosabban 
kell megvizsgálnunk, minél igényesebb a fanem és minél többet 
követel az üzemmód a termőhelytől. Megjegyzendő továbbá, hogy 
a termőhely tényezőinek minőségét nem lehet bármely időben 
egyenlő pontossággal megítélni; nagyobb esőzések után, vagy 
állandóan száraz időben igen könnyen tévedhetünk. Azonkívül 
fokozzák vagy apasztják sokszor a termőhelyi jóságot oly körül
mények, melyeket mindjárt észre nem veszünk; így például a kül
sőleg soványnak látszó talaj alsóbb rétegeiben néha igen erőteljes; 
így a sekély talaj is meglehetős termőképességgel bírhat, ha a 
talajágy repedezett; ellenben igen jó talaj mellett is jelentékenyen 
alább szállhat a termőhelyi jóság, ha a termőhely fagyoknak, sze
leknek stb. ki van téve. Erdősült területen az állab általános jellege 
is tájékozásul szolgálhat a termőhelyi jóság megítélésénél. Igénye
sebb fanemek, mint pl. jegenyefenyő, juhar, szil, hárs stb., jelenléte 
jobb termőhelyre, nyírfa előfordulása ellenben kevésbé jó termő
helyre vall. Szálas, hengerded törzsek rendes koronával, egészséges 
színű lombozattal, vékony, sírna kéreg, egyenletes, szabályos alakú 
évgyűrűk, jelentékeny famagasság, mindig a jobb termőhelyet jelzik.
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Ellenben az állabnak rosszabb külső jellege nem mindig származik 
a termőhely silányabb minőségétől; így például lerágott, vagy 
hosszabb ideig elnyomva volt faegyedek sokáig tartják meg silány 
külsejüket. Sok esetben a talaj felületén tenyésző növényzet is 
igen jó tájékozást nyújt a termőhelyi jóságra nézve. Buja berki 
füvek a jobb termőhelyet, száraz gyepfüvek a gyengébbet, hanga 
(erica) a silány, és fehér zuzmók a rossz termőhelyet jelzik.

A másik mód abban áll, hogy az illető termőhelyen létező 
fatömeget összehasonlítjuk a fatermési táblák megfelelő tételével s 
a termőhelyi osztályt számszerűit állapítjuk meg olyképen, hogy 
az illető termőhelyet azon osztályba sorozzuk, melynek a fatermési 
táblákban kitüntetett s ugyanazon üzemmódra, ugyanazon fanemre 
ugyanazon állabkorra és zárlatra vonatkozó fatömegével a meg
lévő fatömeg leginkább megegyezik. Ezen összehasonlításra 
fatömeg helyett átlagnövedéket is szoktak használni.

Ha például valamely tölgyszálerdőben egy osztagban, melynek állabja 
80 éves s 07 zárlatú, holdanként 130 m3 fatömeget, (t'62 m3 átlagnövedéket) 
találtunk, akkor annak termőhelye az Erdészeti Segédtáblákban foglalt fatermési 
táblák szerint a 111. termőhelyi osztályba tartozik. Ugyanis a táblákban 80 éves 
teljes zárlatú tölgyszálerdöre :

II. termőhelyen 202 m3 hold.-kénti falömeg (2-52 m3 h.-kénti átlag-növedék),
III. termőhelyen 183 m3 hold.-kénti fatömeg (2'29 m3 h.-kénti átlag-növedék),
IV. termőhelyen 104 m3 holdanként! fatömeg (2‘05 m3 holdankénti átlag- 

növedék) van kitüntetve, a meglevő fatömeg pedig 07 zárlat mellett 130 m3, 
tehát teljes zárlat mellett 130:07 =  186 m3 (átlagnövedék : 2-32 m3), mely a 
111. termőhelyre vonatkozó 183 m3 fatömeghez (2*29 m3 átlagnövedékhez) leg
közelebb áll.

A termőhelyi osztály számszerinti megállapításánál alapul 
vehetjük az állabnak átlagos famagasságát is. Tapasztalat szerint 
ugyanis két állabban, melyek csak a termőhelyi minőségben külön
böznek, minden egyébre nézve pedig megegyezők, a holdankénti 
fatömegek ugyanazon arányban vannak egymáshoz, mint az átlagos 
famagasságok. Miután pedig a helyi fatermési táblákban az átlagos 
famagasság minden termőhelyi osztályra nézve korfokozatonként 
ki van tüntetve, ennélfogva ott, a hol ilyenek alkalmaztatnak, a 
termőhelyi osztályt olyképen állapíthatjuk meg, hogy kipuhatolván 
az illető állabnak átlagos famagasságát, összehasonlítjuk a fatermési 
táblákban termőhelyenként kitüntetett azon átlagos famagasságok
kal, melyek ugyanazon üzemmód-, fanem- és korra vonatkoznak, 
s a mely átlagos famagassághoz a tényleg talált átl. állabmagasság 
legközelebb áll, azon termőhelyi osztályba sorozzuk az illető állab

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



136

termőhelyét. A termőhelyi jóságnak az átlagos állabmagasság 
alapján való megbecslése azonban csak ott nyújt némileg meg
bízható eredményt, a hol többé-kevésbé szabályosan nőtt, elegyet- 
len és egyenlökorú állabbal van dolgunk s ott is csak azon álla- 
bokra nézve, melyek a serdülő koron túl vannak, de a legnagyobb 
átlagnövedék idejét még nem haladták meg jelentékenyen. Azon
kívül fiatalabb állaboknál számolnunk kell azon kérdéssel is, vájjon 
azoknak eddigi növekedése után lehet-e biztosan következtetni az 
ezután való fejlődésükre, illetve a termőhelyi tényezők közt nincsen-e 
olyan, a melynek hatása természetszerűleg csak ezután juthat 
érvényre.

Egészen fiatal állabokban, melyeknek fatömege pontosan ki 
nem puhatolható s melyek a termőhelyi jóságra nézve még hatá
rozott jelleggel nem bírnak, valamint túlkoros, szabálytalan, hiá
nyosan nőtt, hézagos, vagy fiatal korukban marha, tűz stb. által 
megrongált állaboknál a termőhelyi osztály sem a fatömeg, sem 
az átlagos állabmagasság alapján megbízható pontossággal meg 
nem becsülhető.

A gyakorlatban mind a két mód egybevetve alkalmaztatik; a 
becslési eljárásban azonban különbséget teszünk erdősült és nem 
erdősült erdőterületek közt; továbbá szabályosan nőtt, egyenlőkorú 
és szabálytalan, vegyeskorú, hiányos állabok közt; végre közép
korú, közelvágható vagy vágható és egészen fiatal vagy túlkoros 
állabok közt.

Többé-kevésbé s z a b á l y o s a n  n ő t t  v á g h a t ó  és  k ö z e l 
v á g h a t ó  állaboknál a termőhelyi osztály a tényleges fatömeg 
alapján ítéltetik meg; ehhez ismernünk kell: a fanemet és szárma
zási módját (magból kelt vagy sarj — illetve szál-, vagy sarj- 
erdőt képez-e az állab), továbbá az állab korát és zárlatát vala
mint a holdankénti fatömeget (mellékallab nélkül). Ezen adatokat 
kipuhatolván és a holdankénti fatömeget átszámítván teljes zár
latra, kikeressük a fatermési táblákban azon fatömeget, mely 
ugyanazon üzemmód, fanem és kor mellett a tényleg talált s teljes 
zárlatra átszámított fatömeget leginkább megközelíti, s a mely 
termőhelyi osztályban ezen fatömeg találtatik, abba sorozzuk az 
illető termőhelyet. Ha az állab részben magból kelt faegyedekből, 
részben sarjakból, vagy több fanemből áll, vagy vegyeskorú, akkor 
meg kell állapítanunk a fentebbieken kívül az elegyarányt is, s a 
termőhelyi osztályt azután minden üzemmódra és fanemre nézve 
külön, vegyeskorú állabnál pedig a túlnyomó korfokozat szerint,
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vagy ha egyik sem túlnyomó, a vágható korhoz legközelebb álló 
korfokozatú törzsek szerint állapítjuk meg.

Többé-kevéshé s z a b á l y o s a n  n ő t t  k ö z é p k o r ú  álla- 
boknál, melyekben a fatömeget pontosabb módon kipuhatolni nem 
szoktuk, a termőhelyi osztályt az átlagos állabmagasság alapján 
becsüljük meg. Ezen becslésnél ugyanazon adatokra van szüksé
günk mint az előbbinél, kivévén a zárlatot és a holdankénti fa- 
tömeget, mely utóbbi helyett az átlagos állabmagasságot puhatoljuk 
ki, s azt hasonlítjuk össze a fatermési táblák megfelelő adataival. 
Egyébre nézve az eljárás hasonló az előbbihez. Önként értetik, 
hogy ha oly fatermési táblákat alkalmazunk, melyekben az átlagos 
állabmagasság kimutatva nincsen, a termőhelyi osztály ily módon 
meg nem állapítható. Utóbbi esetben úgy járunk el, mint a fiata
losok termőhelyi osztályának becslésénél.

S z a b á l y o s a n  n ő t t  f i a t a l o s o k n á l  a termőhelyi 
osztályt az összes termőhelyi tényezők minősége szerint s a 
meglévő állab növési viszonyainak, különösen a famagassági 
növekvésnek figyelembe vételével ítéljük meg, összehasonlítván 
egyszersmind a termőhelyet ugyanazon módon származott s ugyan
azon fanemből álló oly állabok termőhelyével, melyekre nézve 
a termőhelyi osztályt fatömeg alapján becsültük meg.

Ha például valamely magbólkelt bükkfiatalos termőhelyi viszonyai 
mindenben megegyeznek egy 80 éves szintén magból kelt bükkállab termőhelyi 
viszonyaival, mely jelen fatömege alapján az általános termési táblák szerint 
a III. termőhelyi osztályba soroztatott, s a fiatalos növési viszonyairól is azt 
következtethetjük, hogy termőhelye a jó osztályok közé sorozható, akkor ezen 
fiatalost szintén a III. termőhelyi osztályba sorozzuk.

Ha az állab r é s z b e n  f i a t a l ,  r é s z b e n  p e d i g  k o r o s  
f á k b ó l  áll (mint pl. fokozatos felújító vágásoknál a felújítás 
alatt lévő területek), s a koros fák oly mennyiségben fordulnak 
elő, hogy azok zárlata elég megbízhatóan megbecsülhető, akkor 
a termőhelyi osztályt a fiatal fácskák számbavétele nélkül ezen 
koros fák (teljes zárlatra átszámított) jelen holdankénti fatömege 
alapján határozzuk meg. Ellenkező esetben az egész területet 
fiatalosnak tekintjük, melynek termőhelyi osztálya a fennebb jelzett 
módon becsültetik meg.

H i á n y o s ,  v a g y  t ú l k o r o s  á l l a b o k ,  r i t k á s  é s  
t i s z t á s  t e r ü l e t e k  termőhelyi osztályát a termőhelyeknek 
azon állabok termőhelyével való összehasonlítás útján állapítjuk 
meg, melyeknél a termőhelyi osztály a tényleges fatömeg alapján
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határoztatott meg, figyelembe vévén egyszersmind a termőhelyi 
tényezőknek általános befolyását is.

Ha a fatömeg pontosabb módon (kiszámlálás útján vagy 
próbaterek alkalmazásával) egyáltalában nem vétetik fel, vagy ha 
az egész erdőbirtok szabálytalan, hiányos állabokból áll, akkor 
nem marad egyéb hátra, mint az összes termőhelyi tényezők 
minőségének kellő kipuhatolása s azok általános hatásának figye
lembe vétele mellett a termőhelyi osztályt tapasztalati ismereteink 
alapján megítélni.

A termőhelyi osztály megállapításánál nem a szabályos,, 
hanem mindig a t é n y l e g e s  termőhelyi jóság bírálandó meg, 
a mennyiben nem valószínű, hogy a termőhely azon idő alatt, 
melyre az erdőrendezés számításai terjednek, minőségében lénye
gesen megváltozik. A hol az állabnak egyik része szál-, másik 
része sarjerdőként keletkezett, vagy több fanemből áll, ott a 
termőhelyi osztály m i n d k é t  ü z e m  m ó d r a  s illetve m i n d e n  
f a n e m r e  nézve külön állapítandó meg. Ha pedig más üzemmód 
alkalmazása czéloztatik, mint a minőben az illető állab keletkezett, 
vagy ha a jelenleg meglevő fanem helyett vagy mellett jövőre 
más fanem tenyésztése terveztetik, akkor a termőhelyi osztály 
nemcsak a jelen tényleges, hanem a jövőre alkalmazandó üzemmód 
s illetve tenyésztendő fanem szerint is külön megbecsülendő. 
Önként értetik, hogy a jövőre tenyésztendő fanemre nézve a 
termőhelyi osztály csak a meglévő termőhelyi tényezőknek ezen 
fanemre általában tapasztalt hatása alapján ítélhető meg.

Mikor már valamennyi osztagra nézve a termőhelyi osztály 
megállapíttatott, czélszerü a termőhelyi jóság becslésének helyességét 
megvizsgálni. E czélból összeírjuk az osztagokat egy jegyzékbe, 
melyben minden előforduló termőhelyi osztály (üzemmód- és 
fanemenként elkülönítve) egy hasábot nyer. Minden osztag mellé 
azon hasábba, melynek termőhelyi osztályába az illető osztag 
soroztatott, valamely jelt (pl: X) jegyezünk be, s most az egy 
és ugyanazon hasábba jegyezett osztagokat a helyi viszonyokat 
ismerő kezelő erdötiszt közreműködésével összehasonlítjuk egymással 
s az esetleg becsúszott hibát kiigazítjuk. Még biztosabban járhatunk 
el, ha a jegyzékkel kimegyünk a helyszínére s ott egymásután 
megszemléljük s egybehasonlítjuk az egy és ugyanazon termőhelyi 
osztályba sorozott osztagokat s illetve azok termőhelyeit.

A termőhelyi jóságnak egészen pontos meghatározása, a mint 
az a fentebbiekből következtethető, a lehetetlenségek közé tartozik.
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Az aránylag legmegbízhatóbb eljárás mellett is, t. i. a termőhelyi 
osztálynak a jelen holdankénti fatömeg alapján való megbecslésénél 
kénytelenek vagyunk egyik lényeges tényezőt, a zárlatot, szem
becslés útján meghatározni, a mi az egyéni felfogás különféleségé- 
hez képest, nem adhat mindig helyes eredményt. Még kevesebb 
pontosságra számíthatunk ott, a hol kénytelenek vagyunk a termő
helyi osztályt csupán a termőhely egyes tényezőinek minősége 
szerint vagy külső jellege alapján megítélni. Habár tehát azon 
pontosság, melyet gondosan és lelkiismeretesen eszközlött becslés 
mellett gyakorlatilag elérhetünk, teljesen elegendő arra, a mit az 
erdő tényleges állapotának részletes megismerése czéljából vala
mint a tenyésztendő fanemeknek s az alkalmazandó üzemmódnak 
és fordának helyes megállapításához a termőhelyre nézve meg kell 
tudnunk: mindamellett azon számtani míveletek eredményét,
melyeknek alapját a termőhelyi osztály képezi, nem tekinthetjük 
feltétlenül megbízhatónak s ennélfogva a hozamszabályozásnál a 
termőhelyi jóságot egyedüli irányadóul használni nem czélszerü.

Az állab.

67. §.
Allah alatt értjük a kisebb-nagyobb összefüggő területen 

együtt élő erdei fáknak összeségét, mely mint ilyen fanem-, kor- 
és minőségre nézve külön jelleggel bír s a többiektől többé-kevésbé 
élesen különválik. Több állab együttvéve e r d ő t  alkot. Az állabban 
csekélyebb kiterjedésben előforduló, külön jelleggel biró, de gazda
ságilag (és erdőrendezési tekintetben is) az állab többi részétől 
csekélységénél fogva el nem választható faállományt c s o p o r t n a k  
nevezzük.

Állab és osztag nem egy és ugyanaz. Utóbbi az erdőnek egy 
oly összefüggő részét foglalja magába, mely sem a termőhelyi, sem 
az állabviszonyokban lényeges különbségeket nem mutat fe l; az 
egyes osztagok tehát mintegy elemeket képeznek, melyekre az 
erdő, tényleges állapotának részletes megismerése és kitüntetése 
czéljából az erdőrendezésnél felbontatik. Az állab ellenben addig 
terjed, a meddig külső jellege ugyanaz marad. Az osztag mindig 
csak egy állabot vagy állabrészt foglal magában, míg egy és ugyan
azon állabban több osztag is lehet elkülönítve, ha például fekvésre 
nézve, vagy más termőhelyi viszonyokban nem egyenlő.
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Gazdasági tekintetben meg kell különböztetni (az osztagon 
belül is) a főállabot a mellékállabtól. A f ő á l l a b h o z  tartozik a 
faegyedeknek azon túlnyomó része, melyből annak idején a fő
használati fatömeg kerül ki (a mennyiben t. i. időközben el nem 
nyomatnak). Ezek tehát mindazok a törzsek, melyeket ápolni 
óhajtunk, s melyek ez idő szerint fejlődésökben nincsenek akadá
lyozva. M e l l é k á l  l á b h o z  számítjuk mindazon fákat, melyek 
előhasználatképen áterdőlés. tisztító (gyomláló), vagy takarító vágás 
útján kiszedetnek, vagy legalább kiszedendők volnának. Ilyenek 
tehát a tenyésztés tárgyát nem képező fanemek (a mennyiben 
fentartásuk — hézagpótló minőségben — gazdaságilag nem szük
séges), továbbá az elnyomott, növésükben teljesen akadályozott s 
ennélfogva kivesző faegyedek, valamint a már felújított vágásokban 
fenmaradt magfák. Mellékállabnak tekintetnek azonkívül a vágatás 
alkalmával erősebb faválasztékok termesztése czéljából állva hagyott, 
u. n. hagyásfák is, habár azok csak a következő főhasználat alkal- 

• mával vágatnak le.
A minden osztagban külön teljesítendő részletes állabfelvétel 

kiterjed:
1. az állabnak részletes leirására, és pedig:
a) állabalak-,
b) állabkor-,
c) állabállás- és

■d) egyéb tulajdonság szerint;
2. a meglévő fatömeg és növedék megbecslésére.

Állabalak.

68. §.

Az állab alakját (gazdasági szempontból) a f a n e m  és e 1 e g y 
á r  á n y, valamint a s z á r m a z á s i  m ó d  állapítja meg.

Mindenekelőtt tehát meg hell tudnunk, hogy az illető osztag 
állabja mely fanemeket tartalmaz. A fanem gyors megisme
réséhez és helyes megjelöléséhez nemcsak alapos növénytani 
ismeretek, hanem kellő gyakorlat is szükséges; mert faegyeden
kénti oly részletes vizsgálatokat, a milyenek a fanem pontos és biztos 
meghatározásához máskülönben megkívántainak, az állabviszonyok 
felvételénél idő- és költségkímélés tekintetéből általában nem 
eszközölhetünk.
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A hazánk erdeiben tenyésző nevezetesebb fanemek és cserjék 
a következők:

1. Lomblevelű ele:

a) f ák :
Tölgy: kocsános (quercus pedunculata) 

kocsántalan (quercus sessiliflora) 
molyhos (quercus lanuginosa) 
magyar (quercus hungarica) 
cser- (quercus cerris)

Bükk: erdei (fagus sylvatica)
Gyertyán: közönséges (carpinus betulus) 

keleti (carpinus orientalis)
Kőris: magas (fraxinus excelsior) 

virágos (fraxinus ornus)
Juhar: fürtös (acer pseudoplatanus) 

korai (acer platanoides) 
fodor (v. mezei) (acer campestre) 
zöld (v. szárnyas) (acer negundo)

Szilfa: közönséges v. síma (ulmus campestris) 
hegyi (ulmus montana) 
vénicz- (ulmus effusa)

Hárs: kislevelü (tilia parvifolia)
nagylevelü (tilia grandifolia) 
fehér (tilia argentea)

Nyír: bibircses (betula verrucosa) 
szőrös (betula pubescens)

Éger: mezgés (alnus glutinosa) 
hamvas (alnus incana) 
havasi (alnus viridis)

Akácz: fehér (robinia pseudoacacia)
Nyár: rezgő (populus tremula) 

fehér (populus alba) 
fekete (populus nigra) 
jegenye- (populus pyramidalis) 
kanadai (populus canadensis)

F űz: fehér (salix alba)
kecske- (salix' caprea) 
csörege- (salix fragilis) 
mandulalevelű (salix amigdalina)
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csigolya- (salix purpurea) 
kötő (salix viminalis)

Bálványfa: mirigyes (ailanthus glandulosa) 
Szelidgesztenye (castanea vesca)
Diófa: pompás (juglans regia) 

fekete (juglans nigra)
Boglárfa: közönséges (platanus occidentalis) 
Törökmogyoró (corylus colurna)
Vadgesztenye (aesculus hippocastanum)
Eperfa: fehér (morus alba) 

fekete (morus nigra)
Berkenye: veres (sorbus aucuparia) 

fojtós (sorbus domestica) 
lisztes (sorbus aria) 
barkócza- (sorbus torminalis) 

Cseresznye-meggy (cerasus avium)
Borízű (v. savanyú) meggy (cerasus vulgaris)
Gerezdes zelnicze (padus vulgaris)
Vadalma (pyrus malus)
Vadkörte (pyrus communis), 
c s e r j é k  és  f é 1 c s e r j é k :
Feketegyürü juhar (acer tartaricum)
Csere galagonya (crataegus oxyacanta)
Egybibés galagonya (crataegus monogyna)
Fekete galagonya (crataegus nigra)
Húsos som (cornus mas)
Veres gyűrű (cornus sanguinea)
Közönséges mogyoró (corylus avellana)
Varjutövis benge (rhamnus cathartica)
Kutyabenge (rhamnus frangula)
Borízű náspolva (mespilus germanica)
Közönséges bogyófürt (v. kövi körte) (amelanchier vul

garis)
Sajmedgy (padus mahaleb)
Kökényszilva (prunus spinosa)
Fekete bodza (sambucus nigra)
Fürtös bodza (sambucus racemosa)
Bengeképű homoktövis (hipphaé rhamnoides)
Mogyorós hólyagfa (staphylea pinnata)
Csíkos kecskerágó (evonymus europaeus)
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Bibircses kecskerágó (evonymus verucosus)
Kánya bangita (viburnum opulus)
Ostormén bangita (viburnum lantana)
Aranyesö zanót (cytisus laburnum)
Osztrák zanót (cytisus austriacus)
Fekete zanót (cytisus nigricans)
Déli celtisz (celtis australis)
Sárga szömörcze (rhus cotinus)
Eczet szömörcze (rhus typhinum)
Téli magyal (ilex aquifolium)
Sóskafa (berberis vulgáris)
Vesszős fagyai (ligustrum vulgare)
Orgonafa (syringa vulgaris)
Ükörke loniczera (lonicera xylosteum)
Jerikói loniczera (lonicera caprifolium)
Pöszméte ribiszke (ribes grossularia)
Málna szeder (rubus idaeus)
Seregély szeder (rubus fructicosus)
Csipkerózsa (rosa canina)
Repkény borostyán (hedera helix)
Iszalag bérese (vagy közönséges iszalag) [clematis 

vitaiba]
Európai fakin (lorantus europaeus)
Fehér fagyöngy (viscum album)
Farkas boroszlán (daphne mezerenm)
Fekete áfonya (vaccinium myrtillus)
Veres áfonya (vaccinium vitis idaea)
Tőzeg kukojsza (oxycoccos palustris)
Hamvas áfonya (vaccinium uliginosum)
Közönséges avarhanga (calluna vulgáris)
Cseplesz hanga (erica carnea)
Gombos hanga (erica tetralix)
Orvosi medveszőlö (arctostaphylos uva ursi)
Mocsári molyűző (ledum palustre)
Nyúl reketye (genista tinctoria)
Fűzlevelü bajnócza (spirea salicifolia)
Közönséges seprözanót (spartium scoparium)
Tövises iglicz (ononis spinosa)
Fekete mámorka (empetrum nigrum)
Keserédes csucsor (solanum dulcamara)
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Maszlagos nadragulya (atropa belladona)
Földi- vagy gyalogbodza (sambucus ebulus).

2. Tűlevelűek:
a) f ák :
Lúczfenyö (abies excelsa)
Jegenyefenyő (abies pectinata)
Erdei fenyő (pinus sylvestris)
Feketefenyő (pinus austriaca)
Vörösfenyő (larix europaea)
Havasi fenyő (pinus cembra)
Sima fenyő (pinus strobus)
Törpe fenyő (pinus mughus)
Ternyő tiszafa (taxus baccata)
b) c s e r j é k :
Közönséges tamariszka (tamarix germanica)
Gyalogfenyő boróka (juniperus communis)
Havasi boróka (juniperus nana).

Az elősorolt fanemek közül nagyobb kiterjedésű elegyetlen 
állabokat alkotva, vagy legalább uralkodó fanemképen előfor
dulnak : a magas hegységben a lúczfenyö, a bükk, jegenyefenyő, 
az erdei fenyő, kisebb mértékben a vörös fenyő, a havasi fenyő 
és törpefenyő; szórványosan azonkívül a juhar, gyertyán, ber
kenye, kocsánytalan tölgy, egyes helyeken tiszafa, éger, nyíl1. A 
középhegység főfanemei: a bükk, a tölgyfajok, a jegenyefenyő, 
erdei fenyő, kisebb részben a lúczfenyö, feketefenyő; elegyben s 
néhol tiszta állabokat is a lko tja : a gyertyán, hárs, juhar, kőris, 
szil, éger, ny ír; helyenkint szórványosan a nyár, fűz, berkenye, 
cseresznye, vadkörte, vadalma; egyes helyeken: ákácz, szelíd 
gesztenye, diófa. A síkságon és előhegységben főfanemet képeznek 
egyrészt a tölgyfajok (különösen a kocsányos tölgy), továbbá 
elegyben és néhol tisztán i s : a gyertyán, kőris, szil, h á rs; egyes 
helyeken: szelíd gesztenye, diófa, török mogyoró, eperfa, vadalma, 
vadkörte; m ásrészt: erdei fenyő, ákácz, nyár- és füzfajok, ke
vésbé elterjedve : éger, nyír, feketefenyő, bálványfa, boglárfa, vad- 
gesztenye.

Az egyes fanemek és fajok megkülönböztetésére ismertető 
jelül szolgál a fa külső részeinek minősége. Ezek nevezetesen: a 
fa h é j a ,  a h a j t á s o k ,  r ü g y e k ,  l e v e l e k ,  v i r á g o k  és g y ü 
m ö l c s ö k .
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A hazánk erdőségeiben tenyésző fanemek nagyobb része minden 
szakember előtt annyira ismeretes, hogy azokat rendes körülmé
nyek közt egy pillantásra is képes megkülönböztetni; azonban elő
fordul gyakran nagyobb jártasság mellett is, hogy egyik vagy másik 
fanemet külső részeinek tüzetesebb megvizsgálása alapján kell 
meghatároznunk, s habár vannak jelenleg már magyar nyelven írt 
növénymeghatározó könyveink is ,1 mindamellett áttekintés végett 
ide jegyezzük a főbb fanemek és fajok külső részeinek minőségét.

Kocsányos tö lgy (mocsártölgy, — quercus pedunmlata Ehrh.). Héja: 
eleinte barnás, később, mikor a fácska mintegy 5 cm. vastagságot elért, 
ezüstösszürke, fényes, helyenként durva paraszemörcsökkel áttörve. Mintegy 
20-ik év körül hosszrepedéseket s később egy-egy keresztrepedést is kap s 
kérgesedni kezd, de a durva kéreg közt még fényes a héj. A korosabb fa kérge 
mély, hamvasbarna hosszbarázdákkal van átszelve, melyek közt ormok emel
kednek ki, a hosszbarázdákat apróbb és sekélyebb keresztárkok kötik össze, a 
barázdákkal hálózatot képezve. A fiatal hajtások sírnák, fényesek, vörösbarnák 
vagy zöldesbarnák, néha szürkések, keresztmetszetben tompán ötszögüek. 
A rügyek tojásdadok, tompahegyesek, néha majdnem félgömbalakúak, sok 
pikkelylyel, kopaszok, világosbarnák; oldalrügyek elállók, épen a levélripacs 
fölött; a csúcson pereszlenesen állók. A szíklevelek a földben maradnak, a 
kicsirázqit növényke szárának alsó részén csak pikkelyszerű állevelek vannak, 
a szár csúcsán rendes levelek, melyek azonban alapjuk felé majdnem ékalakúak 
s pelyhesek. A rendes (első hajtású) levél 4—12 cm. hosszú, 2*5—7 cm. széles, 
fordítva tojásdad, kissé hosszúkás, öblösen karajos széllel, többnyire 4—5 
lekerekített végű karaj egy-egy oldalon, kerek öblökkel; alapja felé elkeske
nyedik s itt rendesen 2 czimpa miatt szívalakú; nyele csak 2 —10 mm. hosszú; 
a levélgerinczből nemcsak a karajokba hanem gyakran az öblök felé is 
mennek oldalerek. A levél meglehetősen lágyfogású, hátul kissé kiálló rendesen 
zöld erekkel (mint a káposztánál), kifejlett állapotban egészen kopasz. A 
másodhajtású levelek, kivált sarjaknái sokkal hosszúkásabbak, a nyél felé 
hegyes vagy tompa ékbe futók s a fülczimpák a lemez alján többnyire hiányoznak. 
A külön ivarú egylaki virágok májusban nyílnak, levélfakadáskor; a nővirágok 
a fiatal hajtás felsőbb leveleinek hónaljából eredő, többé-kevésbé hosszú 
közös kocsányon 1—5-öd magukkal gyér füzért alkotnak, vörösek és zöldek, 
rügyalakúak; a magház, a bibeszár és a háromkarajú sötétvörös bibe egy 
pikkelyszerű vöröses levélkékből álló, csészealakú kupacsban; a hímvirágok 
nagyobbrészt a megelőző évi hajtásokon leveletlen rügyek pikkelyránczaiból 
csomósán, ritkábban a fiatal hajtás alsóbb leveleinek hónaljából egyenkint

69 . §.

1 Dr. Mágócsy Díetz Sándor: Rügy- és levélkulcs, Budapest 1882.
Dr. Simkovics L. : Növényhatározó, Budapest 1882.
Dr. Cserey A.: Növényhatározó, Budapest 1887.
Azonkivül: Fekete L. és dr. Mágócsy Díetz S.: Erdészeti növénytan. 

Budapest. I. kötet 1891. II. kötet sajtó alatt.
Erdőrendezéstan. I. rész. 10
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lefüggö 2—4 cm. hosszú pongyola barkák tengelyén ülnek; sárgászöld 
leplük 5—6 levélkéből áll, 15—12 rövidszárú kénessárga porzóval. A rendesen 
október első felében érő gyümölcs hosszúkás, sírna, fényes, világosbarna bőr- 
szerü makk, melyet alul mintegy 1/s részében az épszélü kupacs vesz körül; 
utóbbinak pikkelyei kicsinyek, szürkék, kissé nemezesek, szélesek, közepük 
táján néha púposak, tetejükön rövid nyelvalakú barnás nyúlványnyal, a felső 
pikkelyek kisebbek és keskenyebbek, a legfelsők lándzsásak. A makk nagysága 
és alakja különböző, 1*5—4*5 cm. hosszú, 6—22 mm. vastag ; külseje fényesebb 
mint a kocsánytalan tölgynél; oldalán amíg friss, sötétebb olivazöld csíkokkal. 
A kocsány, melyen a makkok 1—5-öd magukkal szétszórva (néha 2 átellenesen) 
ülnek, 1 —16 cm. hosszú. A gubacsdarázs által megszúrt nővirágból tarajos 
buzogány alakú 2—4 cm. átm., eleinte zsíros, diózöld, később barnás cserző 
gubacs fejlődik, mely belsejében a gubacsdarázs álczáját rejti.

Kocsánytalan tölgy (csoportos, vagy fürtös tölgy,— quercus robur Willd., 
qu. sessiliflora Sm.). Héja hasonló a kocsányos tölgyéhez, vén korában azonban 
nem szokott oly mély barázdákat mutatni, s inkább rostos és nem oly merev- 
kérgü, habár előfordulnak oly példányok is, melyeknek kérge meglehetősen 
durva, barázdás. Fiatal hajtások kopaszok, fényesek, vörösbe vagy zöldbe hajló 
barnák. A rügyek kúposabbak, hegyesebbek, mint a kocsányos tölgyé s néha 
majdnem szögletesek, szőrösebbek, kivált a csúcsrügyek. A levél nyele 1—2*5 
cm. hosszú, a lemez 8—12 cm. hosszú, 5—7 cm. széles; alja nem fülczimpás, 
hanem inkább nyélbe keskenyedő vagy tompa alakú, vagy pedig elcsapott; 
széle öblösen karajos, tömöttebb és kissé merevebb, mint a kocsányos tölgyé. 
A lemez visszáján górcsővel látható apró csillagszőrök. A karajokba kimenő 
oldalerek, kivált közepe táján, szabályosan mennek kétfelé, s az öblökbe nem 
mennek erek. Gerincz és oldalerek sárgások, világosságnak kitett helyeken 
sárgásbarnáig. A karajok száma egy oldalon 6—9, elrendezésűk szabályosabb, 
mint a kocsányos tölgynél. A virág szintén levélfakadáskor, de mintegy 2—3 
héttel a bükk kizöldülése után nyílik. A nővirágok egyenként vagy csoportosan 
ülnek a levelek hónaljaiban. A bibe majdnem ülő, lapos és karajosán kiszéle
sedett. A makkok szintén ülők, vagy igen rövid, legfeljebb 1 cm. hosszú kocsányon 
csoportot képeznek. Alakjuk szintén változatos, de átlag kisebbek és valamivel 
durvább felületűek, mint a kocsányos tölgynél. A kupacs pikkelyei átlag vala
mivel keskenyebbek. Az egyéves csemete félakkora, mint a kocsányos tölgyé, 
tömörebben álló levelekkel.

Molyhos tölgy (magyaltölgy, — quercus lanuginosa, Rochel, quercus pubes
cens, Willd.). A kocsánytalan tölgytől főképen az. által különbözik, hogy rügyei, 
hajtásai és kupacsai puha, szürke nemezzel többé-kevésbé be vannak vonva. 
Héja ugyanolyan mint a kocsánytalan tölgyé. A hosszhajtások barázdások és 
élezettek, a rövidhajtások csombókosak ; minden hajtás világosbarna, a csúcs felé 
finom nemezzel bevonva, sok apró paraszemörcscsel. A rügyek tojásdad-kúpalakúak, 
tompahegyesek, puha nemezzel bevonva, világosbarnák ; oldal-rügyek elállók, 
ferdén a levélripacs fölött. Levele zömökebb s fogásra nézve még vastagabb mint a 
kocsánytalan tölgyé, rendesen fordítva tojásdad, alján ferde, vagy elcsapott, néha 
szívalakú, gyakran két széles fülczimpával. A levél hossza 7—8 cm., szélessége 
4—6 cm., nyele 10 mm. Vannak majdnem épszélű levelek, de néha mélyen öblös 
karajosakis, melyek közbenső karajai is karajosodók. Némely bokorszerü példá
nyokon hegyes fogas karaj ú levelek is vannak. A levelet fiatal korban mindkét oldalon
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Ibársonyszerű tömött szőr borítja, mely azonban, kivált a felső lapon, lekopik. 
A molyhos tölgy még valamivel későbben virít, mint a kocsánytalan tölgy. 
A hímbarka tengelye szőrös, a lepellevélkék hegyein hosszú szőrrel; a nővirágok 
• a levélhónaljban egyenként vagy összegombolyogva kurta vastag kocsányon, 
vagy ülők; a bibe háromszögszerű, fordítva szívalakú, a sűrű nemezzel bevont 
magházon ülve. A makk valamivel kisebb mint a kocsánytalan tölgyé, melylyel 
máskülönben egyezik, csakhogy a kupacs pikkelyei szintén nemezesek.

Magyar tölgy (quercus hungarica Hub., qu. conferta Kit.) külső jellegére 
részben a kocsányos, de leginkább a molyhos tölgyhez hasonlít. Héja sötét, 
hamar (3—4 cm. vastagság mellett) kezd repedezni, később számos repedésektől 
ellepve a kocsánytalan tölgy rostos héjához hasonlít, csakhogy apró cserepei 
lágyfogásúak, lemorzsolhatok. Nagy vastagságot a héj sohasem ér el. A fiatal 
hajtások úgy mint a molyhos tölgynél nemezesek, szürkék, később kopaszok. 
A rügyek hosszúdadok, hegyesek, pelyhesek, szürkék, a hajtáshoz hajlók. A 
levelek fejlődéskor mindkét oldalon bársonyosak, gyakran gyöngén rózsa
színűek; később is felső lapjukon az erek felett rövidszőrüek, hátsó lapjukon, 
kivált az erek közelében gyapjasok, különösen ha a világosságot teljes mér
tékben élvezik, a midőn durva, vastagfogásúak is. A gyapjasság a gerincz 
mellett s a főbb erek mentén a kifejlett leveleken is megmarad, s gyakran 
rozsdasárga lesz. A levelek állása az ágak végén csomós, a szél által borzon
gatva a lombozat színét változtatja úgy mint az ezüst nyár, mert a levelek 
hátsó lapja szürkés. A levél 10—18 cm. hosszú, 6 —12 cm. széles, fordítva 
tojásdad, mélyen öblözött karajos széllel, középső karajai külső széle karajosodó ; 
a levél alja szívalakú, két kis fülczimpával. Egyes fiatal sarjakon a levelek 
petrezselyemszerűen hasogatottak, mély és tágas öblökkel, keskeny vonalos 
karajosodé vagy karajos karajokkal. A bordák meglehetősen szabályosan és 
egyenesen mennek a főgerincztől a szélhez. A levélnyél igen kurta, mint a 
kocsányos tölgynél, alól dagadt, majdnem púpos. Fiatal sarjerdőkben a 
másodhajtások durva, barna, berzedt rövid szőrűek; ezeken a levelek nagyon 
hasonlítanak a csertölgy ily hajtásaiéhoz, még a vékony görbe pálha is meg
van, de a magyar tölgy oldalereinek és a karajoknak elágazása mindig 
szabályos, a csertölgyé pedig nem. A himbarkák 4—5 cm. hosszú, kopasz, 
vagy pelyhes tengelylyel, hosszú szakálos lepellevelkékkel. A nővirágok 
többedmagukkal a levél hónaljában igen rövid kocsányon ülnek. A magház 
gömbalakú, nemezes, 3—4 ásóalakú, ülő bibével. A kupacs pikkelyei alul 
széles-lándzsásak, feljebb mindinkább keskenyednek, vonalas nyelvalakú nyúl
ványba végződök; a nyúlványok a felettük lévő pikkelyektől kissé elállnak; 
a kifejlett makknál a felsőbb és legfelső pikkelyek ezen sertealakú nyelvei 
vissza vannak kunkorodva, a kupacs szélén prémet képezve. A makk síma, 
2—3-szor akkora mint a kupacs.

Csertölgy (quercus cerris L., qu. austriaca Willd.). Héja fiatal fáknál 
sötétszürke, síma; korosabb fáknál vastag, mély repedésekkel. A vén fák kérge 
igen mély barázdákat s ezek közt éles gerinczü, hegylánczszerü ormokat mutat, 
melyek le nem vállnak. A kéreg kemény fogású, merev, szilárd; a repedések 
feneke rózsaszín vöröslő, egyebütt a kéreg hamvasszürke. Fiatal hajtások 
mélyen barázdások, tompaélüek, szürke- vagy világosbarna nemezesek, az erő
teljes sarjhajtások barnák és durva berzedt szőrűek, valamennyi sok apró 
szemörcscsel. Hosszhajtások nyúlánkak, az oldalhajtások vékonyak, a rövid
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hajtások igen csombókosak. A rügyeket kevés pikkely s azonkívül a lehullott 
levelek zöldesszürke, durva fogású, áralakú, visszagörbülő vagy kunkorodó 
pálhái borítják. A rügyek tojásdadok, lazán összefüggő nemezes pikkelyekkel, 
világosbarnák. Az oldalrügyek a hajtáshoz simulva egyenesen a levélripacs 
fölött erősen kiálló párnán állanak. A levél nyele 3—20 milliméter hosszú, a 
lemez hosszúdad, 8—18 cm. hosszú, 2—9 cm. széles, lándzsás, gyakran oldalra 
görbülő. A levél széle többnyire durván fogas, kevés tompahegyű foggal, de 
gyakran öblös karajos is, keskeny, tompahegyű karajokkal és keskeny szögbe
menő öblökkel. A karajok és az azokba menő oldalerek két oldalon szabálytalanul 
váltogatok, öblök és fogak ugyanazon levelen is szabálytalanul egyenetlen nagy
ságúak ; a karajok néha karajosodók. A levél színe fölül sötétzöld, fényes, alul 
világosabb zöld, fogása vastag, durva, érdes ; fejlődéskor a levél szép szürke, 
rózsaszínbe menő, bársonyos, később kopasz, csak hátul az erek mentén szőrö^ ; 
sarjhajtásokon keskenyebb és mélyebben öblözött, alul durva szőrű. A csertölgy 
vagy 10—14 nappal későbben virít, mint a kocsánytalan tölgy. A hímbarkák 
egész 7 cm. hosszúak, nemezes tengelyen igen gyéren álló virágokkal; az össze
nőtt levélkékből alkotott csészealakú, négykarajú, kívül nemezes, sárgás lepelben 
4 rövidszárú szőrös porzó. A nővirágok rövid vastag kocsányon a levél hónal
jában egyedül, vagy többedmagukkal fürtösen ülnek, néha tompa, szürke nemezes 
kupacspikkely által környezett, szintén nemezes magházzal, utóbbin 4 vissza
görbülő ülő bibe. A makk csak második évben fejlődik k i; első évben csak 
lenesenagyságot ér el, szürke színű s oly alakú, mint az összeszorított ököl. 
A kifejlett makk egész 4 cm. hosszú, a kupacsból fele vagy 2/3-a kiáll, csücske 
nemezes, máskülönben kopasz, fényes, inkább vörösük, mint a többi tölgyfajnál, 
közepe felé többnyire hordó alakjára kihasasodik, oldala hosszában finom 
barázdák által mintegy megkarczolgatva. A kupacs borzas fürtű kucsmához 
hasonlít, a kupacspikkelyek visszakunkorodó szálas, girbe-görbe nyúlványaitól 
bozontos, s nagynak látszik.

jBükk (erdei bükk, — fagus sylvatica L.). Héja síma, eleinte fényes, sötét- 
barnászöld, vagy szürkésbarna, később fehéresszürke, néha hosszrepedésekkel, 
de nem cserepes, kőkemény. A hajtások fejlődéskor világoszöldek, fehér finom 
szőrökkel, később sötétzöldek, azután szürkésbarnák, fényesek, egyes kerek 
fehér lenticellákkal. A hosszhajtások váltakozók, majdnem kétsoros oldal
hajtásokkal ; minden hosszhajtás balra és jobbra zigzugosan elhajló; a rövid
hajtások egyenesek, ránczgyürűkkel, de kevéssé csomósak. A rügyek egyenlően 
nagyok, orsóalakúak, 15—25 mm. hosszúak, fahéjbarnák, hegyesek, finoman 
molyhosak; oldalrügyek nagyon elállók, kissé ferdén a levélripacs fölött; 
pikkelyek tojásdadok, hegyesek, csavaralakban egymás mellé sorakozva. A 
levelek tojásdadok, hegyesek, ritkán épélüek, különben alig kivehető fogakkal; 
fiatalon mindkét oldalon, később hátul az erek mentén és azok zúgaiban fényes 
pehelylyel; a levél éle pillás, felső lapja fényes sötétzöld, alsó lapja világosabb 
zöld; a lemez 4—9 cm. hosszú, 2*5—6 cm. széles, levélnyél 5—15 mm. hosszú,, 
szőrös. Pálhák hosszúak, keskeny lándzsa-alakúak, hártyaszerüek, rozsdabarnák 
vagy bíborvörösek. A hímvirágok a tavaszi hajtás alsó, a nővirágok annak 
felső leveleinek hónaljaiból a levelekkel majdnem egyidejűleg fakadnak ápril- 
vagy májusban. A hímbarkák gömbalakúak, egész 5*5 cm.-ig hosszú, finom 
szőrrel bevont lecsüngő száron, sárgás vagy vöröses, fehérbozontos virágokkal 
és sárga porzókkal. Az egyes virág 5—6 hasábú szőrös lepellel, 10—12 hosszú
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szárú porzóval bír. A barka alatt 2—4 pálha veszi körül a szárat. A nőbarkák 
szintén majdnem gömbösek, rövid, vastag, felfelé álló kocsányon, két virággal 
ogy csomóban, számos szálas lepellevéllel, melyek a virágnak ecsetszerü alakot 
adnak. A virágcsomók zöldesek, alul négy nagyobb lepellevéllel körülvéve ; 
mindegyik virág báromélü, belől 3 fiókos, három bíborvörös bibével koronázott 
magházból áll, mely a vele szorosan összenőtt és a bibék alatt 4—6 ecsetszerü 
nyelvbe végződő lepelben ül. A gyümölcs (bükkmakk) háromélü fényesbarna 
makk, mely a borzas, visszakunkorodott, puha sertéjü, éréskor fásult, rozsda
barna csészében másodmagával van elrejtve; éréskor a csésze 4 részre nyílik. 
A csirázás után a földből kiemelkedő szikek igen nagyok (14—25 mm. hosszú, 
25—40 mm. széles), majdnem legyező alakúak, vastagok, felül szép sötétzöldek, 
alul fehéresek; az első levelek gyakran fürészesek.

Közönséges gyertyán (carpinus betulus L.). Héja a kifejlett, ormósán 
hengeres törzseken síma fehérszürke vékony kéreg, mely csak vén korában 
mutat némi hosszrepedéseket. A hajtások sötét- vagy zöldesbarnák, fényesek; 
az idősebbek fehéres vagy rozsdaszínü lenticellákkal. Hosszhajtások vesszősek, 
minden rügynél váltakozva jobbra-balra elhajlók; rövidhajtások egyenesek 
vagy görbültek, igen csomósak. A rügyek meglehetősen egyenlő nagyságúak, 
hosszúkás tojáskúpalakúak, hegyesek, világos barnák, 5—12 mm. hosszúak. 
Az oldalrügyek kissé ferdén állanak a kis levélripacs fölött, kevéssé befelé 
görbültek s a hajtáshoz simulnak. A pikkelyek tojásdadok, hegyesek, végükön 
kissé szőrösek, csavaralakban egymás mellé sorakozva. A virágrügyek elállók 
s  nagyok. Levelek tojásdadok vagy tojáslándzsások, kissé hegyezettek, kettősen 
fürészes, porezogósan vastagodott fürészfogakkal; fejlődéskor redősek, alul 
szőrösek, később egészen kopaszok, legfeljebb az ereken szőrösek, 4—10 cm. 
hosszúak, 2*5—4‘5 cm. szélesek. Levélnyelek 10—15 mm. hosszúak. A levelek vál
takozva kétsorosán állnak, vízszintesen kiterjeszkedve. A bordák egymáshoz pár
huzamosan haladnak a gerincztől. A lomb április második felében vagy május 
elején fakad. A hímbarkák 3—4 cm. hosszúak, egyenként a megelőző évi 
hajtáson fejlődnek, egyszerűen a rügy tengelyének megnyúlása által, lecsüngők, 
vastag hengeresek; a pikkelyek széles tojásdadok, hegyesek s domborúak, 
pillások, sárgászöldek, vörösbarna hegygyei; minden pikkely alatt 6—12 rövid
szőrű, világossárga porzó. Nőbarkák 2 cm. hosszúak a tavaszi hajtások csúcsain, 
világoszöldek, pongyolán lecsüngők; a tengelyt tojásdad hosszúhegyezett, 
hosszúpillás lepellevélkék csavar alakjában veszik körül; ezek hónaljaiban igen 
kurta kocsányon 2 virág ül. Mindkét virág mellett a kis kocsányhoz egy-egy 
3 karajú, néha osztatlan külön lepellevélke van nőve. A magházat szorosan 
körülvevő lepel annak csúcsa fölött keskeny kehelyalakú fogazott széllel b ír; 
a két fonalaké bibe vörös. A gyümölcs pongyolán lecsüngő fürtöt képez, a 
tengelytől mindenfelé elálló feltűnő kemény hártyás, háromkarajú lepellevelekkel; 
a középső karaj hosszúra nyúlott; minden lepellevél alsó végén ül egy barnás, 
összelapult, hosszában kiálló bordákkal ellátott, tetején fogazott kis dió, mely
nek kemény barnás héja egy-egy magot rejt. A mag második évben csírázik; 
a kis vastag, fordítva tojásdad, kikerekített, az alap felé mintegy szív alakú 
szíklevelek kiemelkednek a földből; az egyenként fejlődő első levelek széle 
kétszer fűrészelt, éles fogakkal.

Keleti gyertyán (alföldi gyertyán, — carpinus orientalis Lám., carpinus 
duinensis Scop.). A törzs kérge hamuszürke. Hajtások barnavörösek, fiatal haj
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tások szőrösek. A rügyek hasonlók a közönséges gyertyánéhoz, de kisebbek és. 
szőrösebbek. Levelek tojásdad lándzsások, alapjuk lekerekített vagy kissé szív
alakú; hegyesek, élesen kétszerfürészeltek, 13—15 pár bordával, mindkét 
oldalon zöldek, alul az ereken szőrösek, 2*5—5 cm. hosszúak, 1*3—2*5 cm. 
szélesek. Levélnyél 5—8 mm. bosszú, simuló szőrökkel. A hímbarkák 10—18.. 
mm. hosszúak, zömök termetűek, kopasz pikkelyekkel, pillák nélkül, különben, 
a közönséges gyertyánéval egyezők. A rövid, zömök nőbarkák szürke nemezesek.. 
A gyümölcs zömök hosszúkás barkát képez, nyél nélkül, 4—5 cm. hosszú, a 
lepellevelek födélcserép alakban állnak egymásfölött, szélesen féltojásdadok,, 
alapjukon ferde ékalakúak, 16—20 mm. hosszúak, 12—15mm. szélesek, 5—6 eresek* 
nem karajozottak, szélükön durván fűrészeltek, kopaszok. A kis dió tojásalalui 
3—4 mm. bosszú, kevéssé összelapított, 10—13 bordás, gyengén szőrös.

Magas kőris (fraxinus excelsior L.). Héja eleinte síma zöldes, később' 
zöldesszürke, finoman repedezett parakéreggel, széles hossz- és éles kereszt
repedésekkel. A hosszhajtások és sarjhajtások hosszúak, erősek, egyenesek, a 
rügyek táján összelapítvák; a rövid hajtások hengerdedek, egyenesek vagy 
görbültek, igen csomósak. A fiatal hajtások zöldesszürkék, sírnák, fehérest, 
hosszúkás lenticellákkal. A csúcsrügy tojásdad, hegyes vagy hegyezett, össze
nyomott ; a szélső pikkelyek gyakran kissé elállók; oldalrügyek kissé ferdén 
átellenesek, a rügypárok keresztben egymás fölött, kisebbek, félgömbölyüek,. 
eketebarnák, koromszínűek. Levélripacs nagy, függélyes, patkóalakká egyesült 

nyalábokkal. A néha 30—40'cm. hosszú levelek keresztesen átellenesek, párat
lanul szárnyasak, többnyire 7—13 hosszúkás, lándzsás, durván fürészes, ki
hegyezett, kopasz, felül élénk zöld, alul sápadtabb, 4—10 cm. hosszú, 2—3 cm. 
széles ülő levélkével, melyek közül a legalsóbbak a legrövidebbek. A levélnyél 
alapja vastagodott. A kőris ápril- vagy májusban virít, jóval a lombfakadás. 
előtt. A felemás virágok majd sűrű, majd laza csomókban, vagy buga alakú* 
sok elágazó bogernyőből összetett füzérekben a megelőző évi hajtások lehul
lott leveleinek hónaljaiból a levélrügy alatt fakadnak s a sötét-biborpiros vagy 
violaszin porodák- és bibéktől távolról majdnem fekete színben tűnnek elő. 
Minden elágazásnál van egy kis fedőlevélke. Hímvirágok lepel nélkül, a szárral 
többnyire összenőtt két porzóval; nővirágok kehelylyel ellátva, egy magházból* 
a tökéletes virágok egy magházból és annak alsó részén, két átellenes hypogyn 
porzóból állanak; bibeszár rövid, vastag, kétkarajú vastag bibével. A gyümöl
csök laza csomókban csüggnek le; a mag egyfiókos, egymagú; a tok hoszúkás. 
nyelvalakú sárgás szárnyat képez. Csírázásnál a szikek tokostul kiemelkednek 
a földből; a szikek hosszúkások, vastag nyelvalakúak, egy gerinczczel és kevés, 
erekkel; első levelek mindig egyszerűek, tojás-lándzsaalakúak, egyenlőtlenül 
fűrészeltek; a második levélpár 2—3 részű, 3-ik pár már szárnyazott.

Virágos kőris (fraxinus ornus L., ornus europaea Pers.). Héja világos, 
hamvasszürke, apró parabibircsektől ripacsos. Hajtások sárgásszürkék, külön
ben hasonlók a magas kőris hajtásaihoz, csakhogy keresztmetszetben nem 
kétélű, hanem kerek belet mutatnak. A rügyek finoman nemezesek, szürkésbar
nák. Csúcsrügyek tojásdad kúposak, hegyesek, összenyomottak; oldalrügyek 
kisebbek, kétélűek, elállók. A levél nyelestül 12—20 cm. hosszú; a levélkék 
száma 7—11, nyelesek, fürészesek, tojásdadlándzsások vagy kerekdedek, he
gyezettek ; fejlődéskor alul a gerincz mentén nemezesek, később kopaszok, alul 
sápadtzöldek, 4—10 cm. hosszúak, 2*5—4 cm. szélesek. A virágok csak a lombo
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zatnak teljes kizöldülése után nyílnak, a hajtások csúcsrügyeiből fakadó nagy, 
gúlaszerű, ismételten hármaságazatú, a végén lehajló fehéres, kellemes szagú 
^üzérekben. A virág 4-részü kehelylyel és 4 lándzsaalakú, fodrozott, fehér szi
rommal bír. A porodák hosszúnyelesek, vonalalakú porzókkal. A szárnyas mag 
lándzsás vagy vonalalakú, épszélü, 25—35 mm. hosszú, vékony, a végén ferdén 
lecsapott, vagy hegyes, vagy kikerekített szárnynyal.

Fürtös juhar (juharjávor — acer pseudoplatanus L.). Héja eleinte síma, 
világos szürkésbarna; korosabb fákon a kéreg valamivel sötétebb, s széles» 
lapos lemezekben válik le. Hosszhajtások egyenesek, a végsők erősek; oldal
hajtások gyakran vékonyak ; az egyévesek világos barnasárgák, az idősebbek 
világos szürkebarnák, kerek világos rozsdaszínű lenticellákkal. Rövidhajtások 
egyenesek, ránczgyürükkel, nem élezettek. A rügyek kopaszok, tojásdadok, 
meglehetősen hegyesek, rövidhegyűek, keskeny feketebarna szélű sárgászöld 
pikkelyekkel; oldalrügyek átellenesek, elállók. A levélripacsok függélyesek, az 
egymással átellenben lévők majd összeérnek. Levelek keresztesen átellenesek, 
tenyereserüek, ötkarélyúak, hegyes bemetszésekkel, felül kopaszok, fényes sötét
zöldek, alul fejlődéskor sűrűén pelyhesek, később csak az ereken pelyhesek s 
halvány szürkezöldek; karélyok tompán kihegyezettek, durván és egyenlőtlenül 
fürészesek, alsó két karély kisebb mint a többi három. A levél hossza 9—16 cm., 
szélessége 10*5—21 cm. ; a levélnyél 10—22 mm. hosszú, többnyire vöröses. 
Lombfakadás ápril második felében. A virágok a csúcslevelek hónaljaiból 
kocsányon csüngő, bogernyőkből összetett fürtök; a virágok hosszúnyelesek, 
harmadmagukkal egy bogernyőt alkotnak; a két szélső hímvirág, a középső 
hímnős. A kehely és szirmok majdnem egyenlő alakúak, zöldessárgák. A hím
virágok porodái majdnem kétakkorák mint a hímnős virágokban, szőrös talp
pal. Magház nemezes, már virításkor két átellenes nyulványnyal, melyekből ké
sőbb a magszárnyak fejlődnek ki. Bibeszár oszlopszerü, két kifelé kunkorodó 
vastag bibével. A kétrészű szárnyas mag lecsüngő, kopasz; minden szárny 
alapján egy-egy vastag diócska ; a szárnyak előrehajlók, majdnem párhuzamo
sak, hosszúkásak, féltojásdadok, zöldesek, külső szélükön egy gerinczczel, 
melyből számos oldalér ágazik el. Csírázásnál a vonalosan lándzsaalakú vaskos 
szikek kiemelkednek a földből; első levelek rövidnyelűek, szívalakúan tojásda- 
dok, vagy tojásdadlándzsások, hegyesek vagy tompák, durván és egyenlőtle
nül fürészesek, de nem karélyosak, kopaszok.

Korai juhar (acer platanoides L.). Héja fiatalabb fácskákon és ágakon 
sárgás vagy szürkésbarna, később sötétedik és repedezik, s korosabb törzse
ken feketés, finom hosszrepedésü, le nem váló kéreg. Hosszhajtások egyene
sek, a csúcshajtások gyakran igen vastagok; az oldalhajtások vékonyak ; az 
egyévesek vörösessárgák vagy zöldesbarnák, az idősebbek világos barnásszür
kék ; valamennyi egyes elszórt barnás lenticellákkal. Rövidhajtások olyanok 
mint a fürtös juharé. Rügyek tojásdad gömbölyűek, többnyire tompák; csúcs
rügyek és a felső oldalrügyek sokpikkelyüek, az alsóbbak sokszor csak két- 
pikkelyüek és sokkal kisebbek. Valamennyi rügy hegyes, élezett s majd vörös 
majd aljukon sárgászöld s hegyükön fahéjbarna pikkelyekkel burkolva. Az ol
dalrügyek a hajtáshoz simulnak. Levelek tenyereserüek, öblösen ötkarélyúak ; 
karélyok élesen kihegyezettek, öblösen és hegyesen fogazottak, mindkét olda
lon világoszöldek, kopaszok vagy alul az erek mentén pelyhesek, 5*4—16 cm. 
hosszúak, 8—25 cm. szélesek, 4—20 cm. hosszú többnyire vöröses nyeleken. Virágok
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(lombfakadás előtt, április 2-ik felében) fölfelé álló, bogernyőkből összetett 
füzérek, sárgászöldek; a hímvirágok porodái akkora hosszúak mint a szirmok; 
a magház kopasz, egyébként a virág olyan mint a fürtös juharé. A termés 
hosszúnyelü, lecsüngő, kopasz, nagy, meglehetősen szétálló féltojásdad, kissé 
visszahajlított széles zöld szárnyakkal, kevésbé vastag diócskákkal. Csírázás
nál a szikek nyelvalakúak; első levelek sokkal szélesebbek mint a fürtös juhar
nál, szívalakúan tojásdadok, hegyesek és öblösen hegyesen fogazottak.

Fodor juhar (mezei juhar, — acer campestre L.). Héja fiatal korban és 
ágakon síma rozsdabarna, magasabb korban sötétszürkés barna, sekély hossz- 
repedésü, cserepekben le nem váló, nem igen vastag kéreg. Hosszúhajtások 
egyenesek, az egyévesek mind gyengék, tompaélüek, veresbarnák vagy vörö
sessárgák, símák, a csúcs felé finoman molyhosak, a korosabbak sötétszürke
barnák, a két és több évesek gyakran széles rozsdabarna paraléczekkel. A 
rügyek kicsinyek, tojásdadok, tompák, sokpikkelyüek, világosbarnák vagy 
vörösbarnák; oldalrügyek elállók; a pikkelyek szélesek, tojásdadok, hegyezet
tek, kissé elálló hegyükön szőrösek. A levél ötkarélyú és öterü; a középső 
három karély sokkal nagyobb. A lemez vékony, fakadáskor pelyhes, később mind
két oldalon kopasz, zöld ; karélyok tompák, a három nagyobb alsó felében épélü, 
felső felében rövid három karélyú, csipkés vagy tompán fürészes. A levél 3*3—7 cm. 
hosszú, 4*4—10 cm. széles, levélnyél 2—8 cm. hosszú, sokszor vörös. A virá
gok felfelé álló, végükön lehajló bogernyős füzérekben lombfakadáskor vagy 
kevéssé utána jelennek meg, világoszöldek, szőrös szárakkal; kehely és szir
mok szintén szőrösek; az oldalt állók hím- a középsők hímnős virágok, utób
biak kopasz magházzal. A mag kopasz vagy bársonyszörű, vízszintesen elálló 
nagy kopasz zöld szárnyakkal; diócskák laposak. A szikek hasonlítanak a 
korai juharéhoz, de sokkal kisebbek; első levelek tojásalakúak, hegyezettek, 
épélüek, alul s a szélükön úgy mint a nyél is fehéres szőrösek.

Franczia juhar (acer monspessulanum L.). Héja fiatal korban sima, 
vörösbarna; magasabb korban barna, hosszában repedezett kéreg. Hosszúhaj. 
tások egyenesek, vékonyak, az egyévesek vörösbarnák, fényesek, sok vöröses 
lenticellával. Rövidhajtások egyenesek, gyürüzöttek. Rügyek hosszúkások, tom
pák, kopaszok, vörös- vagy feketebarnák, sok széles, tojásdad tompahegyes 
nem élezett pikkelylyel fedve; oldalrügyek simulok. A ripacsok ferdék, nem 
érnek össze. Levelek kicsinyek (2*5—4 cm. hosszúak, 3*4—7 cm. szélesek) 3 erüek 
s három karélyúak, tojásdad tompa épélü karélyokkal, durvák, kopaszok, felül 
fényesen sötétzöldek, alul fénytelen halványzöldek, 3—4 cm. hosszú zöldes-sárga 
vagy vöröses nyélen. Virágok levélfakadáskor nyílnak, eleinte felfeléálló, később 
lehajló bogernyős füzérek, hosszúszárúak, zöldessárgák. Gyümölcs kopasz, felálló 
kis féltojásdad gyakran vöröses szárnyakkal. (Többnyire cserje alakban fordul elő.)

Molyhosmagií juhar(acerdasycarpum Ehrh.). Levelekháromrészüek,kétkis 
szelettel a gyengén szívalakú alapon, alul a főerek kiállnak ; durvák, kopa
szok, felül fényes sötétzöldek, alul fénytelen kékesfehérek; karélyok hegyesek, 
élesen és egyenlőtlenül fűrészeltek, a főkarélyok (különösen a középső) három 
szögletü csücsökkel, mélyen bevágva. A levél hossza 6*5—11 cm., szélessége 
9—10 cm.; nyele gyakran vörös, 3*5—8 cm. hosszú. Virágok sürü bojtokban, 
jóval a lombfakadás előtt, szőrös magházzal, néha kétlakiak. Gyümölcs kifej
lődve kopasz, rövidnyelü, kicsiny, majdnem fölálló szárnyakkal. (Fagyok és 
téli erős hideg ellen nem igen érzékeny, gyorsnövésű, jó kerékgyártó fa.)
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Feketegyűrű juhar (acer tartaricum L.). Héja síma, sötét kávébarna. 
Hajtások rövidek, szürkés sötétbarnák, ritkásan elszórt lenticellákkal. Rügyek 
számos pikkelylyel igen szorosan fedvék; a pikkelyek széles aljúak, hegyesek, 
hátukon élezettek, barnák, élükön molyhosak. Levelek tojáshosszúdadok, kere
kített vagy szívalakú alappal, röviden hegyezettek, kétszer s egyenlőtlenül 
fürészesek. oldalélükön néha kissé karélyosak, szárnyas eresek, felül kopaszok, 
sötétzöldek, alul az ereken pelyhesek, halványzöldek, vékonyak 5—11 cm. 
hosszúak, 3—8 cm. szélesek ; 2—5 cm. hosszú nyéllel. Virágok fölfelé álló, kocsá
nyos bogernyőkből összetett fürtök vagy füzérek, halványsárga kehelylyel és 
fehéres szirmokkal, illatosak; a lombfakadás után nyílnak; virágkocsányok és 
kehely kopaszok, magház nemezes. Gyümölcs kopasz, fölfelé álló többnyire 
bíborvörös szárnyakkal. (Nálunk inkább cserje alakban fordúl elő.)

Szárnyas juhar (zöld juhar— acer negundo L.,negundo aceroides Mönch.). 
Héja sárgabarna, hosszú keskeny repedésekkel. Hajtások lehajtók, kopaszok, zöl
dek. Rügyek hosszúdadok, tompák, zöldek, hegyes, kissé puhán szűrös pikkelyek
kel. Levelek szárnyasak, 1—2 levélkepárral; a levélkék tojásdadlándzsások, 
alapjukon kerekítettek vagy ékalakúak, épélüek vagy durván fürészesek, 
többnyire egészen kopaszok, vagy az erek mentén szőrösek, felül sötétzöldek, 
alul fehérlők, 8—12 cm. hosszúak, 2—4 cm. szélesek, a legfelső pár gyakran a 
csúcslevélkével összenőve. Virágok kopasz kocsányúak, bibeszár szabadon álló. 
Gyümölcs kicsiny, kopasz, hegyes szögben elálló sarlóalakban egymásfelé 
görbült szárnyakkal.

Közönséges vagy mezei szil (síma sz il,— ulmus campestris L.). Héja fiatal 
fákon világosbarna, a 2—6 éves gályákon sokszor nagy para-léczekkel, (me
lyek különben minden szilfajnál előfordúlnak, s melyeknél fogva az ily szilfa 
némelyek által külön alfajnak — párás szil, ulmus suberosa Ehrh. — tekin
tetik), koros fákon sötétebb, vastag mély repedésü, de le nem váló kéreg. 
Hajtások sötétszürkék, az idősebbek világosbarnák, kopaszok vagy gyéren 
szőrösek, az egyévesek fénylők, sírnák. Rügyek tojásdadok, hegyesek, fekete- 
barnak vagy feketeviolaszínűek, finoman molyhosak, hosszúhajtásokon és 
sarjakon nagyok, rövidhajtásokon kicsinyek. Csúcsrügyek ferdén állanak; 
oldalrügyek elállók; pikkelyek szélesek, lekerekítettek, kissé kicsorbítottak, 
hátukon kissé szőrösek. Levelek részaránytalanok, hosszúkások, fordítva 
tojásdadok, a csúcslevelek hegye sokszor 3 csücsökkel, élesen kétszerfüré- 
szesek (a főfogak előre görbültek) villás erüek, durvák, felül kopaszok, sötét
zöldek, igen érdesek, alul csak az érzugokban szakálusak, világoszöldek, 
8—16 cm. hosszúak, 4—10 cm. szélesek ; levélnyelek 5 mm. hosszúak ; lombfaka- 
dáskor (april második felében) a levelek két, később lehulló pálhával bírnak. 
Virágok jóval a lombfakadás előtt, rövidszárú, nagy gömbalakú bojtokban. 
Lepel harangalakú, rozsdapiros tölcsér, 5 fehér pillás csücsökkel; porodák 
száma 4—5, violaszín porzóval, kétakkora hosszúak mint a lepel; a rövid
szárú magház kétkarú bibével. Gyümölcs kis diócska, mely a kopasz, hajta- 
lékos vagy fordítva-tojásdad, sárgás, hálóerezetü, a végén behasított szárny 
közepetáján ü l : a hasadék egész a diócskáig é r ; (már június elején érik). 
A szikek kicsinyek, fordítva tojásdadok, végükön öblözöttek; első levelek 
hosszúkásak, erősen fogazottak, rövidszőrüek.

Hegyi szil (ulmus montana Sm.). Héja hasonló a mezei sziléhez, de a 
koros fák kérge nem olyan mélyen repedezett. Hajtások sötét, egész fekete
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barnák, többé-kevésbé sűrű rozsdabarna szőrökkel; hosszúhajtások felváltva 
jobbra-balra szökellők; rövidhajtások egyenesek. A rügyek alakja olyan, mint 
a mezei szilnél, de színük sötétbarna és felületük rozsdavörös hegyes sző
rökkel van benőve. Levelek érdesek, felül és alul sertések, vékonyabbak és 
rövidebb (3—6 mm. hosszú) nyelűek, egyébként a mezei sziléhez hasonlók. 
A virágok csak azáltal különböznek a mezei szilétől, hogy a porodák, me
lyeknek száma 5—6, igen hosszúszárúak. A gyümölcs szárnya zöldes, a végén 
lévő hasadék nem ér egész a diócskáig.

Vénicz szil (ulmus effusa Willd.). Héja eleinte síma, de korán szürke- 
barna nagy görbült lemezekben folyton leválló nem vastag kéreggé változik. 
Hajtások egyéves korban fényes világosbarnák, később szürkésbarnák, vala
mennyien kis fehéres lenticellákkal. A legfiatalabb hajtások pelyhesek. Rügyek 
kopaszok, kúpdadok, fahéjbarnák, sötétbarna szélű, kétkarélyú pikkelyekkel; 
oldalrügyek elállók. Levelek tojásdadok, hirtelen hegyezettek, élesen kétszer- 
fürészesek, vékonyak; alapjuk ferde; felül sírnák és kopaszok, alul pelyhesek, 
sőt néha szürkén selymesek. Levélnyelek 6—9 mm. hosszúak, pelyhesek. Virágok 
valamivel korábban nyílnak mint a többi fajnál; hosszúszárú (egész 1*3 cm.)» 
laza, lengő bojtok; a virágszárak és a körtealakú zöldespiros 6—8 csücskü 
lepel kopaszok; 6—8 poroda, violaszín porzóval. A gyümölcs laza bugát, 
képez, az egyes szárnyak hosszú kocsányokon csüngnek, kisebbek mint a többi 
fajnál, szélükön pillások; a diócska a szárny alsó harmadában (az alap 
felé) ül.

Kislevelű hárs (tilia parvifolia Ehrh.) Héja fiatalabb korú fákon síma 
szürkés; koros fákon sötét fekete-barnásszürke, hosszú repedésekkel. Fiatal 
hajtások vörösbarnák vagy sárgabarnák, később szürkések, fénylők, szétszórt 
kerek lenticellákkal. Hosszúhajtások karcsúak, ide-oda szögellők; rövidhajtá
sok görbültek, igen csomósak. Rügyek tojásdadok, tompák, rövidhajtásokon 
különböző nagyságúak, zöldesbarnák vagy vörösbarnák, kopaszok, fényesek; 
oldalrügyek elállók. Levelek kihegyezettek, ferdén szíves aljúak, aljukon épélüek, 
egyebütt élesen és rövidszálkásan fűrészesek, kopaszok, felül sötét-, alul kék
zöldek s az érzugokban rozsdaszínűen szakálosak, később durvák, 3*5—7 cm. 
hosszúak, 2*5—7*5 cm. szélesek, 15—3 cm. hosszú nyéllel. Virágok hímnősök, 
szabályosak, villásan elágazó sokvirágú bogernyőkben, melyek akkora hosszúak 
mint a levél; a bogernyőt nagy, nyelvalakú, halványzöld, hálóerezetü fedő
levél támogatja, mely a kifejlődött levél hónaljából a rügy mellől fakad. A 
bogernyő a fedőlevél csavarodása folytán felálló. A virágok meglehetősen 
kicsinyek, igen illatosak; szirmok sárgafehérek, porodák hosszabbak mint a 
szirmok; magház nemezes szőrös; bibeszár oszlopos, hosszú, de rövidebb 
mint a porodák; bibe 5 fogú. Virítás ideje 14 nappal később mint a nagy
levelű hársnál. A gyümölcs kicsiny, borsónagyságú, hegygyei ellátott, kissé 
ferde, léggömb alakú, nemezesszőrös, vékonyhéjú tok, 5 fonalalakú éles bordá
val ; érett korában rozsdabarna. Csírázásnál a szikek kiemelkednek a földből, 
tenyeresen karélyosak; első levelek tojásdadok, hegyezettek, egyenlőtlenül 
fűrészesek, aljukon ferde szívalakúak.

Nagylevelű hárs (tilia grandifolia Ehrh.). Héja kevésbé szürkés, inkább 
szennyesbarna, egyébként a kislevelű hársélól alig megkülönböztethető. Haj
tások vastagabbak; az ágak erősebb s szabálytalan laza koronát képeznek. 
Rügyek hasonlók a kislevelű hárséihez, de nagyobbak. Levelek vékonyabbak,.
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puhák, mindkét oldalon gyengén szőrösek, alul füzöldek s az érzugokban fehér 
szakálosak. A bogernyők 2—3 virágúak, lecsüngők ; a fedőlevél lefeléhajló,. 
nem fordult; a virágok nagyobbak mint a kislevelű hársnál. A gyümölcs, 
nagyobb, vastag- és kemény héjú, erős bordákkal.

Ezüstlevelü hars (fehér hárs, tilia argentea Desf.). Héja szürke, a törzs, 
nagy kerekded koronával bír. A rügyek fehéren gyapjasak. Levelek hosszú- 
nyelűek, ferde szívalakúan kerekdedek, felül fényes sötétzöldek, gyéren csillag- 
szőrűek, szabályosan élesen és hegyesen fűrészesek, alul ezüstfehéren moly- 
hosak. A nyelek szintén molyhosak. A levél hossza 6—10 cm., szélessége 
5*2—8 cm., a nyél 3—4 cm. hosszú. Bogernyők sokvirágúak, lecsüngők, rövi- 
debbek mint a levelek, majdnem derékszögben elálló virágszárakkal. Virágok 
kicsinyek, szirmok sárgásak, lepellevelek és szárak szürkésnemezesek. A gyü
mölcs tokja fás, vastaghéjú, gyengén 5 élű.

Fehér nyír (betula alba L.). Héja fiatal korban vékony, síma, sárgabarna,, 
idősebb ágakon fehéres kerek lenticellákkal. A nyúlánk, többnyire görbetörzsu 
fa kérge fényesfehér, keresztszallagokban leváló; az idősebb törzsek alsó- 
részükön mély hosszú repedésü feketélő kéreggel bírnak. Hajtások vörösbar
nák, kopaszok, legfeljebb az egyévesek kevés viaszmirigygyel. A hosszúhajtá
sok ide-oda szögellők, koros fáknál többnyire lecsüngők; a rövidhajtások kurták, 
ránczgyűrűsek, elállók. Rügyek kicsinyek, egyenesek; pikkelyek szélesek,, 
lekerekítettek, kopaszok, gyakran viasz által összeragasztottak. Levelek dur
vák, majdnem bőrneműek, tojásdülény alakúak, alapjukon épélűek, egyebütt 
élesen fürészesek; fejlődéskor szőrösek, később kopaszok. A levélerek a levél 
alsó lapján észrevehetőleg kiemelkednek. Levélnyelek fél akkorák mint a 
lemez. A rövidhajtások levelei eltérők. Hím- és nővirágok külön barkákban 
ugyanazon fán. Hímbarkák többnyire 1—3-ad magukkal a megelőző évi haj
tásokon (már megelőző őszszel láthatók), hengeresek, 4—6 cm. hosszúak; a 
paizsalakú barkapikkelyek vörösbarnák, pillásak, mindegyikük alatt 2—3, szo
rosan álló virág 4 porodával; a világossárga kopasz porzó két részre osztva. 
A kisebb (10—16 mm. hosszú) karcsúbb hengerded világoszöld nőfűzérek 
csak lombfakadáskor jelennek meg, egyenként a hónaljrügyekből fakadó 
rövidhajtások csúcsán. Pikkelyek háromkarélyúak, pillásak; a kisebb oldal- 
karélyok a nagyobb középső fölött; minden pikkely alatt 3 magház, bíborvörös, 
bibeszárral, 2—2 fonalalakú bibével. Virágzás pár nappal a lombfakadás 
előtt. Gyümölcs kis, hosszúszárú (7—10 mm.) vastag, hengerded fás toboz 
(1*5—4 cm. hosszú), szárnyas magvakkal, egy-egy szárny egész l x/2-szer olyan 
széles mint a diócska; pikkelyek széles rövid szárral, oldalt kihajló szögletes 
karélyokkal. Csírázásnál a féltoj ásdad fényes szikek a földből kiemelkednek ; 
első levelek egyszerűen fűrészesek, egyébként a rendes levél alakjával bírnak.

A fehér nyírrel megegyező s főleg alacsony, eltörpült termete által 
különböző k á r p á t i  n y í r  (betula carpathica W. Kit.) kérge hosszú időn át 
megtartja fénylő sárgásbarna színét. A szintén hasonló kö z é p e u r ó p a i  
(vagy bibircses) n y í r  (b. verrucosa Ehrh.) fiatal hajtásai viaszmirigyesek, 
később kopaszok s csak a magból kelt első hajtások szőrösek; a kéreg mély 
repedésü, feketélő, nagy keménységű és egész a koronáig repedéses ; levelek 
vékonyak, hártyaszerüek, delta alakúak, hosszan kihegyezettek, alul viasz
mirigyekkel ; az erek nem emelkednek ki a lemez alsó lapjából. A mag szárnya 
2—3-szor oly széles mint a diócska. A s z ő r ö s ö d ő  (v. szőrös) n y í r  (b. pu-
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bescens Ehrh.) rügyei kissé görbültek; pikkelyek pillásak s ezért a rügyek 
néha gyapjasak, gyakran ragadósak. Fiatal hajtások viaszmirigyek nélkül, 
sürü-gyapjasak. Levelei majdnem tojásdadok, gyengén szíves alapúak, gyakran 
felül is, de alul mindig egészen vagy legalább az ereken szőrösök, durván és 
-egyenlőtlenül fürészesek. Mindezen jellegek előfordúlnak azonban a többi nyír
fajnál is sarjból keletkezett vagy marha által elrágott s azután kisarjad
ózott fáknál.

Mezgés éger (alnus glutinosa Gärtn.). Héja eleinte sötét-zöldesbarna, 
síma, korosabb fáknál sötét-feketebarna repedezett, az egész törzsön cserepes 
kéreg. Hosszúhajtások a kifejlett fáknál hengeresek vagy tompán háromélüek, 
sírnák, zöldesbarnák, egyes kis világosvörös lenticellákkal; sarjhajtások vessző- 
alakúak, erősek, határozottan háromélüek, zöldesbarnák vagy barnásviola- 
színüek, számos hosszúkás világosvörös lenticellákkal. Rövidhajtások görbül
tek, csomósak. Rügyek toj ásdadok, lekerekítettek, 3 pikkelylyel fedvék, tompán 
háromélüek, sötétbarna violaszínüek, kékesfehéren hamvasak, gyakran a kiválasz
tott mézgától ragadósak. Oldalrügyek elállók, a felnőtt fák gályáin hosszú- 
nyelüek, a tőhajtásokon rövidebbnyelüek. Levelek váltogatok, visszástojásdadok, 
ékalakú alappal, tompák vagy kicsípett hegyüek, egyszerűen vagy kétszer foga- 
zottak, vagy pedig fürészesek, szárnyaserűek; fejlődéskor, sőt később is felül 
ragadósak, kifejlődve mindkét oldalon kopaszok, csak alul az érzugokban 
«zakálosak, felül fényes sötétzöldek, alul halványzöldek, 5—10 cm. hosszúak, 
4 —8 cm. szélesek, levélnyelek 1*5—3 cm. hosszúak; pálhák tojásdadok vagy 
lándzsások, tompák, czafrangosak. A virágok (hím- és nővirágok külön ugyan
azon fán) már a megelőző év őszén láthatók s a következő tavaszszal február 
vége felé vagy márczius elején nyílnak, a fiatal hajtások végén, mely a nő
virág füzérének szárába megy át, mellette pedig a hímbarkák szára emelkedik 
ki. A hengerded hímbarkák 3—4-ed magukkal fürtösen függnek vastag száron, 
virágzás előtt merevek, violabarnák, azután lazák, 5—6 cm. hosszúak, violaszín 
vagy vörösbarna paizsocskákkal és sárga porodákkal; utóbbiak úgy mint a 
«zárak is kopaszok. A paizs ötkarélyú. A pikkely szárán rendesen 3 külön, 
4 porodás, 4 részű lepelbe burkolt hímvirág ü l; porodák rövidek, kétfiókú por
zóval. A nőfüzérek fürtösek, vastagszárúak, hosszúkások, 3—4 mm. hosszúak, 
kopaszok, vörösbarnák. A pikkelyek vastagbőrűek, rövidszárúak, egy fő- és 
4 kisebb mellékrészből állók. Minden pikkely alatt 2 magház, 2 kiálló vörös
barna bibeszárral. A barkák és füzérek szárai érdesek. A kis, fürtösen álló 
fás tobozok tojásdadok, 10—13 mm. hosszúak, eleinte aranysárga mézgával 
vannak bevonva, később kopaszok. A pikkelyek paizsa violabarna, közepén 
világosbarna púppal. A mag visszástojásdad, 2—3 mm. hosszú, tompaélű, 
«zárnyatlan vagy keskeny bőrszerü szegélylyel. A szikek kicsinyek, nyelesek, 
kerekdedek, épélűek, alapjuk a nyélbe megy át; első levelek meglehetősen 
hegyesek, kétszerfürészesek és pelyhesek.

Hamvas éger (alnus incana Willd.). Héja sima, fénylő, eleinte világos- 
szürkésbarna, később szürkefehér vagy világoshamuszürke, nem cserepesedő. 
Tősarjak és fiatal hajtások a csúcs felé finoman gyapjasak, sárgásbarnák s 
hengeresek, vagy szürkesárgák's ekkor háromélüek. A lenticellák fehérek. Rügyek 
megegyezők a mezgés égerével, de néha kisebbek, karcsúbbak, tompahegyesek, 
világosabbszínűek és kevésbbé vagy éppen nem hamvasak. Levelek tojásdadok, 
hegyesek vagy kihegyezettek, alapjukon lekerekítettek vagy ékalakúak és
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épélüek, különben szélük élesen kétszerfürészes és kissé karélyozott, fejlődéskor 
mindkét oldalon puhán szőrösek, nem ragadósak, később felül sötétzöldek, 
kopaszok, alúl kékesszürkék, molyhosak vagy nemezesek, de nem szakálosak; 
4*5—10 cm. hosszúak, 3*5—7 cm. szélesek, 10—30 mm. hosszú puhaszőrös vagy 
nemezes nyéllel. Barkák és füzérek olyképen vannak elhelyezve mint a mez- 
gés égernél; a virító barkák sokkal lazábbak, mintegy 7 cm. hosszúak, a 
távolabb egymástól lévő pikkelypaizsok fényesen vörösbarnák, a porzók élénkebben 
sárgák, tehát egészben tarkábbak mint a mezgés égernél; virágzás 3 héttel hama
rább, mint a mezgés égernél. Tobozok kisebbek, legfeljebb 1 cm. hosszúak, ellipsoid- 
alakúak, feketebarnák. Mag visszás-tojásdad, keskeny bőrszerü szárnyszegélylyel.

Havasi éger (alnus viridis DC.). Héja síma sötét hamuszürke, kerek 
barna paragumócskákkal áttörve; fiatalabb gályák diózöldesbarnák vagy zöldes
szürkék, nagy kerek lenti cellákkal. Egyéves hajtások összelapítottak', majd
nem kétélüek, ide-oda szögellők, világoszöldek, nemezesek, egyes hosszúkás 
fehéres lenticellákkal. Idősebb gályák bamuszürkék, finoman repedezettek, 
nagyobb kerekded lenticellákkal. Rügyek hárompikkelyüek, nem nyelesek, kú
posak, hegyezettek, kopaszok, sírnák, fénylők, egészen zöldek, vagy rozsdabar- 
násan tarkítvák : oldalrügyek elállók. Valamennyi rügy enyves. Levelek 
tojásdadok,lekerekített alapúak, 3*5—6 cm. hosszúak, 2*5—4*5 cm. szélesek, hegye
sek vagy tompák, élesen kétszerfürészesek, kifejlődve halvány sötétzöldek, 
kopaszok, alul világoszöldek, mirigyesen pontozottak és az erezeten szőrösek. 
Levélnyelek 0*8—1*5 cm. hosszúak. Himbarkák 2—3-ad magukkal a megelőzd 
évi hosszúhajtások végén, egész 6 cm, hosszúak, zöldesek. Paizsok zöldesbarnák,, 
a teljesen ketté osztott porzók világossárgák; porodák egy csomóban 8—12 
lepellevélkével körülvéve. Nőfüzérek a tavaszi rövidhajtások végén, fürtösök, 
hosszúszárúak, hosszúkásán hengeresek, 5—8 mm. hosszúak, világoszöldek, 
kurta pikkelyekkel és messze kiálló bibeszárakkal. Tobozok hosszúkásán 
hengeresek, 10—12 mm. hosszúak, hosszúnyelűek; pikkelyek világosbarnák, 
szürke paizszsal. Mag 1*5 mm. hosszú, hosszúkás, bőrszerüen szárnyas; a 
szárny akkora széles mint a mag.

Fehér ákácz (robinia pseudoacacia L.). Héja a törzsön vastag, hosszú- 
és hálósrepedésű, világosszürkebarna kéreg; ágakon síma. Hosszúhajtások 
és különösen sarjhajtások igen karcsúak, egyenesek, kopaszok, élezettek, 
vörösbarnák, fényessímák, tövisesek. Rügyek a levélpárnába rejtettek, egy
más felett álló csoportokban, rövid szőrrel körülvéve, a levélripacs mindkét 
oldalán egy-egy pálhatövis áll. Levelek páratlanal szárnyasak, váltogatok, 
10*5—31 cm. hosszúak, 11 — 15 rövidnyelű, szálkáshegyű, fejlődéskor molyhos, 
hosszúkás vagy kerülékes, sírna, alul kissé kékes levélkével; pálhák helyett 
erős barna tövisek. Virágok pillangósak, fehérek, a levelek hónaljaiból 
hosszú kocsányokon lecsüngő gyér hosszúkás fürtökben. Virít lombfakadás 
után. A gyümölcs egyenes, széles, összelapított, hasforradáson szélezett, 
kopasz, lecsüngő 5—6 cm. hosszú hüvely, számos vesealakú barna maggal* 
A szikek kicsinyek, vastagok, féltojásdadok; első levélkék szárnyasak.

Rezgő nyár (populus tremula L.). Héja fiatal fákon sírna, szürkefehér, 
később kerülékes keresztbeálló paraszemörcsökkel áttörve, melyek koros fáknál 
egymásba összeolvadnak. (Egyenes hengeres törzs seprőalakú gyér ko.oná- 
val). Hosszúhajtások karcsúak, de kurták. Sarjhajtások hosszúak, egymástól 
messze álló rügyekkel. Rövidhajtások görbék, igen csomósak. Minden galy
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sima, tompaélü, fényessárga vagy vörösbarna, vastagkérgű. Idősebb gályák 
hamuszürkék, egyes kerekded rozsdaszínü lenticellákkal. Rügyek tojásdad 
kúposak, hegyesek, egyenesek, világos barnák, fénylők, mézgával bevontak; 
oldalrügyek simulok. Levelek fiatal korban alul egészen, felül a főeren 
gyapjasok, később egészen kopaszok, felül zöldek, simák, sárgásfehér erekkel, 
•alul világosszürkezöldek, erősen kiemelkedő erezettel; a rövidhajtásokon kerek- 
tojásdadok, szabálytalanul öblösen fogasok, 3—7 cm. hosszúak, 3—8 cm. szélesek, 
3—6 cm. hosszú nyéllel, a hosszúhajtásokon szélesen háromszögűén hegyezet
tek, kissé szívalakú alappal, legföljebb 4 cm. hosszú nyéllel, nagyobbak s a 
hajtások csúcsa felé mindinkább nagyobbodók, egész 12 cm. hosszúak és szélesek; 
a sarjhajtásokon szívalakúan tojásdad hegybe végződök, mirigyes fogakkal, 
többé-kevésbé nemezesek, rövidnyelűek, néha egész 19 cm. hosszúak és 13*5 cm. 
szélesek. A nyelek oldalt erősen összelapítottak, kezdetben molyhosak, később 
kopaszok. Virágok egyivarúak (hím- és nővirágok külön faegyedeken), nyíl
nak jóval a lombfakadás előtt; rövidszárú, virítás előtt vastag fényes fehér 
gyapjas lefelé hajló, virítás után karcsúbb, pongyolán lecsüngő, kevésbé 
gyapjas barkák, többnyire egyenként a megelőző évi hajtásokon. A hímbarkák 
7—10 cm. hosszúak, a nőbarkák rövidebbek; pikkelyek keskeny ékalakú alappal, 
fölfelé tenyeresen vagy legyezősen keskeny, hegyes, hosszúpillás, szürkefehér 
csücskökre osztottak, feketebarnák, mögöttük csészealakú ferde nyilású zöld 
lepelben 8 poroda bíborvörös porzóval. A nővirágok egy tojásdad zöldesbarna 
magházzal, rövid bibeszárral és 2—4 karélyos bíborpiros bibével. Hímvirágú 
faegyedek sokkal gyakoriabbak, mint a nővirágúak. A barkapikkelyek alatt 
hosszúkás szárakon ülő tokgyümölcsök igen kicsiny, hosszúüstökű magvakat 
tartalmaznak. Szikek kerekdeáek, végükön kissé megnyúltak; a zsenge csemete 
igen kicsiny.

Feliér nyár (ezüst nyár, — populus alba L.). Héja síma, fehérszürke, 
koros fáknál hosszában repedező kéreg. (Egyenes hengeres törzsű fa gömböly- 
ded laza ágazatú, de sűrű lombozatú koronával, a hosszhajtásokon sok rövid
hajtás.) Hosszúhajtások és sarjhajtások karcsúak, a csúcs felé fehérszürkén 
gyapjasak, alantabb barnák vagy zöldessárgák; rövidhajtások egyenesek vagy 
hajlottak, nemezesek. Idősebb ágak világosbarnaszürkék, kopaszok, egyes kerek 
világosrozsdaszínű lenticellákkal. Rügyek félakkorák, mint a rezgőnyárnál, 
tojásdadkúposak, hegyesek, fehérgyapjasak, gyapjú alatt barnák; oldalrügyek 
elállók. Pikkelyek lekerekítettek vagy kicsípettek. Levélripacs majdnem függé
lyes. Levelek kétfélék: a hosszúhajtás’okon először fejlődők (a hajtás alsó 
részén állók) kerekdedek vagy tojásdadok, néha majdnem szívalakúak, öblösen 
vagy csavargósan és tompán fogazottak, 4—7 cm. hosszúak, 3—4 cm. szélesek,
2—2*5 cm. hosszú gömbölyded nyéllel; a később fejlődők (a hajtás végén 
állók) nagyobbak, tenyeresen ötkarélyúak, egyenetlenül öblösen fogazott karé
jokkal, 6—9 cm. hosszúak, ugyanannyi szélesek, 3—4 cm. hosszú nyéllel, a sarj
hajtásokon még nagyobbak. Fiatal korban vékonyak, felül molyhosak, kifejlődve 
majdnem bőrszerüek, felül kopaszok, sötétzöldek és fényesek, fehérlő bemélyedő 
erekkel, alul úgy, mint a nyél, a fiatal gályák és a rügyek is, sűrűn hófehéren 
molyhosak. A barkák hajlottak; hímbarkák 4 —5 cm. hosszúak, nőbarkák 
hosszabbak és karcsúbbak; pikkelyek elől bemetszettek, egyenlőtlenül fogazot
tak, vékony hártyájúak, pillások, különben kopaszok, a hímbarkáknál alapjukon 
zöldesek, egyebütt barnásak, hegyükön pirosak, a nöbarkáknál keskenyebbek,
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Imvésbé bemetszettek, elől bíborvörösek, alapjukon sárgászöldek. Csésze száras, 
körtealakú, ferde nyílással, barnás. A 8—10 poroda porzója bíborvörös. 
Magház kopasz, négy keresztben álló zöldes bibeággal. Tok és magvak olyanok, 
-mint a rezgőnyárnál.

Fekete nyár (populus nigra L.) Héja világoshamuszürke, mely azonban 
korán kezd alulról fölfelé cserepesedni; korosabb fák kérge vastag, mély 
hosszrepedésekkel, feketésszürke. (Hengerded fa szélesen kiterült ágakból álló 
boltozott koronával, ívesen fölfelé hajló hosszhajtásokkal.) Hajtások göm
bölyűek, simák, fényesen sárgák vagy világossárgabarnák. Idősebb ágak sárgás- 
szürkék, nagy duzzadt zöldes lenticellákkal. Rügyek hosszúkúposak, hegye
sek, sötétbarnák, fényesek, mézgával bevonttak; oldalrügyek kevéssé kifelé 
görbültek és elállók. Levelek rendesen hosszabbak mint szélesek, eleinte 
gyéren álló szőrökkel, később egészen kopaszok, porczogósan fürészesek, dülé- 
nyesek vagy háromszögűén tojásdadok, többé-kevésbé kihegyezettek, felül 
sötétzöldek, fényesek, alul világoszöldek fénytelenek, alul az ereken és a nyélen 
gyakran vörösesek; 5—10 cm. hosszúak, ugyanannyi szélesek, 2*5—6 cm. hosszú 
nyéllel. Barkák lefelé hajlók, sűrűn álló virágokkal, 3—5 cm. hosszúak; hím
barkák ülők, virítás előtt bíborvörösek; nőbarkák szárasak, karcsúbbak, 
zöldesek. Pikkelyek vékonybőrűek, kopaszok, sárgásak, majdnem dülényesek, 
hosszú piros pillákba szétfoszlottak; a hímbarkák pikkelyei már kivirítás előtt 
•lehullnak. A többnyire 6—8 poroda fehérleplű; a megnyílt porzók sárgák, 
-később feketések. Magház kopasz, zöld, négy hosszbarázdával. A bibe három
szögű, majdnem háromkarélyú, sárga. A tok hosszúkás, 2 forradásos ; a mag 
hasonló az előbbi fajokéhoz.

Jegenye nyár (populus pyramidalis Roz., p. italica L., p. dilatata Ait.). 
Héja korosabb fákon vastag, mély barázdájú, hosszrepedéses, szürkebarna 
vagy sárgásszürke kéreg. (A törzs egyenes, nyúlánk, fölfelé álló összeszorult 
ágakkal, pyramisalakú koronával). Hajtások hengeresek, simák, fénylők, 
világossárgák; hosszhajtások kissé ide-oda szögellők; rövidhajtások görbültek, 
vastagok, nagyon bütykösök. Rügyek sárga- és veresbarnák, fénylők, simák, 
nem ragadósak, görbültek; oldalrügyek szorosan simulok. Levelek rendesen 
szélesebbek mint hosszúak, kevéssé kihegyezettek, porczogósan fürészesek. 
Levélnyelek nem veresek. Virágok és gyümölcsök mint a fekete nyárnál, 
melynek válfajául tekintetik az újabb botanikusok részéről.

Kanadai nyár (populus canadensis Desf.). Héja szürke vagy barnazöld, 
korosabb fákon hosszrepedéses zöldesbarna kéreg. Hajtások simák, 3-ik 
évtől kezdve minden oldalhajtáson lefelé három kis paralécz. Rügyek 
nagyok, tojásdadok, világosbarnák, kopaszok, ragadósak; oldalrügyek kissé 
simulok. Levelek kopaszok vagy a szélén igen apró szőrökkel sűrűn borít- 
vák és alul az ereken molyhosak, egyébként a fekete nyár leveleihez hasonlók, 
de igen változók; nyél pelyhes, szélesre nyomott. Lombfakadás valamennyi 
nyár közt legkésőbb. Barkák kopaszok ; hímbarkák ülők, vastagok, sárga 
foszlott pikkelyekkel, a foszlányokon hosszú piros pillák; porozok pirosak; 
nőbarkák szárasak, gyérvirágúak, lehulló, sárgás, bemetszett, fogazott pikke
lyekkel, zöld barázdázott magházzal, vésésén kétkarélyú sárgászöld, élükön 
bíborvörös bibékkel. A gyümölcsöt tartó barka a tokok gyér állásánál fogva 
gyöngysorhoz hasonlít.

Jeliér fűz (salix alba L.). Héja eleinte szürkezöld, sím a; később durva
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cserepes hosszrepedésű kéreg. (Törzs nyúlánk, hajlott, ágak lecsüngő gályákkal, 
laza koronával.) Hajtások vesszősek, egyenesek, igen hajlékonyak, simák  ̂
fénylők, zöldek, barnazöldek, vörösbarnák, sárgabarnák, sárgák vagy vörös
sárgák ; fiatal hajtások élezettek. Bél igen nagy, szögletesen kerek. Fiatal 
hajtások a csúcs felé selymesen nemezesek. Rügyek nyolczsorosak, hegye
sek, kúposak, egyenesek, nagyon összenyomottak, kétélűek, vörös- vagy fekete
barnák ; oldalrügyek simulok. Levelek fejlődéskor selymesek, ezüstfényűek, 
később felül zöldek, többé-kevésbé pelyhesek, alul fehérszürkén selymesek; 
széles vagy szálas lándzsások, alapjuk és hegyük felé kihegyezettek, finoman 
fürészesek, sárga középérrel, 6—10 cm. hosszúak, .1—2 cm. szélesek. Pálhák kicsi
nyek, korán lefeslők. Az egyivarú virágok (hím- és nővirágok külön fa
egyedeken) barkákban, leveles ágakon, kevéssel lombfakadás után nyílnak. 
A barkák hengerdedek, nyúlánkak, hajlottak ; hímbarkák 4—5 cm. hosszúak, 
nőbarkák rövidebbek; pikkelyek zöldessárgák, felül, úgy mint a tengely is, 
molybosak, nőbarkáknál magérés előtt lehullok. Porodák, számban kettő, kopa
szok, porzók szép sárgák; magház ülő, kúpdad, kopasz, rövid bibeszárral és 
kurta kétfelé hasított bibével; hímvirágok két, nővirágok egy méztartóval. 
A tokok tojáskúpdadok, kifelé hajló két leppentyűvel; mag kicsiny, bosszú 
fehér fénylő selyemüstökkel. Szikek tojásdadok, a rövid nyél felé hegyesedők.

Kecske fűz (salix caprea L.) Héja síma vagy finom hosszrepedésekkel, 
zöldesszürke ; később világosszürke, szélesen s hálósán repedező kéreg. (Törzs 
nyúlánk, gyér seprőalakú koronával.) Hajtások nyúlánkak, simák, a fiatalok 
különösen a csúcs felé finom nemezesek, vörösbarnák, barnazöldek vagy 
szürkésbarnák. Bél nagy, szabálytalanul ötszögű. Rügyek tojásdadok, össze
nyomottak, fényesek; oldalrügyek elállók; csúcsrügy kissé görbült. Sarjakon a 
rügyek kétakkorák. Levelek széles tojásdadok vagy kerülékesek, alapjukon 
nem fürészesek, rövidhegyűek, kiharapottan vagy egyenletesen csipkések, felül 
sötétzöldek, majdnem kopaszok, az ereken szőrösek, alul kékesszürkék, moly- 
hosak, kiemelkedő molyhos sárgás erekkel; 3—10 cm. hosszúak, 2—5 cm. szé
lesek. Pálhák 4—5 mm. hosszúak kerekdedek, szíves alapúak, fogasok. Barkák ülők, 
selyemfénylő nemezes pálhákkal körülvéve, sűrű virágokkal, virágzás előtt 
sűrübozontosak; hímbarkák hosszúkások (3—4*5 cm. hosszúak) a messze kiálló 
hosszú porodáktól vastagok ; nőbarkák hengeresek, 1*5—4 cm. hosszúak. Porodák 
száma kettő, porozok aranysárgák. Magház hosszúnyelű, ezüstfényű, nemezes ; 
méztartó háromszögű; bibeszár rövid, bibék egymáshoz szorulók, ketté hasadtak. 
A tok megnyúlt, szürkenemezes, felpattanás után a két leppentyűje rugó- 
alakúan kifelé kunkorodik.

Csőrege fűz (salix fragilis L.). Héja korosabb fákon és ágakon meglehetős 
vastag, hosszan repedezett világosszürke kéreg. (Törzs erősen hajlított, laza 
koronával, felfelé hajló gályákkal.) Egyéves hajtások a kifejlett egyedeken 
nyúlánkak, vékonyak, ívesen hajlítottak, simák, fényesszürkesárgák, alapjuknál 
úgy, mint valamennyi galy, igen törékenyek. Sarjhajtások igen hosszúak, 
egyenesek, egymástól távol álló rügyekkel. Bél szabálytalanul ötszögü. Rü
gyek hosszúak, kúpdadok, hegyezettek, görbültek, feketebarnák; oldalrügyek 
simulok; csúcsrügy ferde. Levelek eleinte selymesen pillásak, később mind
két oldalon kopaszok, bosszúlándzsások, barnamirigyesen fogasok, világos
sárga középérrel, 7—17 cm. hosszúak, 1*5—3*2 cm. szélesek. A 2*5 cm. hosszú s 
gyakran pirosló nyeleken többnyire két bibircs. Pálhák félszívesek, fogazottak.
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Barkák 2—4 cm. hosszúak, sűrűn álló virágokkal; pikkelyek hosszúkások, 
világoszöldek vagy sárgásak, felül szőrösek (különösen hímharkáknál). A két 
poroda szőrös alapú; porzók sárgák, virágzás után barnásak. Magház igen 
kurtaszárú, kúpdad; áralakú, kopasz rövid bibeszárral és rövid, kétfelé hasadt 
szétálló bibékkel. Hím- és nőbarkák kettős méztartóval. A barkanyelek levelei 
épélűek. A tok szőrös, Kipattanás után visszahajlított leppentyűkkel.

M andolalevelü fűz (salix triandra L., s. amygdalina L.). Héja fiatal törzse
ken vörös, korosabb fákon szürke vékony nagy cserepekben leváló kéreg. 
Hajtások fölfelé hajlók, kopaszok, szívósak, hajlékonyak; fiatal hajtások a 
csúcs felé barázdások; egy évesek olívabarnák vagy vörösesek. Rügyek tojás- 
kúpdadok, tompák, élesen ormósak, felállók, barnák. Levelek hosszúak, kes
kenyek, zöld mirigyesen fürészesek, kopaszok, sárga középérrel. Nyelek rövi- 
debbek mint a csörege fűznél. Pálhák sokáig maradnak, fél vesealakúak, meg
lehetős nagyok. Barkák a megelőző évi gályák lombos oldalhajtásain, nyúlánkak,
2—9 cm. hosszúak, gyér virágúak, különösen a hímbarkák; tengelyük fehéres 
molyhos ; pikkelyek zöldessárgák, hátukon kopaszok, egyebütt szőrösek; érés 
után részben lehullanak. Porodák száma 3, messzekiállók, aranysárga porzók
kal. Magház észrevehetően száras, kopasz, zöld; bibeszár igen rövid, bibék 
kicsinyek, kifelé görbültek. Tok tojáskupdad, kifelé hajlított leppentyűkkel. 
Hímvirágok 2, nővirágok 1 méztartóval. (Ritkán mint fa, többnyire cserje 
alakban fordul elő.)

Csigolya fűz (salix purpurea L.). Héja síma, világos hamuszürke. Hajtá
sok vékonyak, egyenesek vagy alapjukon kissé görbültek, hajlékonyak, sírnák, 
fényesek, zöldesszürkék, néha szürkesárgák vagy sárgák. Rügyek sárgák vagy 
sárgavörösek, tompahegyűek, kúposak, fénylők, hosszúhajtásokon gyakran fer
dén átellenesek ; oldalrügyek, simulok. Levelek rövidebb nyeleken, lapátalakúak 
vagy lándzsásak, hegyesek, néha az egymástól távol álló fürészfogak miatt 
épélűeknek látszanak, fehérlő középérrel, eleinte kissé fehérselymesek, később 
egészen kopaszok, felül sötétzöldek, alul szürkezöldek, 5—10 cm. hosszúak, 
0*6—2*6 cm. szélesek, levélnyelek 3—4 mm. hosszúak. Virágzás korán, kevéssé a 
lombfakadás előtt; barkák majdnem ülők, alapjukon nehány pálhalevelekből 
körülvéve, melyek később kis lomblevelekké fejlődnek ki; nyúlánkak, hengeresek, 
1*5—4*5 cm. hosszúak; pikkelyek hosszúkások, fordítva tojásdadok vagy kerek- 
dedek, alapjukon zöldesek, középen vörösek, végükön bíborvörösek vagy fekete
barnák, mindkét oldalon bozontosán szőrösek. Porodák száma 2, a szárak a 
porzókig összenőve, a porzók szintén egymással, látszólag egyetlen egy 4 fiókú 
piros porzót képezve. Magház ülő, tojásdad, fehér nemezes, igen rövid bibe
szárral és apró hosszúkás bíborvörös, virítás után fekete bibékkel. Tokok 
kicsinyek, igen sűrűn állók, nemezesek, zöldesfehérek, elálló leppentyűkkel. 
Mindkét nemű virágok csak egy igen kicsiny méztartóval. (Inkább mint cserje 
fordul elő)

K ö tő  fűz (salix viminalis L.). Héja zöldesbarna, sok paraszemörcstől 
érdes. Hajtások hosszúak, egyenesek, vékonyak, selymesek, szürkésbarnák vagy 
szürkesárgák, igen hajlékonyak. Rügyek kicsinyek, keskenykúpdadok, tompák, 
összenyomottak, egyenesek, többékevésbé nemezesek; oldalrügyek simulok. 
Levelek rövidnyelüek, szálas lándzsások, az alap és csúcs felé keskenyedők, 
szélükön néha ívesen kiharapottak, felül sötétzöldek sírnák és fényesek, be- 
mélyedő fehéres erekkel, alul selymesek, fénylő fehérek erős sárgás közép-

11Erdőrendezéstan. I. rész.
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érrel és kiemelkedő oldalerekkel; 10-szer sőt többször hosszabbak mint szélesek. 
Pálhák lándzsásak, hosszúhajtásokon levélszerüek, mirigyesen fogazottak, egye* 
bütt kicsinyek; néha sertealakúak. Barkák ülők, nehány kis pálhával körülvéve’ 
hosszúdadok, 1*5—3 cm. hosszúak, virítás előtt selymesek, bozontosak; pikkelyek 
lapátalakúak, félig feketebarnák, hosszú selyemszőrrel. Porodák száma 2, külön 
állók, kopaszok; porzók aranysárgák, később barnások. Magház rövidszárú, kupdad, 
selymes, hosszú bibeszárral s hosszú mélyen osztott sárga bibékkel. Tok tojás- 
kúpdad, simuló pehelylyel fedve, kissé kihajtó ]éppentyükkel. Mindkét nemű 
virágokban csak 1 hosszúkás keskeny méztartó. (Cserje alakban fordul elő.)

M irig y es  bálványfa (ailanthus glandulosa Desf.) Héja szürke, vékony 
csak gyengén repedező. Hajtások vastagok, sárgabarnák, apró szőrökkel és 
fehér hosszúkás lenticellákkal. Levélripacs nagy. Rügyek félgömbösek; a két 
nagy szürke molyhos pikkely szélei közt az alsó pikkelyek látszanak. Levelek 
páratlanul szárnyasak, igen nagyok ; levélkék hosszúkás lándzsások, hegyezet
tek, majdnem épek, aljukon egy vagy több tompa nagy, alul mirigyes foggal; 
számuk 9—21, szélükön finoman pillások, felül sötét- alul halványabb zöldek, 
6—15 cm. hosszúak, 2*5—6 cm. szélesek. Virágok (hímvirágok 10 porodával, nővi
rágok 2—5 külön álló egyfiókos magházzal, hímnős virágok csak 2—3 porodá
val) kicsinyek, zöldessárgák, nagy sűrű bugákban a hajtások csúcsán. Gyü
mölcs : szárnyas mag, hosszúkás, mindkét végén hegyes, közepén laposan 
gömbded, barna; a szárny hártyás hálóerezetü.

Szelid gesztenye (castanea vesca Gärt., fagus castanea L., castanea vul
garis Lám.). Héja fiatal törzseken olaj barna, később hamuszürkés és fehéresen 
foltos síma, magasabb korú törzseknél mély repedésü sötétbarna kéreg. Fiatal 
hajtások élezettek, vörösbarnák, sok apró lenticellával tarkítvák. Rügyek tojás- 
dadok, tompák, sárgazöldek, kopaszok ; csúcsrügyek nagyobbak mint az elálló 
oldalrügyek. Levelek hosázú tojásdadok, hegyesek, durván és szálkásan foga
sok (sokszor sarló alakjára befelé görbülő fogakkal), eleinte alul kevéssé szőrö
sek, később egészen kopaszok, felül fényes sötétzöldek, alul halványzöldek, 
9—18 cm. hosszúak, 4—7 cm. szélesek, 5—27 mm. hosszú nyéllel. Barkák egyen
ként a levelek hónaljában, gyakran azonban számosán is, 12—21 cm. hosszúak 
sugárosan felállók, gyöngysoralakúak, virításkor vékony hengeresek; hímvirá
gok leplei és a hosszú porodák sárgásfehérek vagy világossárgák, nőgomolyok 
zöldek, piros bibékkel. A makk tokja gömbded, tele hosszú vékony berzedten 
álló zöldes tüskékkel; érés után négy felé felpattanva. Makk (gesztenye) tojásdad 
lapos domború, sötétbarna, nagy szürke köldökkel, 2—3*5 cm. hosszú. Csírá
zásnál a szikek a földben maradnak (úgy mint a tölgynél); az első levél még 
épszélű.

Pom pás diófa (juglans regia L.) Héja fiatal törzseken síma hamuszürke, 
koros fákon sötétszürke mélyen repedezett kéreg, az ormok hálósán egymás
sal összefüggők. Hosszúhajtások igen vastagok, szabálytalanul görbültek; az 
egyévesek sötét- vagy olivazöldek, a korosabbak sötétbarnák, valamennyien 
sírnák, hosszúkás fehér lenticellákkal. Rövidhajtások egyenesek, vékonyak, ke
véssé csomósak, lenticellák nélkül. Rügyek gömbdedek, zöldesbarnák, finoman 
gyapjasak ; rügy takarók bőrneműek s a belső pikkelyeket többé kevésbé elfedik. 
A csúcsrügy nagyobb mint az oldalrügyek; utóbbiak elállók. Levélripacs nagy. 
Levelek páratlanul szárnyasak, 5—9 levélkével, 20—40 cm.hosszúak; a levélkék 
rövidnyelűek, hosszúkás tojásdadok, rövidhegyűek, épélűek, kopaszok, erős fűsze-
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Tes szagúak, felül fényes sötétzöldek, alul az érzugokban szakálosak. Hímbar
kák a fiatal hajtások alján (megelőző évi hajtások oldalrügyeiből) ülök, pon
gyolák lehajlók, sötétzöldesek, 8—10 cm. hosszúak, 2—6 karélyú lepellel,számos 
rövidszárú porodával. Nővirágok egyenként vagy 2—3-ad magukkal a fiatal 
hajtások csúcsain zöld rügy alakjában, 2 nagy többnyire piros bibével. A 
•csontártermés gömbölyű, zöld, síma, mirigyesen pontozott hegygyei ellátott, 4—6 
cm. átmérőjű. A külső húsos héj szabálytalanul felrepedező. Dió hosszúkás, hegybe 
végződő, gödrösen barázdás, különben síma, cserepsárga, 2*5—5 cm. hosszú, 
belül 4 válaszfallal. A szabálytalan alakú szikek csírázásnál a földben maradnak.

Fekete diófa (juglans nigra L.) Héja sötétebb mint a pompás diófáé. 
Hajtások barnák. Rügyek rövidek, gömbölydedek, szürkésbarna nemezesek. 
Levelek 7—11 pár levélkével; ezek tojáslándzsások, hosszúhegyesek, fürészesek 
-felül kopaszok, alul finom pelyhesek, 6*7—8 cm. hosszúak, s egészen 2*7 cm. 
szélesek. Levélgerincz hengerded, egészen szőrös. Termés hosszúkás gömbded, 
rövidnyelü; vastag, szemcsés, durva, kellemes szagú héjjal, különböző nagy
ságú; a dió fekete.

Közönséges platán (boglárfa, — platanus occidentalis L.). Héja hamuszürke 
"vagy barnásszürke kéreg, mely folyton vékony lemezekben leválik s azért a 
törzs fehér- vagy sárgásfoltos. Hosszúhajtások karcsúak, ide-oda szögellők, 
zöldesbarnák, számos igen kis lenticellákkal, gyakran csíkos és élezett. Idősebb 
,galyak felülete fehérszürke. Rügyek egyenesek, fordított körtealakúak, zöldes- 
-barnák, kopaszok; pikkelyek 2 hosszbarázdával. Oldalrügyek elállók. Levelek
3—5 karélyúak, nem mély hasadással, öblösen fogasok, alapjukon többé- 
kevésbé elvágottak, ritkán szívalakúak, alul eleinte a nyéllel együtt sárgás
fehéren pelyhesek, később csak szétszórtan nemezesek; kifejlődve felül kopa-. 
szók,sötétzöldek; alul a főerek mentén kissé lisztesncmezesek, különbenkopaszok, 
világoszöldek; levélnyelek barnák 3—9*5 cm. hosszúak, könnyen letörhetők. Pál- 
hák átnőttek. A levelek hossza 9—16 cm., szélesége 9—20 cm. Barkák a 
rövidhajtások csúcsrügyéből kinőtt 2*5—16 cm. hosszú pelyhes kocsányon csú- 
csosan és oldalosan állók; hímbarkák 5—7 mm., nőbarkák 10—13 mm. át 
mérőjüek, mindkettő zöldes ; porodák sárgák, bibék bíborvörösek. A magbarka 
gömbded, egészen 3*5 cm. átmérőjű, felületén szemörcsös (a szorosan össze
függő fordítva kúpos makkocskák hegyeitől). Szikek kicsinyek, félkerekdedek.

Török mogyoró (thraciai mogyoró, — corylus colurna L.). Héja vékony, 
szürkésbarna, koros fáknál cserepekben leváló, az ágakon hosszant repedező 
vastag parakéreg. Egyéves hosszúhajtások rövidek, erősek, majdnem egyenesek; 
rövidhajtások görbültek, sokszor kígyósak, igen csomósak, váltakozva kétsoro
sán az erősebb korosabb hosszúhajtásokon. Fiatal hajtások világos sárgás
szürkék, sírnák, fénylők, szürkésmolyhosak; többévesek vastag, barázdás, 
hamuszürke parakéreggel. Rügyek hosszú tojásdadok, tompahegyűek, kopaszok, 
világosbarnák. Csúcsrügyek nagyobbak mint az oldalrügyek; ezek ferdén és 
oldaltelállók. Pikkelyek lekerekítettek. Levelek kerek- vagy toj ásdadok, mélyen 
szívalakú alappal, hegyezettek, kétszerfürészesek, felül sötétzöldek; kezdetben 
felül is szőrösek, később csak alul az ereken molyhosak, 7—12 cm. hosszúak, 
5*5—10 cm. szélesek; az 1*5—3 cm. hosszú nyél selymes. Hímbarkák 2—3-ad 
magukkal a megelőző évi hosszúhajtások csúcsain vagy oldalán; már őszszel 
kifejlődnek; hengeresek, virágzáskor pongyolán lecsüngők. A virágok egy-egy 
homorú pikkelyből állanak, melynek mélyedésében 4 mélyen osztott poroda áll.

11*
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A tengely és a pikkelyek szürkésnemezesek. Nővirágok csúcs- vagy oldalrügyek
ben bezárva, részint ugyanazon, részint más gályákon, kiálló piros bibékkel*. 
A tokgyümölcs (mogyoró) tölgymakkalakú, összenyomott, tompahegyű, csúcsán 
molyhos, 2 cm. hosszú, sokkal rövidebb mint a kettős, mélyen hasogatott,, 
nemezes levelekből álló burok, melyek hosszúhegyű csücskei épélűek vagy 
fogasok és fölfelé elállók. Csírázásnál a szikek a földben maradnak.

Vadgesztenye (aesculus hippocastanum L.) Héja fiatal fákon s ágakon 
síma, sötétbarnásszürke; koros fákon sötétszürke vagy szürkebarna, repede
zett, vékony darabokban leváló kéreg. Hajtások egyenesek, erősek, az egyévesek 
világosbarnák vagy barnássárgák, az idősebbek sötétbarnák, meglehetősen 
sírnák, egyes szétszórt kerekded lenticellákkal. Rügyek nagyok, tojáskúpdadok, 
hegyesek, vörösbarnák, enyvesek, lombfakadás közeledtével igen fényesek; 
oldalrügyek elállók, sokszor rövid nyéllel ellátva. Takarók szélesek, hegyesek. 
Levélripacs levélpárna nélkül. Levelek hosszúnyelűek, újjasok, hetes, néha ötös 
levélkékkel; utóbbiak ékalakúak, nem nyelesek, durván és egyenlőtlenül füré- 
szesek, a hegy felé eső részen legszélesebbek s hirtelen hegybemenők, fejlő
déskor gyapjasok, később kopaszok, szárnyas erezetűek, 8—20 cm. hosszúak,
4—10 cm. szélesek. Virágok (hímnősök) nagy felálló gúlaalakú füzérekben; a 
csuklósnyelű, harangalakú ötkarélyú csésze zöldes, szirmok a szélükön hullá
mosán göndörítettek, fehérek, aljukon eleinte sárga, később rózsaszín vagy 
bíborpiros folttal; porodák hosszúak, kopaszok. Magház fonalszerű bibeszárral. 
Termés : 1—3 nagy barna gömbölyű makk szürkefehér köldökkel (gesztenye) 
három leppentyüs gömbded zöld tüskés kupacsban. Csírázásnál a szikek a 
földben maradnak.

Fehér eperfa (f. szederfa, — morus alba L.). Héja eleinte síma világos- 
szürke, később hosszrepedésű kéreg, az ormokon világosszürke, a széles 
repedésekben világosbarna. Hajtások nyúlánkak, szürkebarnák, nagy fehé
res lenti cellákkal. Rügyek számos, csavarosán álló kerekded szélesszegélyű 
pikkelyekkel fedve, tojásdadok, tompák, kopaszok, veresbarnák; oldalrügyek 
elállók. Levelek kiharapottan vagy öblösen karélyosak, durván csipkések vagy 
fürészesek, az öblökben és alapon többnyire épek, kopaszok, csak alul az 
ereken és az érzugokban szőrösek, világoszöldek, sokalakúak. Pálhák vonalo- 
san lándzsások. Virágzatok a rövidhajtások levélhónaljában; hímvirágok 
1—2 cm. hosszú füzérek sárgászöldes leplekkel és messze kiálló sárga poro- 
dákkal; nővirágok hosszúnyelű gömbös zöldes fejecskék. Álgyümölcs (eper) 
gömbös vagy hosszúkás, egész 1*5 cm. hosszú, fehér, ritkán vöröses, egymagú 
tokocskákkal. Csírázásnál a kis vékony szikek tököstül kiemelkednek a földből.

Vörös berkenye (sorbus aucuparia L.). Héja világos sárgásszürke ; koros 
törzseken feketésszürke, hosszúrepedésű, vastag, de le nem váló kéreg. Egy
éves hajtások vörösbarnák, világos hamuszürke borítással; az idősebbek szürke
barnák vagy zöldesbarnák, számos rozsdaszínü kerek lenticellákkal. Rövidhaj
tások erősek, sűrűn gyűrűzöttek és csomósak, ferdén elállók. Rügyek alakra és 
nagyságra nézve különbözők, fekete ibolyaszínűek, fehér selyemfényű moholylyal; 
csúcsrügyek hosszú kúpalakúak; oldalrügyek féltojásdad kúposak, simulok; 
valamennyi rügy tompa. Pikkelyek lekerekítettek, bőrneműek, hátukon, de ki
vált szélükön molyhosak. Levelek váltakozók, páratlanul szárnyasak (5—8 p.j. 
A néha egész 16 cm.-ig hosszú közös levélnyél (gerincz) egész hegyéig csa
tornás, vereslő. Levélkék átellenesek, ülők, lándzsások, alapjukon épélűek vagy
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egyenlőtlenül fürészesek, különben élesen, sőt kétszer fürészesek, 3—4*5 cm. 
hosszúak, 10—15 mm. szélesek, alul úgy mint a levélgerincz is kevéssé molyhosak. 
Virágok nagy homorú sürü fehér bogernyőkben; az egyes virágoknál a szárak 
és csészék bozontosak, három bibeszárral. Gyümölcs: gömbölyű, borsónagy
ságú, skarlátvörös, fanyarízű bogyók. Szikek kicsinyek, tojásdadok.

F o jtá s  berkenye (sorbus domestica L.). Héja: sötétbarna, cserepekbenleválló 
kéreg; az ágakon szürkésbarna, síma. Hosszúhajtások karcsúak, egyenesek; rövid 
hajtások egyenesek, igen csomósak. Az egyéves hajtások mind diózöldesbarnák, apró 
hosszúkás lenticellákkal, különben sírnák és fénylők; többévesek világos hamuszürke 
felülettel, nagy kerekded rozsdaszínü lenticellákkal. Rügyek hosszúkás kúpda- 
dok, hegyesek, kopaszok, enyvesek, sárgászöldek, fényesek; csúcsrügyek két 
szer oly nagyok mint a kissé elálló oldalrügyek. Pikkelyek tövishegyűek, az 
alsók keskenybarna szegéiylyel. Levélgerincz fehérszürkén molyhos, nem csator
nás. Levélkék egyszer fürészesek, fürészfogak hosszúkások és hegyesek; kiseb
bek mint a vörös berkenyénél (az egész levél azonban nagyobb), alul moly
hosak, kékeszöldek. Virágok nagyobbak, virágzás előtt vörösesek. Gyümölcs 
körte- vagy almaalakú, nagy, egész 22 mm. hosszú, sárga, a napnak kitett 
oldalán vörös (ehető).

Lisztes berkenye (sorbus aria Crantz, pyrus aria Ehrh.). Héja síma sötét 
vörösbarna, (többnyire görbetörzsü). Hosszúhajtások egyenesek, a csúcshajtá
sok hosszúak, az oldalhajtások rövidek, hegyes szög alatt elállók; az egyéve
sek vékonyak, világosbarnák, sírnák, fényesek, számos fehérszürke kerek apró 
lenticellákkal; az idősebbek szürkebarnák vagy hamuszürkék; rövidhajtások 
egyenesek vagy görbék, csomósak és gyűrüzöttek. Rügyek nagyok, világoszöld- 
barnák, világosbarnával tarkítvák; a széles lekerekített pikkelyek szélei fehér- 
gyapjasak; oldalrügyek elállók. Levelek nyelesek, tojásdadok vagy tojáshosszú- 
dadok, élesen kétszerfűrészesek vagy röviden és hegyesen karélyozott fürészes 
karélyokkal, alul szürkésfehéren vagy hófehéren molyhosak, felül eleinte letö
rülhető pehelylyel, később kopaszok, fényes sötétzöldek, 6—9 cm. hosszúak 3—7 cm. 
-szélesek, 10—15 mm. hosszú nyéllel. Virágok meglehetős nagyok, összetett ernyő
alakú bogernyökben; szárak és csészék fehérgyapjasak, takarók kopaszok, 
rozsdabarnák; porozok fehérek; a két bibeszár alapja szőrös. Gyümölcs: 
gömbalakú fehérgyapjas, eleinte zöld, éréskor piros bogyók, belül igen lisztesek.

Barkócza berkenye (sorbus torminalis Crantz, pyrus torminalis Ehrh.) 
Héja az ágakon síma, a törzsön szürkebarna, hosszúrepedésű, vékony csere
pekben leváló kéreg. Hosszúhajtások közül a csúcshajtások vesszősek, egye
nesek, erősek, az oldalhajtások rövidek, vékonyak, egyenesek, ferdén elállók; 
rövidhajtások erősek, csomósak. Valamennyi fiatal hajtás vörösbarna, fénylő, 
apró lenticelláktól pontozott; idősebb hajtások sötét szürkebarnák. Rügyek 
nagyok, gömbtojásdadok, zöldek, fényesek, kopaszok; oldairügyek elállók. 
Pikkelyek igen szélesek, félgömbölyűek, kiharapottak, vagy kétkarélyúak, keskeny 
barna szegéiylyel. Levelek hosszúnyelüek; nagyok, hétkarélyosan szárnyasán 
hasadtak, hegyes finoman vagy durván, néha kétszer fürészes karélyokkal, felül 
kopaszok, fényes sötétzöldek, alul gyapjasak, halványzöldek, 8—10 cm. h., 
4*7—8 cm. sz., 2—5 cm. h. nyéllel. Virágok bogernyőkben, szárak és csészék 
pelyhesek, szirmok^s porzók fehérek; bibeszárak sírnák, számuk 2—5. A bo
gyók ellipsoid alakúak, 15 mm. h., eleinte barnászöldek, később vörössárgák, 
éréskor barnák, íehér pontokkal, belül tésztaszerűek.
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Vadcseresznye (cseresznye-meggy, — prunus avium L., cerasophora dulcis; 
Fl. Wett.). Héja barna, fényes, kissé lehámló ; magas korú fákon hosszrepedésü 
feketés kéreg. Hosszúhajtások nyúlánkak, többnyire egyenesek, sírnák, fényesek; 
az egyévesek a világos hamuszürke boríték alatt vörösbarnák; az idősebbek 
szürkebarnák, nagy világos rozsdaszínü lenticellákkal. Sarjhajtások igen hosz- 
szúak, egymástól távol álló rügyekkel. Rügyek tojáskúposak, hegyesek, sok- 
pikkelyüek, veresbarnák, sírnák, fényesek; oldalrügyek elállók; virágrügyek az 
egyéves hajtásokon gyakran csoportosan állók. Takarók szélesek, tompák. Leve
lek nagyok, hosszúnyelüek, visszás tojásdadhosszúkások, hegyesen kihegye
zettek, egyszer vagy kétszer élesen és mirigyesen fürészesek; felül kissé ránczo- 
sak, majdnem kopaszok, sötétzöldek; alul az ereken gyapjasak, halványzöldek; 
vékonyak, puhák, 5*4—12 cm. h. 4—6 cm. sz., levélnyél 1—3 cm. h., két nagy 
vörös bibircsesei. Virágzat (hímnős) kevés virágú ernyő, meglehetős nagy fehér 
ötszirmú virágokkal, melyek csészéje 5 csücskü. A többes számú porodák a nagy 
nyílású virágtengely felső szélén állnak, alapján pedig a magház. Mag: egy- 
magú feketepiros csontár, húsos-leves magrejtővel (cseresznye). Szikek visszás- 
tojásdadok, vastagok, húsosak, belső oldalukon laposak, kívül domborúak,. 
középen hosszant bemélyedve; csírázásnál felemelkednek a földből.

B o ríz ű  meggy (prunus cerasus L., cerasophora acida Fl. Wett.). Héja 
hasonlít a vadcseresznyééhez, de valamivel sötétebb. Hosszúhajtások igen 
nyúlánkak, gyakran fonalalakúak s lefüggők; az egyévesek igen világos barnák,, 
fénylők; az idősebbek vörösbarnák, világos hamuszínü bevonattal s egyes 
rozsdaszínü lenticellákkal. Rügyek tojásdadkúposak, sok pikkelyűek, tompák,, 
világos vörösbarnák, sírnák, fényesek ; virágrügyek az egyéves hajtásokon cso
portosan. Levelek rövid vagy hosszúnyelüek, kerülékes hosszúkások, tompán 
és röviden kihegyezettek, csipkésen fürészesek, mindkét oldalon kopaszok, felül 
fényes sötét-, alul halványzöldek, 4*5—7 cm. h., 2*5—3*5 cm. sz., 1—3 cm. h., több
nyire bibircsnélküli nyéllel. Virágok hosszúszárúak, ernyőkben, aljukon apró 
zöld levelekkel körülvéve, fehérek, néha pirosasak. Mag (meggy) világos vörös; 
vagy fekete, borízű. (Többnyire sok sarjú cserjealakban fordul elő ; mészhegy- 
ségi száraz kopárságok beerdősítésére igen alkalmas).

Gerezdes zelnicze (prunus padus L., padus vulgáris Borkh.) Héja síma,, 
feketés, magasabb korban hosszúrepedésű vékony parakéreggel. Hosszúhajtások 
vesszősek, az egyévesek molyhosak, világosbarnák; az idősebbek sírnák, szürke
vagy zöldesbarnák, valamennyien sok apró kerek világosszínü lenticellávah 
Rövidhajtások vékonyak, egyenesek v. ívesek, nem igen csomósak. Sarjhajtá
sok hosszúak, egymástól távol álló rügyekkel. Rügyek kúpdadok, hegyesek, sok 
pikkelyűek, feketebarnák, fényesek, kopaszok ; oldalrügyek simulok vagy kissé* 
elállók ; pikkelyek szélesek, tövishegyüek, feketebarnák, széles világos szegélylyel.. 
Levelek nyelesek, tojásdadok vagy tojáslándzsások, kihegyezettek, egyszer fino
man és élesen fürészesek, kopaszok (alul az érzugokban néha rozsdás szőrösek) 
felül sötét-, alul halványzöldek, a felül bemélyedő, alul kiemelkedő erezettől 
kissé ránezosak, 6—12 cm. h., 3*3—7*2 cm. sz., 10—15 mm. h. többnyire két- 
bibircsű nyéllel. Virágok (lombfakadás után nyílók) hosszú vastag hengeres le
hajtó fürtökben, kis fehér erősillatú virágokkal. Gyümölcs: girizdekben csüngő 
csontárszemek, borsónagyságú, fekete, fanyarízű magrejtővel, hálósán gödrös- 
magkővel.

Bajm eggy (sajzelnicze, -—prunusmahaleb L.).Hcj a síma sötétbarna. Hosszú
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hajtások egyenesek vagy hajlottak, meglehetős rövidek, az egyévesek világos 
sárgásbarnák, finoman molyhosak, az idősebbek valamivel sötétebbek, nagy, 
kerekded, világos-rozsdaszínű lenticellákkal. Rügyek tojásdadok, sokpikkelyüek, 
világosbarnák, kopaszok, csak a hegyükön finoman molyhosak: oldalrügyek 
elállók. Pikkelyek szélesek, kiharapottak. Levelek nyelesek, többnyire szíves 
alapúak, röviden kihegyezettek mirigyesen csipkés fürészesek, kopaszok, fiatalon 
alúl a főereken kevéssé szőrösek, 3—6 cm. h., 2—4*5 cm. sz., az 1—2 cm. h. 
nyeleken zöld bibircsek. Virágok fölfelé álló hosszúkás vagy félgömbalakú bog
ernyőkben, meglehetősen kicsinyek, fehérek, illatosak. Csontárok borsónagysá- 
gúak, feketések, igen fanyarak, síma magkővel (Mészhegységi cserje; pipa
szárakra tenyésztik).

Vadkörte (pyrus communis L.). Héja fiatal korban sárgás hamuszürke, 
síma; magasabb korban a törzsön és a vastagabb ágakon sötét, mélyrepedésű, 
vastag, le nem váló cserepes kéreg, túlnyomó hosszrepedésekkel. Hosszú hajtá
sok nyúlánkak, egyenesek vagy kissé zíg-zúgosak, az egyévesek sárgabarnák, 
fényesek, az idősebbek sárgás hamuszürkék, hosszant ránczosak ; oldalhajtások 
tövishegyüek (néha a csúcshajtások is). Rövidhajtások egyenesek, erősek, gyű- 
rüzöttek, az egyévesek igen kurták, rügyszerüek, sokszor tövisekbe átváltoztat
ván Rügyek kopaszok, kúposak, sok pikkelyűek, hegyesek, sötétbarnák fekete
barnával tarkítvák; oldalrügyek elállók, Pikkelyek szélesek, hegyesek. Levelek 
tojásdadok, néha egészen kördedek, többnyire hegyezettek, ritkán lekerekítettek, 
épélűek vagy egyenletesen finoman fürészesek, fejlődéskor molyhosak, később 
egészen kopaszok, 3—10 cm. h., 3*3—6 cm. sz.; levélnyelek majd oly hosszúak 
mint a lemezek (1*5—7 cm.) Virágok hosszúszárúak, 6—12-ed magukkal egy
szerű bogernyőben, kerekded fehér szirmokkal és élénk piros, később feketés 
porzókkal. A gyümölcs alakja változó ; többnyire gömbded, de néha kúpalakú 
körte, fanyarízű. Szikek hosszúkások, vastagok; csírázásnál kiemelkednek a 
földből.

Vada lm a  (pyrus malus L.) Héja sárgabarna vagy világos vörösbarna, 
síma ; később szürkebarna, vékony felhajtott cserepekben leváló kéreg. Hosszú
hajtások nyúlánkak, az egyévesek világos- vagy sötétvörösbarnák, sírnák, fénye
sek, fehéres lenticellákkal; oldalhajtások hegyes szög alatt elállók ; rövidhaj
tások igen rövidek, egyenesek vagy kígyósán görbültek, gyűrűzöttek és csomó
sak, gyakran tövisbe végződök. Rügyek tojáskúpalakúak, rövidek, tompák, kevés 
pikkelyűek, vörösbarnák, kopaszok. Oldalrügyek erősen símúlók. Pikkelyek 
lekerekítettek, tövishegyüek. Levelek nyelesek, tojásdadok, kerekek, néha két
szer fűrészesek. 4—10 cm. h., 3—6 cm. sz.; levélnyelek 2—4-szer rövidebbek 
mint a lemez. Virágok nagyok, rövidszárúak, 5—6-od magukkal egyszerű dom
ború bogernyőben: szirmok tojásdadok vagy hosszúkásak, kívül rózsaszín vagy 
vörösek, belül fehérek; porzók sárgák. Gyümölcs lapos, gömbalakú, ritkán 
tojásdad alma, alapján és csúcsán köldökkel, rövid nyélen.

Lúczfenyö (abies excelsa DC., pinus abies L., picea excelsa Link., pinus 
picea Du Roi.) Héja eleinte síma, világos vagy vörösbarna; később vékony 
cserepekben leválló, külsőleg vörösbarna vagy szürkebarna, ritkábban szürke 
vagy szürkefehér kéreg. A cserepek többé-kevésbé kerekdedek. Ágak gyengék, 
az alsók lefeléhajlók, a középsők majdnem derékszögben elállók, fölfelé hajló 
végekkel, a felsők hegyes szög alatt elállók ; csúcshajtás nyúlánk, rendes növek
vés mellett mindig hosszabb mint a legfelső pereszlenben az ágak. A korona
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hegyes csúcsú gúla- vagy kúpalakú. Rügyek világosbarna, szárazhártyájú, 
gyanta nélküli pikkelyekkel; csúcsrügyek csoportosan, majdnem pereszlenesen 
állók, kúposán hegyezettek; oldalrügyek inkább tojásdadok, váltogatok. A tűk 
(egész 7 évig élnek) igen tömören, sűrű csavarmenetekben állanak; a csúcs
hajtáson erősen odalapulók, a gályákon minden irányban vagy kétsorosán 
elállók; 12—27 mm. h., 1 mm. sz., szálasak, alapjukon rövid nyél alakjára 
keskenyedők, összenyomottan, ritkán derékszögben négyélüek, minden oldalról 
egyenlő színűek, fényes sötétzöldek, merevek tövishegyűek, egyenesek vagy 
sarlósán görbültek, kiemelkedő szögletes párnán. Virágok barkákban, hím- és 
nővirágok külön, ugyanazon fán. Hímbarkák egyenként állanak a megelőző évi 
hajtások tűi közt, hosszúszárúak, 20—27 mm. h., alapjukon halványzöld pál- 
hákkal körülvéve; eleinte gömb-vagy tojásalakúak, a piros, fedélcserépszerüen 
elhelyezett porzótaréjoktól élénk pirosak, szamóczához hasonlók; később hosz- 
szúkások, hajlottak, a hímportól sárgák. Nőtobozkák a megelőző évi hajtások 
végén, a korona felső részében, felállók 4—5*3 cm. h., hengeresek, a lefelé álló 
karminvörös magpikkelyektől élénk bíborpirosak. Pikkelyek a végükön kicsípet
tek vagy fogazottak. Tobozok lecsüngők, 10—16 cm. h., 20—25 mm. vastagok, 
hengeresen orsódadok, világosbarnák (eleinte zöldek); pikkelyek erősen össze- 
zárkózók, börszerűek visszástojásdadok, végükön lecsapottak, kiharapottak, 
szélükön hullámosán görbültek; maghullás után a tobozok is lehullanak. Mag 
hegyestojásdad, feketebama, 4 mm. h.; szárny nyelvalakú, fényes, vörössárga, 
12 mm. h. Szikek száma 5—9; csírázásnál a maghéjjal együtt kiemelkednek 
a földből; vékonyak, tűalakúak, hegyesek, élükön, nagyító üveggel nézve, apró 
tövisekkel vannak tele, melyeknél fogva látszólag fűrészesek. Ugyanolyanok a 
tűk az első és másodévi hajtáson is.

Jegenyefenyö (abies pectinata DC., pinus picea L., pinus abies Du Roi). 
Héja eleinte síma, olivabarna, később fehérszürke; mintegy 40 éves korban 
kezd hosszában s azután keresztben is repedezni, s korosabb fákon világos 
színű, vékony cserepekben leváló kéreg. A cserepek inkább négyszögletesek; 
hosszrepedések túlnyomók. Ágak fiatal korban, úgy mint a lúczfenyőnél, de sza
bályosabb pereszlenekben, későbbi korban erősen, majdnem derékszögben elál
lók, egyenlőtlenül hosszúak; csúcshajtás erőteljes, de jónövekvésü faegyedek
nél is kevéssel hosszabb, mint a legfelső pereszlen ágai. Fiatal gályák göm
bölyűek, nem fütykösök, röviden pelyhesek. Magán a törzsön kevesebb galy 
van mint a lúczfenyőnél. Korona eleinte pyramisalakú, igen szabályos; maga
sabb korban majdnem hengerded, szabálytalan, tetején gólyafészekhez hasonló 
lapos. Rügyek zöldesbarna pikkelyűek, sokszor gyantával bevonvák. Tűk (egész 
nyolcz, sőt néha 11 évig élők) a csúcshajtáson és a törzs felső részén esavar- 
szerűen, lefelé mind ritkábban, mindenfelé elállók: az ágakon és gályákon kes
keny csavarban állók s jobbra-balra fésű alakban kétsorosán elterülők, 12—18 
mm. h., rövidnyelüek, lehullásuk után kerek folt marad a tengelyen; össze- 
nyomottak, laposak, egész 3 mm. sz., felül fényes sötétzöldek, alúl világosabb 
zöldek, két fehér csíkkal, a csúcshajtáson hegyesek, az ágakon és gályákon 
tompán kiharapottak, majdnem kéthegyüek. Hímbarkák csoportosan a megelőző 
évi hajtások tűi közt, kivált a korona felső részében, 20—27 mm. h., alakjukon 
számos, fedélcserep alakjában egymást fedő halványzöld pálhákkal körülvéve, 
ezek közül a legfelsők rojtosak ; porzóleveled zöldessárgák, rövid porzótaréjjal. 
Nőfüzérek a legfelső pereszlen ágainak felső oldalán, a megelőző évi hajtás csúcsa
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-alatt, felállók, hengeresek, 27—30 mm. h., alapjukon halványzöld, rojtos pálhákkal 
körülvéve ; a füzér pikkelyei halványzöldek, visszástojásdadok, finoman fogasok, 
hosszú elálló hegygyei, rövidebbek tojásdadon lekerekítettek. Tobozok fölfelé 
állók, 8—16 cm. h., hengeresek, mindkét végükön keskenyedők; tobozpikkelyek 
szélesen lekerekítettek, majdnem legyezősek, végükön rövid, lehajlott hegygyei 
világoszöldesbarnák, gyantások. A tobozok nem hullanak le, csak a pikkelyek, 
az orsó marad a galyon. Mag fordítva kúpdad, majdnem háromélü, 7—9 mm. 
h., ékalakú csonkított, kétszerakkora hosszú szárnynyal. Szikek száma 4—8, 
rendesen 5 ; csillag alakjára állnak s a rendes tűkhez egészen hasonlók, csakhogy 
a fehér csíkok felül vannak.

jErdeifenyő (pinus sylvestris L.) Héja a tűs hajtásokon síma, fényes, 
cserépsárga, idősebb ágakon és a törzs felső részén fényes vörössárga, papi
ros vastagságú lemezekben leváló, magasabb korban a törzs aljától felfelé 
szürkebarna, belül élénk vörösbarna, hosszában és keresztben repedezett, 
a külső cserepeket lehullató, mindinkább vastagodó kéreg, mely később egész 
a koronáig terjed. Korona eleinte gúlaalakú, igen szabályos pereszlenekkel, 
később lekerekített s az alsó ágak elhalása és lehullása folytán ernyőalakú, 
szabálytalan ágakkal. Rügyek tojásdad-hosszúká#ok, hegyezettek, gyanta nélkül, 
szürke vagy vöröses, rojtosszélü pikkelyekkel, fakadáskorbuja hengerded,a hosszú 
simuló tűhüvelyektől ezüstfényü hajtásokká fejlődvén. Tűk kettesével (néha 
kivételesen hármasával) egy hüvelyben, 4—5 cm. ritkán 6—7 cm. hosszúak, merevek, 
hegyesek, felül (a domború oldalon) sötétzöldek, alul (a lapos oldalon) ten
gerzöldek, szélükön nagyító üveggel nézve finoman fürészesek, 2—4 évig élnek. 
A tüpárok közel állnak egymáshoz, de nem tömötten, kiemelkedő párnán. A hüvely 
eleinte igen hosszú ezüstfényü, később összezsugorodik, barna, gyűrűzött. Hím
barkák 6—8 mm. hosszúak, tojásdadok, rövidszárúak, többedmagukkal füzér
alakban összezsúfolódva a fiatal hajtások alsó részén, mely a virágok lehul
lása után kopaszon marad. Porzólevelek sárgák, apró kerekded, sokszor 
szegélyszerű, felálló porzótaréjjal. Nőtobozkák kicsinyek, 5—6 mm. hosszúak, 
egyenként vagy átellenesen, ritkán pereszlenesen állók, a fiatal hajtások vé
gén, nyelesek, elállók, hosszúkás gömbdedek, vörösesek. Magpikkelyek széles- 
kerekdedek, a felső szélük előtt csőralakú kinövéssel. Tobozok ívesen kihajló 
kocsányon lecsüngők, 2*5—7 cm. hosszúak, tojásdadok vagy kúposak, ferde alap
síkkal, hegyesek vagy tompák. A pikkelypúpok laposak vagy gúlaalakban 
kiemelkedők cserépsárgák, zöldesszürkék vagy barnásszürkék, bágyadtfényüek 
vagy fénytelenek, gyengén ormósak, lapos vagy kiemelkedő síma fényes hús- 
színü vagy sárgabarnás köldökkel. Minden pikkely alatt, melynek belseje sötét
barna, 2 tojásdadhosszúkás, 3—4 mm. hosszú, hegyes, feketés vagy szürke 
mag, a 3-szor akkora hosszú, féltojásdad barnás szárny szemüveg alakú nyí
lásában. Érik második évben; első évben a toboz legfeljebb diónagyságú. A 
4—7, rendesen 5 szik hasonlít a rendes tűlevelekhez, az első tűk azonban 
szélesek, kardalakúak, durván fürészesek.

Feketefenyő (pinus austriaca Hösz., pinus laricio Poir.). Héja fiatal fákon 
és ágakon síma zöldesbarna; magasabb korban egész ^  csúcsig mindinkább 
vastagodó, mély repedésü, sötét feketeszürke cserepes kéreg. A korona hason
lít az erdei fenyőéhez, de sokkal sötétebb. Az egyéves hajtások szürkebarnásak, 
az idősebbek feketeszürkék. Rügyek tojásdadok, hosszú hegyes csúcsba vég
ződök, feltűnő nagyok, a gyantadús pikkelyektől ezüstfehéresek. Tülevelek
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8—16 cm. hosszúak, merevek, hegyesek, majdnem szúrósak, finoman fűrészesek,, 
felső oldalukon rovatékkal, mindkét oldalon sötétzöldek, fehérsárga csontszerű 
hegygyel- A levélpárok rövid sárgásbarna hüvelyben, tömören állók; 4—6 évig 
élnek. Himbarkák 15—25 mm. hosszúak, hengeresek, majdnem ülők, szép sárgák. 
Nővirágok sokkal kisebbek, hosszúkások, rövidnyelűek, pirosak, 2—3-ad ma
gukkal a tavaszi hajtások csúcsán. Virágzás 10—14 nappal később mint az 
erdeifenyőnél. Tobozok 5—8 cm. hosszúak, tojásdadkúposak, fényessárgák. 
Pikkelypúpok domborúak, a legfelsők dülényalakúak, a középsők és alsók 
felső szélükön lekerekítettek, az alsók majdnem ötszögűek, fényesek, nagy vilá
gosbarnás, később szürke, tompa vagy hegyes köldökkel. A felső és középső 
pikkelypúpok keresztben éles orommal. A pikkely belől sötétvörös vagy fekete
barna. A mag 5—6 mm. hosszú, tojásdadhosszúkás, fehéres vagy hamu
szürke, nagy, egész 25 mm. hosszú, féltojásdad barnacsíkos szárnynyal. Első 
évben a tobozok kicsinyek, hosszúkások, sötétvörösbarnák ; érnek a második 
év őszén. Szikek kékesviolaszínűek, erőteljesek, számuk 5—7.

Vörösfenyö (larix europaea DC., pinus larix L.). Héja fiatal törzseken, 
gályákon és fiatalabb ágakon síma, bőrsárga; később hullámosán göndör 
cserepekkel, szürkebarna, bel€l élénk pirosbarna vagy rózsaszín repedezett 
vastag cserepü kéreg. Ágak gyengék, fölfeléhajló végekkel; a fiatal gályák le
csüngők. Hosszúhajtások nyúlánkak, az idősebb hajtásokon sok apró rövid
hajtással; utóbbiak úgy fejlődnek, hogy egyes tülevelek hónaljában gömb- 
alakú rügyek keletkeznek, melyek kevéssé megnyúlván, rövidhajtássá lesznek, 
a levélcsomó közepén ismét van egy rügy, mely a rövidhajtást következő évben 
ismét kevéssel megtoldja, úgy, hogy az gyűrűzött alakú lesz ; nehány év múlva 
azonban a rövidhajtások elhalnak s ennélfogva 1 cm.-nél nagyobb hosszúsá
got ritkán érnek el. A tűlevelek csomókban, csak az egyéves hajtásokon 
egyenként állók, 1—3 cm. hosszúak, 1/2—3A mm. szélesek, tompahegyűek, felül 
kissé ormósak, alul a középér kiáll; mindkét oldalon világoszöldek. A tűcso
mók egyenlőtlen hosszú tűkkel, külön állók, ennélfogva a lombozat gyér. A 
tűlevelek őszszel lehullanak. Hímvirágok zöldessárga lehajló barkák, V2—1 cm. 
hosszúak, tojásdadgömbösek, levélnéiküli két és több éves hajtásokon. Nő
virágok 1—172 cm. hosszú, füzérek,hengerdedek, alapjukon fölfelé hajlottak, bíbor
pirosak, a lombos rövidhajtásokon.Toboz ritkán hosszabb 172 cm.-nél, tojásdad, a 
csúcson lekerített, száras, világosbarna. Magpikkelyek tojásdadkerekdedek,kevéssé 
domborúak, vékony hártyájú hullámos, sokszor kifelé hajlott széllel, hátán baráz
dás-csikósak, kopaszok. A mag 3—4 mm. hosszú, majdnem háromszögű, sárga
barna, fényes, az igen széles, féltojásdad, kétakkora hosszú, vékony hártyájú 
világosbarna szárny mélyedésébe benőve. Csirázásnál vörös törzsöcskén 5—7 
pereszlenesen álló tűalakú kékeszöld szíklevelek nyílnak ki.

H avasifenyő (czirbolyafenyő, — pinus cembra L.). Héja eleinte sima,, 
zöldesszürke, kissé bibircses; később vöröses szürke vagy barna, bibircses ‘ 
korosabb fákon vastag, szürkebarna, széles vízszintes keresztrepedésű finom 
cserepü kéreg. A legfiatalabb hajtások rozsdasárga bársonyos nemezzel bevonvâ  
Ágak erősek, vízszintesen elállók, felfelé hajló végekkel. Rügyek szélesek,, 
gömbösek, hosszú keskeny hegygyei, barnavörös, hosszú, a csúcson erősen 
összesodrott pikkelyekkel, gyanta nélkül, a gályák végén többnyire egyenként. 
Tűlevelek a rövidhajtásokon 5-ödmagukkal egy hüvelyben, háromélűek, a külső 
lap domború, a két oldallap egyenes vagy kissé homorú ; 5V2— 8 cm. hosszúak,
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szálasak, erősek és merevek, élükön finoman fürészesek, tompahegyüek, alap
jukon kissé kiszélesedettek, sötétzöldek, egész 5 évig élők. Hímvirágok tojás- 
dad, eleinte piros, később sárga barkák, a tavaszi hajtás alapja körül tömö
ren állva, 6—8 hártyás pálhapikkelyektől körülvéve, 1 cm. hosszúak; porzó
taréj finom fogas, violaszínű. Nővirágok 1—6 tojásdad hosszúkás, violaszín, 
mogyoró nagyságú tobozok, a tavaszi hajtás csúcsán felállók. Tobozok rövid- 
szárúak, felfelé elállók, tojásdad hosszúkások, tompák, 5—8 cm. hosszúak, eleinte 
kékes violaszínűek, éréskor világosbarnák. A pikkelyek végük felé kevéssé vas
tagodók, horgosán felfelé hajlított hegygyei, felül és alul mélyedéssel vannak 
ellátva, melyekben az ékalakú, összenyomottan tompán háromélü, 10—12 mm. 
hosszú, diószerű, keményhéjú, vörösbarna egészen szárnyatlan mag ül (bele 
ehető); pikkelypúpokon a középorom hiányzik, a köldök a végükön van. A 
mag a 2-ik évi októberben érik. Szikek száma többnyire 10, erősek, hosszú- 
hegyüek; első tűlevelek szélesek, hegyesek, igen jól láthatóan fürészesek.

Törpefenyö (henyefenyő, — pinus pumilio Hke, pinus mughus Scop.,. 
pinus montana var. pumilio Milk). Héja sötét szürkebarna, az ágakról le nem 
váló. Törzs rövid, könvökösen felhajló s rendetlenül elágazó. Ágak hosszúak,, 
hajlékonyak, henyélők sűrűn állók. Rügyek hosszúkás hengerdedek, csaknem 
egyenlően vastagok, végükön hirtelen hegyesedők, vastag gyantaréteggel 
bevonvák és ezért fehérlők; pikkelyek világosvörösek. A csúcson rendesen 
csak egy, ritkán két átellenes rügy van a csúcsrügy mellett; oldalhajtásokon 
mindig csak egy rügy van a végén. Tülevelek 2—5 cm. hosszúak, egyenesek 
vagy sarlósak, tompahegyüek, vastagok, merevek, mindkét oldalon fűződtek, 
sárgahegyűek; tűpárok szürke, 3—4-szer akkora hosszú mint széles hüvelyben*, 
igen sűrűn állók. Átlag 5 évig élnek. Hímvirágok igen számosán vannak együtt 
a tavaszi hajtások alján, vastag füzéreket képezve ; hengeresek, látható szárral, 
egész 15 mm. hosszúak, élénk sárgák; porzótaréjok nagyok, kerekdedek, szélü
kön fogazottak. Nőtobozkák oly nagyságúak mint a hímvirágok, többnyire 
pereszlenesek, feliállók, kékes violaszínűek, a tavaszi hajtások csúcsán. Pálhák 
hosszabbak mint a magpikkelyek, hosszúra kinyúlt, csőralakú kinövéssel. To
bozok 2—5*5 cm. hosszúak, különféle alakban és színben, de mindig fényes ok, 
tojásdadok vagy majdnem gömbalakúak, tompák, ülők vagy igen kis szárral, 
érés előtt felfelé elállók, kinyílás után lefelé hajlók, első év őszén még viola- 
színkékek, éréskor sötétbarnák vagy cserépsárgák, eleinte még kékeshamvasok. 
Az ugyanazon magasságban a toboz körül lévő pikkelypúpok egyöntetűek, 
felső felük domború, alsó felük homorú, köldökük többnyire behorpadt, a to
boz alján lévő pikkelypúpokon lejebb (a púp alsó felében) fekszik. Mag kicsiny, 
diószerü világos szürkebarna, barnás 2—3-szor akkora nagyságú szárnynyal; 
érik 2—3 évig. Szikek száma többnyire 3—4.

S ím afenyő (pinus strobus L.). Héja síma, fényes sötétzöldbarna; a 
20—30 évtől kezdve alulról cserepesedni kezd s azután sötét, hosszú repedésű 
kérget képez, mely azonban alig terjed a törzsön 7 méternyi magasságig. 
Korona gúlaalakú, igen szabályos ágpereszlenekkel. Fiatal hajtások kopaszok, 
fényeszöld síma héjjal. Rügyek tojásdadok, hegybe végződök, vörössárga pik
kelyekkel, gyantával bevonva ; a főhajtás csúcsrügye mindig 5—8 pereszle- 
nesen álló oldalrügyekkel körülvéve. Tűlevelek 6—10*5 cm. hosszúak, vékonyak, 
finoman lágyak, szálasak, hegyesek, háromélűek, a külső domború oldalon 
világoszöldek, a belső lapos oldalakon kékesfehéren csíkosak; 2 évig élnek.
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Tücsoportok (rendesen öt tü egy hüvelyben) közel állnak egymáshoz, a hajtá
sok végén ecset alakjára összezsúfoltak. A hüvely sárgavörös, hamar lehull. 
Hímbarkák 7—12 mm. hosszúak 5—6-od magukkal pereszlenesen a tavaszi haj
tás alján, szárasak, hengerdedek. Porodalevelek sárgák, kéthegyű felálló porzó
taréjjal. Nőtobozkák egyenként vagy kettesével a fiatal hajtások csúcsán ; 
kevéssé hosszabbak mint a hímbarkák; magpikkelyek vízszintesen állók, vas
tagok, sárgászöldek, piros számyszerü széllel. Első évben egész 2 cm. hosszú 
barna tobozokká fejlődnek, félakkora nyéllel. Tobozok nyelesek, lecsüngők, 
10—15 cm. hosszúak, hengerded orsóalakúak, hegyesek, kissé görbültek; első 
őszszel sötét violaszínűek, éréskor barnák, kinyílottanegész 4 cm. átmérőjűek. Pik
kelyek bőrszerűek, hosszúkás nyelvalakúak, végük felé kissé vastagodók, közé
pen gyengén kimélyedettek, a tompa köldök a csúcson alul van. Mag 5—6 
mm. hosszú, tojásdad, sötétszürke, feketével tarkázott, egyik oldalon fényes; 
érik második évi októberben; szárny 2 cm.-nél is hosszabb, keskeny, görbült, 
vörösbarna csíkos. Szikek keskenyek, háromélűek, számuk 7—9.

T ern yö tiszafa (taxus baccata L.) Héja vörösbarna, lemezesen repedező; 
később szürkebarna, lapos cserepekben leváló kéreg. Tülevelek váltakozva 
kétsorosán állók, hasonlítanak a jegenyefenyőéihez, 2—3*5 cm. hosszúak, egész 
2 mm. szélesek, szálasak, hegyesek, felül fényes sötétzöldek, alul fénytelen 
vilá&oszöidek (fehér csíkok nélkül), hegyük sárga, alul tompán ormósak. 
Hímvirágok kurta füzérek, barnás domború szárazhártyájú pikkelyekkel 
körülvéve, 5 mm. hosszúak, sárgák, összetömörödve a megelőző évi hajtások 
alsó oldalán. Nővirágok igen kicsinyek, zöldek, rügyszerüek, szintén a meg
előző évi hajtások alsó oldalán, de csak kevés számban. Magtermés : álgyü
mölcs, rövid kispikkelyü nyélen kifejlődve 8—10 mm. hosszú; bíborpiros húsos 
tokban ülő violaszínű tölgymakkalakú maggal; érik ugyanazon évi augusztus 
végével. Csírázásnál 6—7 pereszlenesen álló szik fejlődik ki.

70. §.

Az e l e g y  a ' r á n y t  tizedekben kifejezett viszonyszámmal 
jelöljük meg, mely azt mutatja, hogy az egész állabból hány tized- 
rész esik az egyik, s hány tizedrész a másik, harmadik stb. fanemre. 
Azon fanemeket, melyek egy tizednél kisebb arányban fordulnak 
elő az illető osztagban, a „számos“, „szórványosan“ és „egyes“ 
jelzőkkel jelöljük meg a szerint, a mint nagyobb vagy kisebb 
mennyiségben vannak jelen. A viszonyszám régebben a fatömeg 
alapján határoztatott meg olyképen, hogy az illető osztagban kép
viselt minden fanem fatömege kipuhatoltatván, az egész osztag 
összes fatömegével elosztatott s a hányados tizedrészre kikerekít- 
tetett. Az ily viszonyszámban kifejezett elegyarány ismerete érté
kesítési szempontból (a vágható és közelvágható állabokra nézve) 
igen hasznos; erdőrendezési számításoknál azonban nem nyújt 
helyes alapot, a mennyiben a fatömegnövekvés az egyes fanemek
nél nem áll ugyanazon arányban mint a fatömegek. Azonkívül a
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fatömegszerinti elegyarány a részletes állableírásban fanem szerint 
kitüntetett fatömegekből könnyen kiszámítható. Sokkal czélszerübb 
tehát az elegyarányt terület alapján megbecsülni, mely esetben 
aztán a viszonyszám azt jelenti, hogy az osztag egész területének 
hány tizedrészét foglalja el az egyik, s hány tizedrészét a másik, 
harmadik stb. fanem. Ezen becsléshez szükséges ismernünk az 
egyes fanemeknek növési viszonyait, nevezetesen tudnunk kell, 
hogy egyik és másik fanem rendes zárlat mellett a különböző 
termőhelyeken az egyes korfokozatokban faegyedenként mekkora 
nőteret foglal el. Az egyes fanemek ugyanis nem egyenlő mérték
ben igényelvén a világosságot, nőterük is különböző; így pl. a tölgy 
és erdeifenyő téresebb állást kíván mint a bükk és jegenyefenyő, 
azonkívül egy és ugyanazon fanem is különböző termőhelyen s 
különböző korban különböző nőtérrel bír. Nőtér helyett a holdan- 
kénti törzsszámot is alkalmazhatjuk, mert a nőtér kiszámítható, ha 
a (□  méterekben kifejezett) kát. holdat a (teljes zárlatnak meg
felelő) holdanként! törzsszámmal elosztjuk.

Az elegyarány kiszámításához tudnunk kell tehát az illető 
osztagban előforduló minden fanemre nézve; az egy kát. holdon 
tényleg meglévő törzsek számát, azoknak korát és a termőhelyi 
osztályt; a két utóbbi adat segélyével a nőteret vagy a teljes zár
latra vonatkozó holdankénti törzsszámot a helyi fatermési táblák
ból vehetjük ki, a hol pedig ilyenek nincsenek, ott a nőteret mind
egyik fanemre nézve a hasonló fanemü, ugyanazon korú és termő
helyi!, teljes zárlatban lévő állabokban (vagy csoportokban) eszköz- 
lött tényleges megmérés útján állapíthatjuk meg. Az elegyarányt 
azután úgy kapjuk meg, hogy az egy kát. holdon fanemenként 
tényleg előforduló törzsek számát szorozzuk az illető fanemnek 
kor- és termőhelyi osztály szerint megfelelő szabályos nőtérrel s 
minden ily szorzatot elosztjuk valamennyi szorzat összegével.

Ha például valamely osztagban, mely 80 éves bükk- és jegenyefenyőből 
áll s melynek termőhelyét mindkét fanemre nézve a III. osztályba sorozható- 
nak becsültük meg, egy kát. holdon összesen 243 törzset találtunk, melyből 
140 a bükkfára és 103 törzs a jegenyefenyőre esik, s ha az alkalmazott helyi 
fatermési táblák szerint a III. termőhelyi osztályban s 80 éves korban a bükk 
nőtere 18 m2, a jegenyefenyőé pedig 15 m2, akkor a bükktörzsek összes nőtere: 
140 X 18, a jegenyefenyőtörzseké: 103 X 15, s az elegyarány: Bükk:

140 X 13 . 103X15
140 X 18 +103 X 15 =  0-61 • •> jegenyefenyo : föTx is +  103 x 15 =  ° '38 • • •> vagYls
kikerítve: bükk 0'6, jegenyefenyő 0-4. Hasonló eredményhez jutunk, ha a nő
tér helyett a holdankénti törzsszámot alkalmazzuk: ugyanazon termési táblák 
szerint III. termőhelyen s 80 éves korban van egy kát. holdon teljes zárlat
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m ellett: bükknél 320, jegenyefenyőnél 384 törzs; ha tehát a nőtér helyett a 
területegységet osztva a törzsszámmal vesszük számításba, lesz a elegyarány:

bükk; (  -  -) : (-w  +  ~~St )  jegenyefenyö: ( - ^ r )  ( ^ í r  +
0-4375 0*2682

vagyis bükk ; 0 .43T5 +  0-2682 =  0-61..., kikerekítve 0-6, és jegenyefenyő: 0 ^ 7 5  +  o-äesä
=  0*3 B . kikerekítve O’é.1)

Egyenlőkorú s a világosságot közel egyenlő mértékben igénylő 
fanemekből alkotott állabokban az elegyarány egyszerűen a tény
leges holdankénti törzsszám alapján is elég pontosan meghatároz
ható ; így a fennebbi példában a tényleges törzsszám szerint

volna: bükk ~  =  0,576 .., jegenyefenyő ~  =  0'423.., vagyis
kikerekítve: bükk 0'6, jegenyefenyő 0'4, mint fentebb. Vegyeskorú 
állabokban és fényigényességre nézve különböző fanemeknél azon
ban az utóbbi mód nem ad helyes eredményt, s itt az elegy- 
arányt pontosan csak úgy lehet megállapítani, ha az előforduló 
fanemeknek egy holdon talált törzseit elkülönítjük még kor szerint 
is, s minden fanem- és korfokra nézve a tényleges nőtérösszeget 
fent leírt módon kipuhatolván, elosztjuk valamennyi fanem és kor
fok tényleges nőtérösszegeinek sommájával.

Általában véve, kellő gyakorlottság mellett, a szembecslés is 
elég pontos eredményt nyújt, ha gondosan és a fanemek növési 
viszonyainak illő figyelembevételével eszközöltetik. Kezdőknek 
azonban tanácsos eleinte s azután koronként ismételve a szem
becslést a fent leírt számítási eljárás alkalmazásával ellenőrizni 
s ezáltal a szemet az elegyarány helyes megítéléséhez szoktatni.

A fanem és elegyarány kitüntetése mellett egyébiránt czél- 
szerü elegyes állaboknál azt is megjegyezni, vájjon az egyes fa-

-1) Az elegyaránynak nőtér illetve holdankénti törzsszám alapján való 
meghatározásánál nem lehet minden esetben teljes pontosságot elérni, mert 
1. a termőhelyi osztályt közvetlen becslés útján kell megállapítani; 2. mert a 
holdankénti törzsszám ugyanazon fanem, származási mód, kor és termőhelyi 
jóság mellett is különböző lehet. Mindamellett a gyakorlatban ezen eljárás elég 
megbízhatónak tekinthető, mert helytelen eredményt csak az esetben ad, ha a 
holdankénti s z a b á l y o s  törzsszám egyik fanemnél túlkicsiny másiknál pedig 
túlnagy mennyiséggel vétetik számításba, a mi nem valószínű. Egyenlő arány
ban hibásan megállapított törzsszám nem bír jelentékeny befolyással az elegy
arány helyes meghatározására. (Ha pl. a fentebbi példában a holdankénti sza
bályos törzsszámot mindkét fanemnél 100—100 törzszsel többre vagy kevesebbie 
számítjuk — ily becslési hiba pedig alig képzelhető — akkor is a számítás 
-eredménye kikerekítve 0*6 illetve 0’4.)
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nemek faegyedenként egyenlően elosztva, vagy pedig kisebb- 
nagyobb csoportokba vagy pasztákba egyesülve fordulnak-e elő.

71. §.
Az állabok s z á r ma z á s i  mó d j á t  rendszeresen kezelt és sza

bályosan felújított erdőkben az üzemmód állapítja meg, amiért is 
régebben (a külföldön dívó eljárás mintájára) a származási módot 
az üzemmóddal szokták volt megjelölni. Ezen megjelölés azonban 
nem helyes és zavaró. A származási mód ugyanis ezen eljárásnál 
•csak az eddig alkalmazva volt üzemmód szerint jelölhető meg, 
a mely pedig nem mindig azonos az ezentúl alkalmazandó s épen 
az erdőrendezés által megállapítandó üzemmóddal; másrészt oly 
erdőkben, melyek eddig rendszeres kezelésben egyáltalában nem 
részesültek, üzemmódról sem lehet szó. Azonkívül az üzemmódról 
•csak ott lehet a származási módra helyesen következtetni, a hol 
a felújítás szabályszerűen történt, a mennyiben máskülönben, pél
dául szálerdőüzemben kezelt állabokban (különösen tölgyesekben) 
gyakran számos sarjból keletkezett fa is fordul elő,* míg ellenben 
sarjerdőüzem mellett is lehetnek oly állabok, melyek részben mag
ból újultak fel. Sokkal czélszerübb tehát a származási módot köz
vetlenül megjelölni. E tekintetben meg kell különböztetnünk a 
m a g b ó l  ke l t ,  a s a r j a d z á s b ó l  k e l e t k e z e t t  és a m e s t e r 
séges en  (vetés vagy ültetés útján) t e l ep í t e t t  állabokat, s a meg
jelölésnél ki kell mutatnunk azt is, hogy az illető osztag egész 
állabja egyenlő származású-e, vagy pedig különböző-e, s utóbbi 
esetben az egyik és másik származási mód részben, túlnyomóan, 
vagy egyes törzsönként fordul-e elő.

A származási módnak ismerete szükséges különösen azért, 
mert. az egyes fanemek tenyészete, növekvés, szaporodás és azon 
életkor tekintetében, a meddig használható állapotban képesek lábon 
maradni, a származási mód szerint lényegesen különböző.

A származási mód helyes kipuhatolása sokszor nehézséggel 
jár. A fenyveseknél megkönnyíti azt azon körülmény, hogy itt sar- 
jadzás útján való keletkezés ki van zárva; lombosoknál azonban 
előfordul mind a három származási mód, ezeknél tehát mindenek 
előtt vizsgálnunk kell, vájjon az illető faegyedek nem sarjadzásból 
keletkeztek-e. Oly fanemeknél, melyek csak a tőből sarjadzanak, a 
sarjból keletkezett fát a magból származottól nem nehéz meg
különböztetni ; nehezebb azonban oly fanemeknél, melyek a gyöke
rekből is hajtanak, mint pl. a tölgyeknél. A gyökérsarjadzásból
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származó fát fiatal korban a magból keletkezett fától alig lehet 
megkülönböztetni, s itt csak úgy juthatunk helyes eredményhez, 
ha egyes csemetéket kiásatunk s azok gyökérzetét megvizsgáljuk; 
korosabb ily faegyedeknél legfeljebb külsejűk (különösen magas
ságuk) után következtethetünk arra, vájjon gyökérhajtásból vagy 
magból származtak-e. A magból kelt faegyedeknél vizsgálnunk kell, 
vájjon azok természetes úton (önvetődés által) vagy pedig mester
séges telepítés útján (vetés v. ültetés által) keletkeztek-e. A mester
séges úton telepített faegyedeknél csak ott lehet közvetlen meg
szemlélés által ráismerni a származás módjára, a hol a telepítés 
szabályos hálózatban vagy sorokban történt. Teljesvetés- vagy sza
bálytalan ültetésből származó korosabb fák származási módja csak 
a helyi ismeretekkel biró kezelő erdőtiszt, esetleg megbízható lako
sok bemondásaiból állapítható meg. Egyébiránt a természetes úton 
és a mesterséges telepítés által való keletkezési módnak meg
különböztetése nem bír annyi fontossággal, mint annak megálla
pítása, vájjon az állab faegyedei egészben vagy részben magból, 
vagy sarjadzásból származnak-e.

Az eddig alkalmazva volt üzemmód, illetve a kihasználás s 
az azzal feltételezett felújítás módja, a mint fentebb említettük, 
nem nyújt biztos támpontot a származási mód megismerésére ; az 
állab alakjára nézve azonban igen jó tájékozásul szolgálhat s ezért 
czélszerü a származási módnak megjelölése mellett a részletes 
erdőleírásnál megemlíteni az állab keletkezésére befolyt kihaszná
lási módot is, a mint az az állab külső jellegéből megítélhető (pl. 
rendes vágás, és pedig tarvágás, vagy fokozatos vágás útján kihasz
nált, — rendszer nélkül szálait, — esetleg: őserdő jellegű állab).

Áílabkor.

72. §.

Á í l a b k o r  alatt értjük azon időt, mely alatt az állab fatö
mege létre jött. Az áílabkor ismerete nemcsak az erdőrendezési 
előmunkálatoknál (pl. a termőhelynek megbecslése a tényleges fa
tömeg alapján; a fatömeg és növedék becslése fatermési táblák 
szerint stb.) hanem az üzem- és hozamszabályozásnál is (a vága- 
tási idő, a remélhető fatermés stb. meghatározásánál) nélkülözhet- 
lenül szükséges.

Az állabkort az azt alkotó egyes fák kora szerint állapítjuk
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meg; kipuhatolásánál és megjelölésénél azonban különbséget kell 
tennünk az egyenlőkorú és a vegyeskorú állabok közt. Egyenlőkorú 
állaboknál a (próbatér felvétele alkalmával kipuhatolt, vagy pedig 
közvetlenül választott) átlagtörzs tényleges kora adja meg az állab- 
kort. Vegyeskorú állaboknál lehet két, három vagy még több kor
fok képviselve, és pedig egyenlő, vagy különböző mértékben. Ha 
a korkülönbség az illető állabot alkotó összes fák közt (a mellék- 
állabot ide nem számítva) nem oly nagy, hogy a jelen évi növe- 
dékeik egymástól lényegesen különböznének, akkor kipuhatoljuk 
terület alapján azon arányt, melyben az előforduló korok képviselve 
vannak, s az ezekből eredményező számtani középarányost tekint
jük az állab átlagkorának, mely a további számításoknál alapul 
szolgál.

Például: lia valamely lúczfenyőállab p's-részbcn 85, Vs-részbon 90 és 

1/3-részben 98 éves fákból áll, akkor az átlagos állabkor : = 9 1  év.
O

Vagy ha a terület 0’3 részét 84, 0‘5 részét 90 és 0-2 részét 95 éves fák foglal
ják el, akkor az átlagos állabkor: 0'3 X 84 —[— 0‘5 X 90 -)- 0’2 X 95 =  89-2
vagyis 89 év.

Oly vegyeskorú állaboknál, melyekben a korkülönbségek na
gyok, az ily egyszerű, átlagkorral nem boldogulunk. Itt az egyes 
fák által elfoglalt területrészeket el kell különítenünk korfokozatok 
szerint s minden korfokozatot ki kell mutatnunk azon aránynyal, a 
hányad részét a területnek az illető korfokozatba eső fák elfog
lalják, egyszersmind azonban meg kell jelölnünk azon korfokozatot 
is, a mely az állabnak korosztályba való sorozásánál irányadóul 
veendő. Egy-egy korfokozatba szálerdőben 10 év (tehát 1-—10, 
11—20, 21—30 éves s így tovább) sarjerdőben 5 év (1—5 ,6 — 10, 
11— 15 éves stb.) foglalandó; kisebb korkülönbségek szerint az 
állabot elkülöníteni ritkán szükséges.

Ha például valamely szálerdőállabban 44 évestől 76 évesig minden kor 
van képviselve, akkor az összes törzseket a kővetkező korfokozatok szerint 
különítjük el: 41—50, 51—60, 61—70 és 71—80 éves.

Az arányt, melyben az egyes korfokozatok előfordulnak, ha
sonló módon puhatoljuk ki, mint a hogy az fentebb az elegy- 
arány megállapítására nézve előadatott; t. i. minden előforduló 
korfokozatra vonatkozólag összeszámláljuk az abba osö törzseket 
s szorozzuk a nőtérrel s minden ily szorzatot elosztunk vala
mennyi szorzat összegével. Nőtér helyett itt is a teljes zárlat mel
lett hasonló termőhelyen az illető korban holdanként létező törzs
számot használhatjuk, mely esetben minden korfokozat tényleg

12Erdőrendezéstan. I. rész.
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talált törzsszámút oly törttel szorozzuk, melynek számlálója 1, 
nevezője pedig a teljes zárlat mellett holdanként létező szabályos 
törzsszám s minden ily szorzat aztán valamennyi szorzatnak ösz- 
szegével elosztandó.

Ha pl. a fennebb jelzett szálerdőben a fanem: bükk, termőhelyi osztály: 
III. s az összes törzsekből holdanként a 41—50 évesekre 119 db, az 51—60 
évesekre 93 db, a 61—70 évesekre 186 db és a 71—80 évesekre 31 db esik, 
s ha az alkalmazott helyi fatermési tábla szerint bükk szálerdőben III. termő
helyi osztályban a 41—50 éves törzs átlagos nőtere 7-72 m2, az 51—60 évesé 
fi-92 m2, a 61—70 évesé 12-38 ni2 és a 71—80 évesé 14-95 m2, akkor az arányt 
következőleg kapjuk meg :
41—50 éves 11!) X 7-22

119 X  7-22 +  93X 9-92+18(5 X 12-38 +  31 X 14-95
919

4608

51—60 „
93 X 9*92 923

119 X 7*22 +  93 X 9*92 +  186 X 12*38-j- 31 X 14-95 ' 4608

61—70 „ 186 X 12*38 _  2303
119 x  7-22 +  93 x  9-92 +  186 X 12-38 +  31 X 14-95 4608

K

o001T—
( 31 X 1495 463

119 X 7-22 +  93 X 9 .92+ 186  X 12*38 +  31 X 14-95 4608

=  0’199, vagyis 

=  0-200, „

=  0-499, „

=  0 .100,

0-2

0-2

0-5

0-1

Önként értetik, hogy ott, a hol az egyes korfokozatban csak 
egy-két kor van képviselve, az állabkort nem korfokozatok, ha
nem a tényleg talált egyes korok szerint mutatjuk ki.

Ha például az előbbi búkká Habban csak 44, 52, 65 és 76 éves faegyedek 
a fentebb kihozott arányban fordulnak elő, akkor azt írjuk, hogy az állab 
kora: 0"2 részben 44, 0'2 részben 52, 0'5 részben 65 és 0'1 részben 76 éves.

Az állabkornak ily hosszadalmasabb számítás útján való 
meghatározása különben csak ott lehet helyén, a hol nagyobb 
pontosság szükséges. Rendesen meg kell elégednünk azzal, hogy 
az egyes korfokozatok által elfoglalt területrészeket szembecslés 
szerint állapítjuk meg, a mint azt az elegyaránv meghatározásánál 
is teszszük.

Az állabnak korosztályba való sorozásánál.irányadó kor gya
nánt azon fák kora jelöltetik meg, melyek a területnek aránylag 
legnagyobb részét foglalják el s melyek a jövő gazdálkodás szem
pontjából aránylag legtöbb figyelmet érdemelnek.

A fentebbi példában tehát a 61—70 éves korfokozat (illetve a 65. év) 
volna kiemelendő, mint az állabnak főfigyelmet érdemlő kora.

Ott. a hol a hozamszabályozás a fatömeg alapján eszközöl
tetik, vegyeskorú állaboknál a most leírt eljárás helyett az állab 
átlagos korát is á fatömeg alapján szokták kiszámítani, vagyis az 
ii. n. fatömegkort alkalmazni, értvén az alatt azon kort, mely mel
lett ugyanazon termőhelyü, ugyanazon fanemből álló, hasonló szár
mazású s ugyanazon zárlatú, de elegyetlenkorú állab holdanként 
épen annyi fatömeget adna, mint a mennyi az illető vegyeskorú
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áUlabban holdanként találtatott. Ezen fatömegkor leghelyesebben 
akként puhatoltatik ki, hogy a holdanként előforduló összes tör
zsek (a mellékállah kivételével) elkülönítetvén vastagsági osztályok 
szerint, melyek egyszersmind a korfokozatokat is képviselik, min
den osztályban (átlagtörzs segélyével) meghatároztatik az abba 
foglalt törzsek fatömege (f)és kora (le). Miután pedig az átlag- 
növedék nem egyéb mint fatömeg osztva korral s az egész állab 
átlagnövedéke egyenlőnek vétetik az elkülönített egyes osztályok 
átlagnövedékeinek összegével: ennélfogva az átlagos állabkor (fa
tömegkor, K)kiszámítható az állab összes holdankénti fatömegéből, 
.mely egyenlő az egyes osztályok fatömegeinek , / 2 , / 3  . . . stb.) 
összegével, ha ez utóbbit elosztjuk az állab holdankénti átlagnövedéké-

-vel vagyis az egyes osztályok átlagnövedékeinek (A  stb.)

«összegével. Képletben kifejezve:

~  A +  h  +  fi + -+  fn
A  I ff ! / 3  I I

h  T  fe r  fe r ---------T  kn

Hogy az így meghatározott átlagkor nem nyújthat biztos 
alapot az erdörendezésnél szükséges számítások számára, azt 
abból következtethetjük, hogy az egyes osztályok fatömegei nem 
növekednek ugyanazon arányban, mint a minőben számba vétettek, 
minélfogva a most például 60 évvel kiszámított fatömegkor 10 év 
múlva nem lesz minden esetben 70 év, a mennyinek pedig szá- 
míttatik, hanem annál több vagy kevesebb is lehet.

Hogy az átlagos fatömegkor alkalmazása tényleg nem vezet helyes ered
ményhez, annak igazolásául szolgáljon a következő példa. Valamely, az „Erdé
szeti Segédtáblák“-bán foglalt általános fatermésí táblák szerint a III. termő
helyi osztályba sorozott, 0*8 zárlatú, vegyeskorú bükkállabban pontos felvétel 
útján azt találtuk, hogy terület szerint annak 0'3-része 70 éves, 0*5-része 
80 éves és 0*2 része 100 éves. Ezen adatokból az állab átlagos fatömegkora 

.a következő. A III. t. h. oszt. bükkszálerdő fatermési tábla szerint megfelel 
teljes zárlat mellett: a 70 éves kornak 171 m3

80 „ „ 208 „
100 „ . „ 284 „ holdankénti fatömeg; e szerint

van a jelzett állabban holdanként:

•0.3 X 171 X 0’8 =  41 m3 70 éves fa, melynek átlagnövedéke: ~  =  0*59 m3 

•0-5 X 208 X 0-8 =  83 m3 S0 „ » „ „ g  =  1-04 m«

<0-2 X 284 X 0-8j=45_m 3 100 , „ „ ^  == 0~45 m3
< összesen tehát . . .  169 m3 fatömeg és . . .  ............................................  2*08 m3

12
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átlagnövedék; az átlagos fatömegkor tehát: ^  =  81 ;2, vagyis kereken 81 év. 
Ha most kiszámítandó pl. a legközelebbi 10 évi folyó növedék, akkor a t e r ü 
l e t  s z e r i n t  a következő eredményt nyerjük. Az idézett termési tábla szerint 
tesz a folyó korszaki növedék teljes zárlat mellett

70 és 80 év közt évenként egy holdon 3-75 m3-t,
80 „ 90 „ „ ,  , „ 3-75 „

100 „ 110 „ „ , , „ 2-85 „
ennélfogva lesz a szóban lévő állabban holdanként (0'8 zárlat mellett) a 10 évi
növedék

0-3 X 10 X 3-75 X 0-8 =  9'00 m3
0-& X 10 X 3-75 X 0-8 =  15-00 m3
0-2 X 10 X 2-85 X 0-8 =  4-56 m3

összesen . . . 28-56 m3

Az á t l a g o s  f a t ö m e g k o r  s z e r i n t  számítva lenne ellenben a 10 évi 
növedék holdanként: 10 X 3-75 X 0-8 =  30-00 m3, tehát a ténylegesnél 
1-44 m3-rel több. Épúgy követünk el hibát, a fatömegkor alkalmazása mellett, 
az állabnak korosztályba való sorozásánál is; a kérdéses állabot pl. az átlagos 
fatömegkor alapján a 81—100 éves korosztályba kellene sorozni, holott az 
az egyes korok által elfoglalt terület alapján, illetve a leginkább számija vehető 
állabrész szerint nyilván a 61—80 éves korosztályba sorozandó.

Az állab korának meghatározása egyébiránt részint gazda
sági és történelmi adatok nyomán, részint az egyes fák korából 
történik. Fiatalosoknál legczélszerűbb a kort azon idő alapján meg
határozni, melyben keletkeztek s mely rendszeresen kezelt erdők
nél az évi számadásokból s egyéb gazdasági feljegyzésekből, esetleg 
az illető kezelő erdőtiszt vagy a favágók bemondásaiból kipuha
tolható. Fenyvesekben (különösen erdeifenyőállabban) az ágperesz- 
lenek számából is meghatározhatjuk a kort, a mennyiben a fenyvek 
bizonyos (2— 10 éves) koruktól kezdve évenként ágpereszleneket 
fejlesztenek, melyek fiatal korban tisztán kivehetők. Ott azonban, 
a hol az illető állab keletkezésének ideje hiteles feljegyzésekből 
meg nem állapítható, az egyes törzsek kora leginkább az évgyűrűk 
megszámlálása útján puhatoltatik ki. Minden törzsön tudvalevőleg 
a héj és fatest közt évenként egy faréteg képződik, mely a fatestet 
palástként veszi körül s keresztmetszetben gyürüalakű. Ha tehát 
a törzset oly mélyen vágjuk le, hogy az egyéves törzsöcske is át 
van metszve, akkor az évgyűrűk száma megadja a törzs korát. 
Az évgyűrűk azért láthatók, mert minden évgyűrűben a belső 
(tavaszi) pászta tágasabb fasejtekből képződik, mint a külső (nyári) 
pászta, mely utóbbinál a sejtek falai is vastagabbak s ennélfogva 
a belső pászta puhább s többnyire világosabb is mint a külső 
pászta, különösen fenyveseknél. A lombfáknál az edények (kereszt
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metszetben likacsok) fokozzák a belső és külső paszta közti különb
séget, különösen az úgynevezett likacsgyürüzetü fáknál, mint a 
tölgynél, szil, kőris, ákácznál stb., míg ellenben a szórtlikacsú 
fáknál (bükk, gyertyán, juhar stb. s még inkább a nyír, hárs, nyár, 
éger) az évgyűrűk néha igen nehezen vehetők ki. Rossz termőhelyen 
nőtt fáknál, midőn az évgyűrűk igen keskenyek, a megszámlálás 
sokszor igen nehéz; azonkívül zavarólag hatnak az úgynevezett 
.álévgyűrűk is, melyek a rendes évgyűrűn belül évközben képződnek, 
de rendesen zárt kört nem képeznek s a valódi évgyűrűtől nincse
nek határozottan elválasztva. A számlálást rendesen a tüskön, néha 
azonban a törzsön is szoktuk végezni; számlálás előtt a vágás- 
lapot éles fejszével simára faragjuk, vagy horonygyaluval sugarasan 
meggyaluljuk. A számlálás megkönnyíthető az által is, hogy a 
tuskót vagy a favéget rézsutosan levágjuk. Ha az évgyűrűk nem 
vehetők ki tisztán, akkor a lapot finom humusszal dörzsöljük be, 
vagy felhígított téntával vonjuk be s a számlálást nagyító üveg 
segítségével eszközöljük, és pedig legczélszerübben kívülről befelé, 
minden 5-ik vagy 10-ik évgyűrűt kis irónvonással jelölvén meg. 
Ha nem vagyunk képesek a törzset oly alant vágni le, hogy a 
vágás az egyéves törzsecskét is érje, akkor a vágáslapon nyert 
évgyűrüszámhoz hozzá kell adnunk annyi évet, a hány év alatt 
az illető törzs oly magasra nőhetett, mint a mely magasságban a 
vágáslap fekszik, vagyis a milyen magas a tuskó. Ezt legjobban 
úgy puhatolhatjuk ki, ha ott a helyszínén egy, hasonló viszonyok 
közt nőtt, ugyanazon fanemű fácskát levágunk oly alant, hogy az 
egyéves fa is keresztül legyen metszve, itt az évgyűrűket meg
számláljuk s azután a kérdéses törzs tuskómagasságának megfelelő 
hosszban a fácskát ismét keresztül vágjuk s az évgyűrűket itt is 
megszámláljuk; a két évgyürűszám különbözete megadja azon 
évelc számát, melyek alatt a fa oly magasra nőtt, mint mekkora 
a kérdéses törzsnek tuskómagassága. Általánosságban mintegy 30 cm. 
tuskómagasság mellett hozzászoktunk adni az évgyűrűk számához, 
magból kelt törzseknél:

kocsányos- és cser-tölgvnél ... — ... 0—2 évet
kocsánytalan tölgynél._ ... ... _ 2—3 „
bükk- és gyertyánnál... . . .  ... . . .  . . .  4—6 „
nyárnál_... ... ... ... ... ... ..... ... 0— 1 „
égernél... _ ... ... .... ... __... ... 1 „
ákácznál ... ... ... ... ... ... ... ... 0—1 „
lúczfenvőnél . . .  . . . .  . . .  . . .  _ . i  . . .  . . . .  4—5 *
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jegenyefenyőnél — ____. . . ___... 8— 10 évet
erdeifenyőnél         2—3 „
vörösfenyőnél ... ...  .................. 1—2 „

Sarjaknál az évgyűrűk számához semmit sem adunk hozzá, m ert 
a sarjak rendesen már első évben érnek el oly magasságot, a 
milyenben a fákat levágni szoktuk.

Néha megesik, hogy a vágáslap közepén lévő évgyűrűk igen 
aprók s a többi évgyürükhez képest szélességükre nézve helytelen 
arányban vannak, a mi annak a jele, hogy az illető törzs fiatal 
korában nyomás alatt nőtt, később azonban felszabadulván, növé
sében lépést tartott a többi fákkal. Az ily törzs évgyűrűinek száma 
nem adja meg helyesen az állab korát, mert a nyomás alatt létre
jött apró évgyűrűk azt bizonytíják, hogy ezen fa még a megelőző- 
állab fennállása idejében keletkezett. Ha mindamellett kény
telenek vagyunk az állabkor meghatározásához ily törzseket 
felhasználni, akkor a nyomás éveit jelző belső apró évgyűrűket 
elhagyjuk és a többi évgyűrűk számához annyit adunk hozzá, a 
mennyi rendes viszonyok közt szükséges lett volna arra, hogy a 
fa az elnyomatás alatt létrejött vastagságot elérje. Ezt úgy puha
toljuk ki, hogy egy ugyanazon termőhelyen nőtt s ugyanazon 
fanemű fiatal törzset ugyanoly magasságban levágunk s a vágás
lapra a kérdéses fának az elnyomatás ideje alatt létrejött évgyűrűk 
összes vastagságát felhordván, a rendesen nőtt fiatal törzsön leol
vassuk a megjelölt vastagságon belül lévő évgyűrűk számát. Egy 
másik mód szerint a kor meghatározása végett döntött törzs alsó 
részéből annyit vágunk le, hogy az elnyomatás alatt létrejött 
évgyűrűk eltűnjenek s az ezen magasságban talált évgyűrűk sza
mához annyit adunk hozzá, a hány év ugyanazon fanemnél, ugyan
azon termőhelyen rendes kezelés mellett szükséges, hogy a fa ezen 
magasságot elérje. Hasonló eljárást alkalmazunk akkor is, ha a 
törzs belső része hibás, vagy korhadt. Legjobb azonban az ily 
fákat a kor megállapításánál egyáltalában nem használni.

Állabállás.

73. §.
Állabállásra nézve meg kell határoznunk a zárlatot, le keli 

írnunk az egyes fáknak az egész osztag területén miként való 1 el
osztását s meg kell jelölnünk a beárnyékolás mérvét, melyben az: 
illető állab a talajt részesíti.
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Z á r l a t  alatt erdőrendezés szempontjából a faállomány tömött- 
ségét értjük. A zárlat vagy teljes, vagy hiányos. Teljes zárlatúnak 
mondjuk az állabot akkor, ha annyi fa áll a területen, a mennyi 
a talajban meglévő tápláló anyagokat és a világosságot teljesen 
ki tudja használni, a hol tehát a létért való küzdelem a terület 
minden részén oly fokon áll, hogy egyes fák a többiek által való 
túlszárnyalás veszélyének vannak kitéve; a hol szél, hótörés, tűz, 
rovarkár, vagy gyökérölő gombák, emberek által való kiszálalás 
s más hasonló okok hézagokat nem idéztek elő s a hol ennélfogva 
a faállomány oly tömöttséggel bír, mely mellett a tényleges holdan- 
kénti fatömege megegyezik azzal, a mely ugyanoly termőhelyen 
ugyanazon fanemű és ugyanazon korú állabokban rendszeres kezelés 
mellett átlag holdanként nagyban egyáltalában elérhető. Mindazon 
állabok, melyeknek faállománya ily tömöttséggel nem bír s illetve 
melyekben nem csupán az egyes fáknak egymással való küzdel
méből, hanem egyéb, külső okokból származó hézagok is észlel
hetők, hiányos zárlatiíak. Ezen hiányosságnak számtalan foka fordul 
elő a természetben, a majdnem teljes zárlatú állabtól kezdve egész 
a faállományt teljesen nélkülöző tisztásig; a gyakorlatban azonban 
— úgy mint a termőhelyi jóságnál, — csak korlátolt számú fokokat 
különböztetünk meg.

A zárlatot számokban szoktuk kifejezni olyképen, hogy a 
teljes zárlatot 1‘0-nek veszsziik, a hiányos zárlatot pedig a hiányos
ság mérvéhez képest tizedrészekben fejezzük ki (0‘9, 0‘8, 0‘v, O'o 
0‘5, 0’4, 0‘3, 0'2, 0‘i ) ; e szerint, ha például valamely állab zárlata 
0‘7, ez annyit jelent, hogy tényleges fatömege csak 7/io részét 
teszi ki annak, a mennyinek teljes1* zárlat mellett lenni kellene, 
vagyis: hogy faállományának sűrűsége akkora, hogy a meglevő 
fákon kívül még annyinak kellene a területen állni, a mennyi 
*V7 részét adná annak a fatömegnek, a melyet a tényleg meglévő 
fák együttvéve tartalmaznak.

Oly (termékeny) erdőterületeket, melyek faállománya 0‘i-nél 
is csekélyebb zárlattal bír, r i t k á s o k n a k ,  ha pedig egyáltalában 
fa nincs rajtok, t i s z t á s o k n a k  nevezzük.

A zárlatnak helyes meghatározása fontos különösen ott, a 
hol a termőhelyi osztály a tényleges fatömeg alapján becsültetik 
meg, továbbá ott, a hol a jelen tényleges fatömeg, vagy pedig a 
vágatás idejében várható fahozam fatermési táblák segélyével 
puhatoltatik k i; azonkívül az áterdőlést igénylő állabokban, midőn 
a kiszedendő famennyiség megállapítandó; végre a hiányos fiata-
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Jósokban, midőn megakarjuk tudni az erdősítés által pótlandó helyek 
kiterjedését. De épen az elősorolt esetekben kénytelenek vagyunk 
a zárlatot szembecslés útján meghatározni, a mi (legalább kez
dőkre nézve) nem könnyű dolog.

A zárlat becslésénél emlékezetünkben kell tartanunk az egyes 
fanemek azon sajátságát, mely szerint azok különböző mértékben 
igénylik a világosságot. Ehhez képest ugyanis különböző a mértékül 
szolgáló teljes zárlati! faállomány képe is. Oly állabokban, melyek
nek föfaneme kevesebb világosságot igényel s illetve némi árnyékot 
is eltűr, mint pl. a jegenyefenyő, a bükk, a lúczfenyő, a gyertyán 
stb., a faállomány teljes zárlat mellett sokkal sűrűbb, mint ott, 
a hol az állabot világosságot nagyobb mértékben igénylő fanemek, 
mint pl. a vörösfenyő, a nyír, az erdeifenyő, a nyár, a tölgy stb. 
alkotják. A faállománynak ezen sűrűsége egyrészt a holdanként! 
törzsszámban, másrészt a fák koronáinak záródásában nyilvánul. 
A teljes zárlatnak megfelelő átlagos holdankénti törzsszám külön
bözik fanem és származási mód, termőhely és állabkor szerint. 
Fanemre nézve annál nagyobb a teljes zárlatnak megfelelő hol
dankénti törzsszám, minél kisebb mértékben követeli az illető fa
nem a világosságot. Termőhely tekintetében a rosszabb termőhelyi 
osztályokban nagyobb holdankénti törzsszám felel meg a teljes 
zárlatnak, mint jobb termőhelyeken. Legnagyobb a különbség az 
állabkor szerint; a teljes zárlati! fiatalosoknak ezerekre menő 
holdankénti törzsszáma a kor emelkedésével folyton apad, s vág
ható korában a teljes zárlati! állab már csak egynéhány száz 
törzset tartalmaz holdanként. A fák koronáinak záródása ugyan 
nem azonos a zárlattal, mivdl előbbi teljes lehet akkor is, midőn 
a zárlat nem a z ; szabad állásban ugyanis minden fanem igyekszik 
koronáját kiterjeszteni s így megtörténik sokszor, hogy O‘o, sőt 
annál kisebb zárlat mellett is a fák koronái egymást érik és tel
jesen záródnak. Mindamellett a zárlatnak nagyjából való meg
ítélésénél tájékozásul szolgálhat a koronák záródásának mérve is 
annyiban, a mennyiben ott, a hol a fák koronái egymást érik és 
szakadatlan ernyőt képeznek, általában jobb zárlatra következtet
hetünk, míg ellenben a koronák megszakított, hézagos záródása 
hiányos zárlatot jelez.

Mindenek előtt tehát szemügyre veszszük az osztag egész 
területén meglévő fák állását és koronáinak záródását, azaz vizs
gáljuk, vájjon az egyes fák átlagosan közel vannak-e egymáshoz, 
vagy távol egymástól, s a koronák egymásba nyúlnak-e, vagy
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érintik-e egymást, vagy pedig záródásuk megvan-e szakítva. Azon 
benyomással, melyet ezen vizsgálódásnál az állab képe zárlat 
tekintetében reánk tesz, s melyből a fentebb elmondottakra való 
figyelemmel a zárlat minőségére nagyjából következtethetünk, át
megyünk a zárlatnak részletesebb megbecslésére. Ezt úgy eszkö
zöljük, hogy az előttünk álló áliabot, melynek zárlata megbecsü
lendő, képzeletünkben összehasonlítjuk egy ugyanoly termőhelyi 
viszonyok közt felnőtt, ugyanazon fanemű és származású s ugyan
azon korú oly állabbal, melyről határozottan tudjuk, hogy zárlata 
teljes, s ezen összelfasonlítás útján megállapítjuk, hogy a kérdéses 
állab faállománya hány tizedrészét teszi ki azon faállománynak, 
raelylyel a mintául vett teljes zárlatú állab bír. A zárlat részletes 
megbecsléséhez tehát okvetlenül szükséges, hogy közvetlen meg
szemlélés alapján ismerjük azt a képet, melyet a teljes zárlatú 
állabok faállománya különböző fanem, származási mód, termőhely 
és kor mellett nyújt.

A zárlat becslésére nézve megjegyzendők egyébiránt a kö
vetkezők :

1. Fiatal serdényekben különösen arra kell fordítanunk 
figyelmünket, hogy az illető osztag területének hányad része 
igényel pótlást, mert a zárlatot a szerint kell megállapítanunk. 
Ha pl. valamely serdény csak annyi életképes csemetét tartalmaz 
holdanként, mint a mennyit az illető fanemnek megfelelőleg ren
desen ültetni szoktunk, de a csemeték egyenletesen vannak a 
területen elosztva, úgy, hogy pótlás nem szükséges: akkor ezen 
serdénymek zárlatát bátran 1’o-nek vagy legalább Övnek becsül
hetjük. Ha ellenben egy másik serdényben a csemeték helyenként 
sokkal sűrűbben állanak, de helyenként üres foltok is fordulnak 
elő, melyeket csemetékkel ki kell pótolni, akkor ezen foltok terü
letét meg kell becsülnünk és a zárlatot azon arányban leszállí
tanunk, a milyenben az összes üres foltok területe az illető osztag 
területéhez áll.

2. Középkorú zárt erdőkben, melyekben áterdőlés nem esz
közöltetett, s általában oly osztagokban, a hol mellékállab fordul 
elő, ez utóbbihoz tartozó törzsek némileg zavaróan hatnak a zár
latnak szembecslés által való meghatározásánál, a mennyiben a 
faállomány sűrűbbnek látszik, mint a minő tényleg. Itt arra kell 
ügyelnünk, hogy a zárlat csakis a főállabhoz tartozó faegyedek 
állása szerint ítéltessék meg, s illetve, hogy az elhalt, vagy el
nyomott s száradásnak indult törzsek számításon kívül hagyassanak.
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3. Koros (vágható és közelvágható) állabokban, melyeknek 
fatömege rendesen közvetlen felvétel útján puhatoltatik ki, a 
zárlatot az esetben, ha a termőhelyi osztályt közvetlenül, külső 
tényezők alapján állapítottuk meg (a mi sok esetben könnyebb, 
mint a zárlatnak szemmel való megbecslése), a fatönieg alapján 
határozzuk meg olyképen, hogy az alkalmazott helyi vagy általános 
fatermési táblában kikeressük azon holdankénti fatömeget, mely a 
fenforgó üzemmód (származási mód), fanem és termőhely mellett 
az illető kornak megfelel, s ezen fatömeggel elosztjuk a tényleges 
holdankénti fatömeget.

Ha pl. valamely, magból keletkezett (tehát szálerdőt képező) 70 éves 
tölgyállabban, melynek termőhelyét az Érd. Segédtáblákban foglalt általános 
fatermési táblák szerint a III. termőhelyi osztályba soroztuk, holdanként 
120 m3 fatömeget találtunk, akkor ezen állab zárlata, miután a tölgy szál
erdőkre, III. t. h. osztályra vonatkozó fatermési tábla szerint 70 éves korban

120teljes zárlat mellett a holdankénti fatömeg 148 m3, lesz : =  0-8108, vagyis
148

kikerekítve 0'8.
Elegyes, vagy vegyeskorú állaboknál az átlagos zárlatot ezen 

eljárás szerint úgy kapjuk meg, hogy az állab tényleges holdan
kénti fatömegének fanem- és korfokozat szerint elkülönített részeit 
elosztjuk az ezen fanemeknek és korfokozatoknak a fenforgó termő
helyi osztályban a fatermési táblák szerint megfelelő holdankénti 
fatömegekkel s a hányadosokat összeadjuk és egy tizedesre ki
kerekítjük.

Ha például részletes felvétel útján azt találtuk, hogy valamely (magból 
keletkezett) állabban előfordul:

0’8 bükk, III. t. h. oszt. (által. fát. tábl.) és pedig
0-3 részben 70 éves, 29 m3 holdankénti fatömeggel
0-5 „ 80 „ 58 „
0-2 „ 100 „ 32 „

0'2 tölgy, III. t. h. oszt. 70 „ 21 „ „ „
akkor, — miután bükkszá]erdőben III. t. h. osztályban az általános fatermési 
táblák szerint a holdankénti fatömeg: 70 éves korban 171 m3, 80 éves korban 
208 m8, 100 éves korban 284 m3, tölgyszálerdöben pedig III. t. h. osztályban 
70 éves kor mellett 148 m3, — az átlagos zárlat:

29 : 171 =  0-170 
58 : 208 =  0'279 
32 : 284 =  0113 
21 : 148 =  0-142

Összesen..............  0-704, vagy kikerekítve 0"7.
Ha a termőhelyi osztályt szembecslés útján állapítottuk meg, akkor 

meghatározhatjuk a zárlatot törzsszám alapján is oly módon, hogy kipuhatol
ván a holdanként tényleg meglévő törzsszámot (elegyes és vegyeskorú állabok-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



187

bán fanem- és korfokozat szerint elkülönítve), azt megszorozzuk a fenforgó 
fanem-, származási mód-, termőhelyi osztály- és kornak megfelelő szabályos- 
nőtérrel (elegyes és vegyeskorú állaboknál az egyes fanemek és korfokozatok 
tényleges törzsszámait a nekik megfelelő nőterekkel) s a szorzatot (elegyes és 
vegyeskorú állaboknál az egyes szorzatok összegét) elosztjuk a téregysóggel 
(tehát, ha a nőtér □  ölekben van kifejezve, 1600-zal, ha pedig a nőtér m3-ekben 
van kifejezve, 5755-tel).

Nőtér helyett alkalmazhatjuk a szabályos holdankénti törzsszámot is. Ez 
esetben a számítás annyiban változik, a mennyiben a tényleges holdankénti 
törzsszám elosztva a fenforgó fanem-, származási mód-, termőhely- és kornak 
teljes zárlat mellett megfelelő holdankénti törzsszámmal megadja a tényleges 
zárlatot. Elegyes és vegyeskorú állaboknál a tényleges holdankénti törzs
számból az egyes fanemekre és korfokozatokra eső darabszámokat elosztjuk 
az azoknak megfelelő teljes holdankénti törzsszámokkal s a hányadosokat össze
adván megkapjuk a zárlatot. Megjegyzendő azonban, hogy a zárlatnak a hol
dankénti törzsszám, illetve a nőtér alapján való megbecslése nem nyújt tel
jesen megbízható eredményt, mert a szabályos holdankénti törzsszám (a helyi 
fatermési táblákban) átlagot képezvén, nem felelhet meg pontosan minden 
egyes esetben.

4. Óvatosságot igényelnek különösen az elegyes, vegyeskorú 
és oly állabok, melyekben a fák egyenlőtlenül vannak a területen 
elosztva. Elegyes és vegyeskorú állaboknál minden fanemet, illető
leg korfokozatot külön magában kell szemügyre vennünk s a zár
latot így részletenként megbecsülnünk. Oly egyenlőtlen állatoknál, 
melyekben a fák részint egyenként ritkábban, részint sűrűbb cso
portokban állanak, az összes meglevő fákat képzeletünkben egyen
lően kell elosztanunk a területre, s a zárlatot azon állás szerint 
megbecsülnünk, melyben a fák ily elosztás mellett volnának; vagy 
pedig megbecsüljük, hogy az osztag területéből hányad rész esik 
a csoportokra, s hányad rész az egyenként álló fákra, s mindkét 
résznek zárlatát külön ítélvén meg, az átlagos zárlatot azon arány 
szerint számítjuk ki, melyben a két rész, terület szerint, kép
viselve van.

Ha például az egyenként álló fák zárlatát 0-5-nek becsültük, a cso
portokét pedig 0’8-nek, s szembecslés szerint az előbbiek a területnek mintegy 
0‘6, utóbbiak pedig 0'4 részét foglalják el, akkor az átlagos zárlat:

0-6 X 0-5 -f- 0-4 X 0-8 =  0'62, vagy kikerekítve 0-6.
Ha pedig az állab csupán kisebb-nagyobb csoportokból áll, 

melyek közt hézagok, üres helyek vannak, akkor megbecsüljük, 
hogy a csoportok hányadrészét foglalják el az egész területnek, 
s meghatározván azok tényleges zárlatát, azt ezen arányban 
szállítjuk le.

Például: ha a csoportok, melyeknek zárlatát 0’9-nek becsültük meg, az
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•egész területből mintegy 08 részt foglalnak el, s 02 rész a hézagokra esik, 
.akkor az átlagos zárlat: 08 X 09 =  072, vagy kikerekítve 07.

Mikor a zárlatot megbecsültük, czélszerü ezen becslést köz
vetlenül a helyszínén megvizsgálni olyképen, hogy a meglevő 
törzsek közé még annyi törzset képzelünk beosztva, a mennyi 
szükséges volna, hogy a megbecsült zárlat To-re emelkedjék, s 
vizsgáljuk, hogy a képzeletünkben így kiegészített faállomány meg
felel-e csakugyan a teljes zárlatnak. A teljes zárlathoz hiányzó 
famennyiséget legjobb a tényleg meglévő faállományhoz viszonyí
tani s illetve meghatározni, hogy a tényleg meglévő famennyiségen 
felül annak hányad része képzelendő még hozzá, hogy a zárlat 
teljes legyen. Erre nézve, ha a zárlatot

s  így tovább.1
Ha tehát például valamely állab zárlatát 08-nek becsültük meg, akkor 

megnézzük a faállományt s vizsgáljuk, vájjon a kellő tömöttséggel bírna-e az, 
lia még annak 1/4-részét liozzátennők, avagy nem volna-e túlsürü.

A hol helyi fatermési táblák állíttatnak fel, ott legjobb tám
pontot a zárlat becsléséhez és a becslés megvizsgálásához azon 
mintaterek szolgáltatnak, melyekből a fatermési táblák készültek. 
Egyébként is ott, a hol oly állabok fordulnak elő, melyek minden 
kétséget kizárólag teljes zárlatúaknak minősíthetők, a zárlat becs
lése a fenforgó állabnak ezen állabokkal való összehasonlítás útján 
nyújtja a legbiztosabb eredményt. Az ily teljes zárlatú állabok 
képét (a termőhelyi és állabviszonyaival együtt) tehát mindenütt 
jól kell emlékezetünkbe vésni.

Fiatal állaboknál, midőn azoknak vágatási korukban várható 
fahozamát becsüljük, sokszor meg kell becsülnünk azon zárlatot 
í-s, melylyel azok előreláthatólag vágatásuk idejében hírni fognak. 
A holdankénti törzsszám ugyanis teljes zárlat mellett évről-évre 
apad s így sok állabnak ma még hiányos zárlata hosszabb idő 
múlva megjavulhat. Ezen becslésnél igen óvatosan kell eljárnunk.

1 Ha a teljes zárlatnak megfelelő holdankénti fatömeg vagy törzsszám 
mennyisége =  M , a tényleges fatömegé vagy törzsszámé pedig =  m, a 
becsült zárlat =  z, a keresett hányadrész pedig -= x, akkor, miután
, r  m  '  '  i. í r  i 1— -*J1 —  ----- es másrészt M  =  ni 4- mx, x  —

z z
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Fiatal serdényékről, melyek még teljes zárlatra kiegészíthetök, fel 
lehet tenni, hogy azok zárlata, ha a kiegészítés a legközelebbi 
időben tényleg teljesíti étik, vágatásuk idejében is teljes lesz. 
Figyelemmel azonban azon sokféle eshetőségre, melynek ily fiatal 
állabok azon hosszú idő alatt, míg vágatásra jönnek, ki vannak 
téve, a vágatás idejében remélhető zárlatot a legjobb esetben is 
csak Övnek szoktuk becsülni. Ugyanez áll mindazon erdőterü
letekre nézve is, melyek mesterséges úton erdősíttetnek be. Közép
korú ál láb okban az esetleg előforduló hézagok erdősítés útján m ár 
ki nem pótolhatók; itt tehát a jövő zárlatot csak a meglévő fa
állomány minősége alapján kell megítélnünk olyképen, hogy szem- 
ügyre vevén mindazon törzseket, melyekről jelenlegi fejlődésük 
alapján feltehető, hogy azok minden valószínűség szerint a vágatás 
idejéig fenmaradnak, megbecsüljük azoknak holdankénti számát s- 
összehasonlítjuk azon holdankénti törzsszámmal, mely ugyanazon 
fanem, származási mód és termőhelyi osztály mellett a vágatási 
korban a teljes zárlatnak megfelel. Itt is azonban tekintetbe kell 
vennünk azon károkat, melyeket majdnem minden állab különösen 
fagy, hó, szél stb. és a faorzók által többé-kevésbé szenved, s- 
melyek néha a zárlatot jelentékenyen leszállítják. Koros állabok- 
nál, melyek különben is aránylag rövid idő múlva vágatásra kerül
nek, a zárlat megjavulására nem lehet számítani. Általában azon 
körülmény, hogy a már régibb idő óta rendszeresen kezelt erdők
ben is teljes zárlatéi állabok aránylag csekély mennyiségben for
dulnak elő, figyelmeztetésül szolgálhat arra, hogy a jövendőbeli 
zárlat becslésénél óvatosan járjunk el, s ne reméljünk többet, mint 
a mennyi tapasztalat szerint tényleg elérhető.

Az állabállásnak helyes megismertetéséhez szükséges a zár
laton kívül kimutatni azt is, hogy az egyes fák m i k é n t  v a n n a k  
az  i l l e t ő  t e r ü l e t e n  e l o s z t v a ,  t. i. egyenletesen, vagy 
kisebb-nagyobb csoportokban, s nem fordulnak-e elő hézagok, 
melyeket az osztagozásnál különválasztani nem lehetett, s melyek 
ennélfogva az állabhoz hozzáfoglaltatván, annak zárlatát lejebb 
szállítják. Ennek ismerete annyiban szükséges, a mennyiben az 
állab fejlődése a szerint lényegesen különböző s ehhez képest az 
állab különböző elbánást is kíván az egyes gazdasági míveleteknéL 
így például koros állaboknál, ha a felújítás természetes úton czé- 
loztatik, a vágásnemek alkalmazása egészen más ott, a hol a fák 
egyenletesen vannak az illető területen elosztva, mint ott. a hol 
csoportokat képeznek. így a középkorú állaboknál valamely állab,.
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melynek zárlata O'ts, rendes áterdőlésre nem alkalmas, ha a fák 
elosztása egyenletes; ha azonban a zárlat azért becsültetett 
■O'is-nek, mert a terület 1 4-része hézagokra esik, a többi 3/4-rész 
pedig magában véve 0'8 zárlati!: akkor megeshetik, hogy ezen 
.állab, daczára annak, hogy egészben csak O'c zárlati!, áterdőlést 
igényel. így a természetes felújítás alkalmazásánál valamely állab, 
melynek zárlata 0‘ű, egészen jól felújulhat, ha a fák egyenletesen 
vannak felosztva; míg ellenben ha a fák csoportokban állanak, s 
az .lilábban nagyobb hézagok fordulnak elő, utóbbiaknak bevető- 
■désére nem lehet számítani. Igv valamely O's zárlati! fiatalos, 
melyben a csemeték egyenletesen vannak elosztva, nem szorul 
kiegészítésre; ha azonban a hiányzó 0'2 nagyobb hézagokra esik, 
akkor ezeknek kipótlása szükséges.

Az állabállás jellegzésénél czélszerű végre megjelölni a b e á r- 
n y é k o l á s  m é r v é t  is, melyet az állab a talajnak nyújt. Erre 
ugyan az eddig tárgyalt tényezőkről is lehet következtetni, de tekin
tettel azon fontosságra, melylyel a talaj beárnyékolása a termő- 
képességre, s ezáltal az állab fejlődésére is bír, kívánatos, hogy 
minden osztagra nézve kimutassuk, mely mértékben van annak 
talaja beárnyékolva. A beárnyékolásnak a talaj termőképességére 
való jótékony hatása főképen abban rejlik, hogy a nedvességnek 
gyors elpárolgását megakadályozza, a mennyiben a nap és szél 
behatása elől elzárja az utat. A beárnyékolás mérve függ egyrészt 
a zárlattól és a fák elosztásától, másrészt a fanemtől, illetve a 
korona nagyságától, alakjától és a lombozat sűrűségétől. Jó zárlat 
mellett a koronák záródása is teljesebb; ellenben gyér zárlatnál, 
a  fáknak egyenlőtlen elosztása mellett, hézagos, ritkás állabokban 
a beárnyékolás is hiányos. Hasonlóképen a sűrű lombozató, tömött 
koronájú fanemekből (pl. jegenyefenyő, bükk stb.) alkotott álla
bokban a beárnyékolás erősebb, mint oly állabokban, melyek gyér 
lombozató, laza koronával bíró fanemekből (pl. vörösfenyő, nyír, 
•erdeifenyő stb.) alkotvák.

A beárnyékolás mérvének osztályozásánál legczélszerübb alapul 
venni a fák koronái által képezett ernyőnek nap és szél által való 
kisebb vagy nagyobb áthatóságát. Gyakorlati czélokra elegendő, 
ha ezen alapon a következő 4 fokot különítjük el: 
sűrű beárnyékolás: teljes zárlati! és tömött koronával bíró fane

mekből alkotott állabokban, a hol a koronák 
egymásba nyúlnak vagy részben egymás felett 
állanak ;
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rendes beárnyékolás: teljes zárlata, de gyérebb koronával bíró
fanemekből alkotott, s oly állabokban, me
lyekben a fák koronái egymást érintik ; 

hiányos beárnyékolás: hiányos zárlatú állabokban, a hol a fák koro
nái által képezett ernyő hézagokkal meg van 
szakítva, de a hézagok kisebb területet fog
lalnak el, mint az árnyékot nyújtó koronák; 

gyér beárnyékolás: rósz zárlatú állabokban, a hol a koronák
által fedett terület ugyanolyan, vagy kisebb 
mint a hézagok által elfoglalt terü le t.1

A beárnyékolás foka, ha a részletes állabfelvétel nyári időben 
történik, a fák koronái által alkotott ernyőnek gondos megszemlé
lése után minden nehézség nélkül megítélhető. Ha a részletes állab
felvétel lombhullás után és lombfakadás előtt eszközöltetik, akkor 
szemügyre kell vennünk a koronák ágazatát, s ennek minősége és 
az illető fanem azon sajátsága szerint, melylyel az lombozata sűrű
ségének tekintetében bír, becsüljük meg a beárnyékolás mérvét.

Egyéb tulajdonságok.

74. §.

Az állabviszonyok részletes felvétele kiterjed a fenneb elö- 
soroltakon kívül még a következő tulajdonságokra i s : a n ö v é s r e ,  
a f e j l e t t s é g r e  és az é p s é g i  á l l a p o t r a .

Az egyes állabok keletkezésüktől kezdve egész vén korukig 
fejlődésükben számos külső tényező befolyása alatt állanak, úgy 
hogy ugyanazon fanemü és hasonló termőhelyü állabok ugyanazon 
korban különbözően nőnek, s ugyanazon idő alatt különböző mér
tékben fejlődnek ki, valamint egészségi állapotuk is különböző. 
Ezen tulajdonságok minőségének ismerete minden osztagot illetőleg

1 Pressler 5 osztályt különböztet meg:
osztály: ............................... i. II. III. IV. V.
jelzés: ... ... ... ... ... -  igen gyér gyér szabályos sűrű igen sűrű
lomb- (és galy-) mennyiség: 1/2 L 3/4  L 1 L 11/2 L 2 L
a hol L alatt szabályos záródás mellett meglévő galy- és lombmennyiség értetik. 
Ezen osztályozás alapját tehát nem annyira a fák koronáiból összetett ernyőnek 
áthatósága képezi, hanem inkább az alomtakarót szolgáltató anyag, mely azon
ban esetleg oly állabban is lehet elegendő mennyiségben, a hol a beárnyékolás, 
s -annak a nedvesség megtartására való jótékony hatása nem tökéletes.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



192

az erdőrendezésre azért fontos, mert tájékozásul szolgálnak, midőn 
a fölött kell határoznunk, hogy az illető osztag mikor legyen kihasz
nálandó, s midőn azon kérdés forog fenn, hogy minő választékot 
várhatunk fahozamából.

A növés és a fejlettség (ugyanazon fanemet, hasonló termő
helyi viszonyokat és ugyanazon kort tekintve) nagyrészt a gazdál
kodástól függ; jelentékeny befolyással vannak azonkívül: a zárlat, 
a rendes vagy rendkívüli időjárás, s a mindenféle károsításoknak 
többé vagy kevésbé gyakori, s kisebb vagy nagyobb mértékben 
való előfordulása. Rendszeresen kezelt, megfelelően telepített, gon
dosan ápolt, s jó zárlatban tartott, hátrányos rendkívüli időjárástól 
és károktól megkímélt állabok jobban nőnek és gyorsabban fej
lődnek ki, mint oly állabok, melyeknek már keletkezésűk idejében 
sok viszontagsággal kellett küzdeniök, melyek fiatalságukban a koro
sabb fáktól elnyomattak, legelőmarha által lerágattak, vagy erdő
égés, fagy, hó, zúzmara, rovarfalás, szél, a nap heve vagy rend
kívüli hideg, vagy száraz időjárás által ■ szenvedtek, melyek fiatal 
koruktól kezdve mindig gyér állásban voltak, vagy oly sarjállabok, 
melyek már elvénhedt tüskök hajtásaiból keletkeztek.

De nemcsak a növés és fejlettség, hanem az épségi állapot 
is az egyes állaboknál különböző. Nagyobb részök ép marad egész 
a kihasználásig; vannak azonban állabok, melyek többé-kevésbé 
szenvednek különféle fabetegségekben. A beteg állaboknál ügy, 
mint az egyes fáknál, megkülönböztetünk oly betegségeket, melyek 
csak a fának műszaki használhatóságát csökkentik, és olyanokat, 
melyek a fák életét, tehát az állab fennállását is veszélyeztetik. 
Az elsőkhez tartoznak azon jelenségek, melyek a fanövényt élet
működésében megzavarják, s melyek folytán a fa hibássá válik; 
ilyenek: a farostok hullámos és fodros menete, csavaros növés, 
fagyöngy és fakín; a leveleken a ragya és a rozsda, valamint a 
különféle kinövések. Ártalmasabb jelenségek: a fattyúhajtások (a 
gyökérből), a gesztválás, fagyrepedések, héjaszás, héjválás, gom
bákkal és zuzmókkal benőtt kéreg, ággöcsök, a levelek sápadtsága 
(ákácznál) és lombhullatás (tűhullás az erdeifenyőnél), buja virágzás, 
léha mag. A fa életét veszélyeztető betegségekhez tartoznak: a 
különféle apró gombafajok által okozott betegségek, a gyökér-, ág-, 
és gesztkorhadás. A fának összes részeire terjedő betegségek: 
a sínlődés és a bujaság.

A növés megjelölésére a következő jelzőket használjuk: erő
teljes, élénk, vidor növés, rendes növés, silány növés. A fejlett-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



193

ségre nézve : erősen kifejlett (korához képest előrehaladt), rendesen 
fejlődő, növésben hátramaradt állab. Itt meg kell jegyezni még 
a fák alaki fejlődését is, pl. egyenes növésű, szabályosan kifejlett 
koronája, hengerded (vaskos), vagy pedig : girbe-görbe, ágas- 
bogas, kúpdad (sudarlós) faegyedekből álló állab. Az épségi álla
potra fel kell jegyeznünk, vájjon az illető állabot alkotó faegyedek 
nagyobb része ép-e, vagy pedig részben vagy egészben beteges. 
A betegséget, a mennyiben az felismerhető, tüzetesebben is meg 
kell jelölnünk (pl. sínlődő, csúcsszáradt állab, számos jégrepedésü 
törzsekkel stb.), valamint annak okát is, ha azt megtudhatjuk, 
vagy a külső jelekből megítélhetjük.

A növést és fejlettséget meglehet bírálni az illető állabnak 
megszemlélése és a hasonló termőhelyen rendes viszonyok közt 
fejlődött állabokkal való összehasonlítás által. A fák hibái és beteg
ségei közül azonban némelyek külsőleg és közvetetlenül nem ész
lelhetők, pl. a gesztválás, a gyökér- és a gesztkorhadás (vörös és 
fehér redv). A sínlődés jelei: gyér lombozat, a levelek halvány 
színe, idő előtti lombhullás, a kéregnek elszáradása és elválása, a 
csúcs száradása (csonkásodás) stb. A bujaságot kellően meg nem 
fásult hajtások, túlságosan kifejlett lombozat, a fának feltűnően 
nyúlánk termete, vagy túlnagy vastagsági növekvése szivacsszerü 
fatesttel, a korán fejlődő virágok és gyümölcsök tökéletlensége stb. 
jellegzik.

A meglévő fatömeg és növedék megbecslése.

75. §.

A tényleges fatömegnek és az azon létrejövő növedéknek 
lehetőleg pontos megbecslése nemcsak az erdő jelen tényleges álla
potának részletes megismerése tekintetéből, hanem azért is szük
séges, hogy annak alapján tájékozást nyerhessünk az iránt, mily 
fahozamokat várhatunk jövőben az erdőből, ha a használatok az 
üzemtervben szabályozott módon eszközöltetnek.

Fatömeg.

76. §.

Az állabok fatömegének megbecslése részint közvetlenül, fel
vétel útján, részint közvetve, a fennebb tárgyalt tényezők segítsé-

Erdőrendezéstan. I. rész. 13
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gével történik, s kipuhatolásánál többféle eljárás alkalmazható, 
a mint azt az erdőbecsléstan részletesen ismerteti.1

A gyakorlatban alkalmazott főbb eljárások a következők :
1. A torzsönkénti kiszámlálás, melynél az egész állab összes törzsei 

(elkülönítve fő- és mellékállab, valamint fanem szerint) mellmagasságban átla- 
lóval megméretnek és átmérőjük szerint feljegyeztetnek. A fatömeget aztán 
úgy kapjuk meg, hogy kikeresünk alkalmas próbatörzseket, azokat döntetjük, 
s köbtartalmukat pontosan kiszámítván, az egy törzsnek megfelelő átlagos köb- 
tartalmat megszorozzuk a törzsek számával; vagy pedig kiszámítván az összes 
törzsek törzslapösszegét, megbecsüljük az átlagos magasságot és alakszámot 
és a három tényező szorzatából megkapjuk a fatömeget. Ha pontosabban aka
runk eljárni, akkor a kiszámlálást magassági és vastagsági osztályok szerint 
teljesítjük és minden osztály számára átlagtörzs segélyével kipuhatoljuk a fatö
meget, s az egyes osztályokban nyert fatömegeket összeadjuk. A gyakorlati 
eljárás különben ugyanaz, mint a próbaterek fatömegének felvételénél.

2. A fa^ömegnek felvétele próbaterek által. Ezen eljárásnál az állabból egy 
kisebb területet (próbateret) hasítunk ki, mely az állab átlagát képviseli, s azon 
a fatömeget pontosan meghatározván, az egész állab íátöinegét megkapjuk, ha 
a próbatér fatömegét annyiszor veszszük, ahányszor foglaltatik a próbatér terü
lete az egész állab területében. Az eredmény megbízhatósága itt első sorban a 
próbatér helyének, továbbá alakjának és kiterjedésének helyes megválasztásától 
s fatömegének megfelelő módon való felvételétől függ. Próbatérnek oly helyet 
kell választanunk, melyen az állab minősége minden tekintetben az egész osztag 
minőségének átlagát képviseli. Hegyoldalokon, ha nem szélesek, a próbateret 
olyképen tűzzük ki, hogy annak hosszoldalai a lejtő irányában legyenek elhe
lyezve, s hogy a próbatér lehetőleg az egész lejtőn keresztül menjen. Széles 
hegyoldalokon, a hol az egyes fák a völgytől a gerincz felé különösen magasság 
tekintetében jelentékenyen különböznek, legczélszerübb három próbát venni: 
egyet a hegyoldal alantabb részében, egyet a közepén, s egyet a felső részében, 
s a nyert eredményekből az átlagot azon arány szerint kiszámítani, a melyben 
az egyes állabminőségek elterjedve vannak. A próbatér alakjául legjobb a négy
zetet választani; de ha fontosabb okok (pl. a fentebb említettek) a négyzetalak 
alkalmazását nem engedik, akkor a próbateret derékszögű négyszög alakban 
tüzzük ki, mire nézve azonban megjegyzendő, hogy annak szélessége 10 ölnél 
kisebb ne legyen. A próbatér nagysága egyrészt az állab minőségétől, másrészt 
a kívánt pontosságtól függ. Rendesen 1Í2—2 holdnyi, — kivételesen (egyenlő minő
ségű fiatalabb áliabokban) 1U holdnyi — próbákat szoktunk alkalmazni; nagyobb, 
kiterjedésű, öregebb, vegyeskorú, vagy hézagos áliabokban nagyobbat, kisebb 
kiterjedésű, fiatalabb, szabályos minőségű, egyenlő zárlatú áliabokban kisebbet.

A próbatér kitűzéséhez szögdobot és mérőszalagot szoktunk használni. 
Az első szögletpontot olyképen válaszszuk, hogy a derékszögben kitűzendő két 
vonal irányában a kilátás a szükséges távolságra szabad legyen. Azután kitűz
vén a két vonalat, lemérjük az előre megállapított hosszakat (pl. 1 hold terü
let és négyzet alak mellett mindkét irányban 40—40 ölet, hosszúkás alak

1 1. Sóltz Gy. és Fekete L .: „Az erdőbecsléstan kézikönyve.“ Selmecz 
1882; 2-ik kiadás, Sehneczbánya, 1893. Kiadta Fekete L.
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mellett 32 és 50, 25 és 64, 20 és 80 ölet) s a végpontokat karóval megjelölvén, 
átmegyünk a szögdobbal a második szögletpontra. Itt beirányozván a műszert 
-a rúddal megjelölt első szögletpontra, letűzzük és lemérjük a harmadik vona
lat, s azután ugyanazon módon a harmadik szögletpontról a negyedik vonalat, 
mely utóbbinak végpontja az első szögletponttal kell, hogy egybeessék. Kisebb 

.(0*05—0*1 ölnyi) hiba elhanyagolható; nagyobb eltérésnél a mérést ismételnünk 
kell. Ha a harmadik vagy negyedik vonal kitűzésénél a kilátás közbeeső fák 
által el van zárva, akkor a vonalat csak az akadályig tüzzük ki, azután a 
szögdobot az előbbi vonal irányában valamivel tovább állítjuk s az új vonalat 
innen tűzvén ki, végpontját ugyanannyival visszahelyezzük, valamint az aka
dály után is ugyanannyit derékszögben lemérvén, utóbbi két pontot össze
kötünk. A próbatér határainak megismerhetése végett azok mentén a próbán 
kívül álló legközelebbi fákat megjelöljük.

A törzsek kiszámlálását a'zon szögletpontról kezdjük meg, a hol a kitű
zést befejeztük. A próbaterületen álló minden törzs a mellmagasságban (1*25 m.) 
.átlalóval megméretik s a leolvasott átmérő szerint az e czélra előkészített 
rovatos jegyzékbe (próbafelvételi kézikönyvbe) bejegyeztetik. Az átmérők ren
desen 2—2 (pontosabb felvételeknél 1—1) cm. különbséggel olvastatnak le, 
mely czélból (első esetben) oly átlalót használunk, melyen csak a páros szá
mok vannak felírva. A közbeeső átmérők fölfelé vagy lefelé kerekíttetnek ki, a 
szerint, a mint a nagyobb vagy a kisebb átmérőhöz állnak közelebb. A jegy
zékben az első rovatba még a kiszámlálás megkezdése előtt beírjuk sor sze
rint az átmérőket, az illető próbaterületen előforduló legkisebb átmérőtől 

.kezdve a legnagyobbig. A következő rovatba bejegyeztetnek a felvett törzsek 
olyképen, hogy minden törzsnél a megmért átmérőnek megfelelő cm. szám 
sorában egy vonást vagy pontot jegyezünk s minden 5-ik vonást az első 
négyen keresztül húzunk (pontozásnál az első négy pontot négyzetalakban a 
négy sarokba, az 5-iket a közepébe teszszük). A harmadik rovat a bejegyzett 
törzsek összegezett számának, egy további rovat pedig a körlapösszegnek 
bejegyzésére szolgál. Próbafelvételeknél a becslö rendesen három segédmunkást 
foglalkoztat, kik közül az egyik átlalóval van ellátva s a törzseket méri, a 
másik kettő pedig a megmért fákat megjelöli. A felvételnél a próbatér rövidebb 
oldalaihoz párhuzamos keskeny pasztákban haladunk előre olyképen, hogy a 
paszta végén a munkások megfordulnak s a megelőző pászta mellett ugyan
oly pásztában visszafelé haladva mérik a fákat, s ily módon folytatják a mun.. 
kát mindaddig, míg az egész próbaterületen a fák ki nem számláltattak. Az 
átmérő rendesen csak egy irányban (és pedig abban, a melyben haladunk) 
méretik m eg; szabálytalan törzseknél azonban szükséges legalább két irányban 
a törzs vastagságát megmérni, úgy hogy a második mérés az elsőre merőleges 
irányban történjék, s a két átmérőből aztán átlagot veszünk. Ha a törzsön ott, 
a hol az átmérő méretik, ággöcs vagy kidudorodás van, akkor a vastagságot 
ezen akadály fölött és alatt mérjük meg és a két átmérőnek átlagát tekintjük 
mellmagassági átmérőnek. Az átmérőt (kettős mérésnél az átlagátmérőt) a 
munkás hangosan bekiáltja s a becslő a törzsnek a bemondott átmérő mellé 
teljesített feljegyzése után a méretet hangosan ismétli. A megjelölés a kéreg
nek fejszével vagy jelzővel való könnyű megcsapása által vagy még czélsze- 
rübben (különösen fiatalabb, vékonyhéjú és értékesebb fáknál) mészszel történik. 
A jel mindig a fa azon irány felé néző oldalán alkalmazandó, a melyben hala

13*
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dunk, úgy hogy, midőn a következő pasztában visszafelé haladunk, könnyen? 
szemünkbe tűnjék. Minden próbaterületen a kiszámlált törzsek elkülönítem]ők 
föállab és mellékállab (elnyomott, kiveszőiéiben lévő törzsek) szerint, ha pedig 
több fanem fordul elő, azokat is elkülönítve jegyezzük fel. Az átmérőket fel
mérő segédmunkás tehát az átmérő bekiáltása alkalmával egyszersmind a fane  ̂
met is, s a mennyiben az illető törzs a mellékállabhoz tartozik, annak elnyo
mott voltát is bekiáltja. A becslő pedig a munkást szemmel kisérvén, ügyel 
arra, vájjon a vastagság megmérése helyesen eszközöltetik-e, s az átmérő, 
fanem és minőség helyesen van-e bemondva. Egyenlőtlen állabokban s ott 
a hol pontosabb eredmény kívántatik, a törzsek azonkívül magasság szerint két 
vagy több osztályba különíttetnek e l ; továbbá a műfa és tűzifa külön lévén 
megbecsülendő, a törzseket ezek szerint is elkülönítjük. Ezen elkülönítéseket a 
becslő maga végzi, olyképen, hogy midőn a munkás az átlalót ráteszi a törzsre, 
utóbbit a becslő megszemlélvén, megítéli, hogy melyik magassági osztályba s 
illetőleg műfa vagy tűzifa közé tartozik-e, s a bekiáltott átmérő mellé aztán a 
törzset a szerint jegyezi fel. Önként értetik, hogy e czélbói a jegyzékben a tör
zsek feljegyzésére s összegezésére valamint a körlapösszeg bejegyzésére szol
gáló rovatok úgy a főállab, mint a mellékállab számára, s a főállabra nézve 
azonkívül minden fanem, magassági osztály és választék számára külön-külön 
készítendők elő.1

A próbatéren lévő összes törzseknek fentebbi módon történt kiszám- 
lálása és feljegyzése után következik az átlagfák mellmagassági átmérőinek 
kiszámítása. A fatömeg meghatározása, s ehhez képest az átlagfák számítása

1 Dr. Gründer F. az állabfelvételeknél a következőket ajánlja:
1. Miután a törzs lapja nem pontosan köralakú, ennélfogva ott, a hol 

minden törzs mellmagassági átmérőjének két, keresztben álló irányban való- 
megmérése a felvétel czéljához képest hosszadalmasnak és költségesnek mutat
kozik, a mellmagassági átmérők olyképen veendők fel, hogy a próbatéren az 
egyik pásztában az egyes fák átmérője a pászta hosszirányára merőlegesen, a 
következő pásztában pedig a pászta hosszúságával párhuzamosan méressék 
meg. Ha két munkás egyszerre végzi az átlalást, akkor az egyik az el őhalad ás 
irányában, a másik pedig az erre merőleges irányban méri az átmérőket. 
Gründer vizsgálatai szerint az átmérők általában véve a kelet-nyugoti irány
ban a legnagyobbak; hegyoldalon azonban az éjszak- és délfelé hajló lejtőkön 
mindig a vízszintes irányba eső átmérő, kelet és nyugat felé hajlókon pedig a 
legnagyobb lejtés irányában mért átmérő a legnagyobb.

2. Hegyoldalban a lejtés irányára merőlegesen álló átmérőket felváltva 
az egyik törzsnél felülről, a következőnél pedig alulról kell mérni; mert azon 
hiba, melyet elkövetünk, ha az átmérőt nem ugyanazon magasságban mérjük 
minden törzsnél, 10 cm. magassági eltérés mellett mintegy IV20/o-ot tesz a kör 
lapösszegben.

3. A vastagsági fokok képzésénél a vastagabb osztályokban több cm.-nek 
egy fokba való foglalása kisebb hibát eredményez, mint a vékonyabb osztá- 
lyokban.

4. Ha a vastagsági fokok 1—1 cm. különbséggel állapíttatnak meg, 
akkor az átmérő felvételénél a töredékek közül a teljes 0#5 is elhanyagolandó.

5. A körlap meghatározására gyakorlati czélokra 2 tizedes is elegendő. 
(Lásd: „Erdészeti Lapok“ 1883. évfoly. 147 1.)
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5s, az elérendő pontosság szerint különböző módon történik. Legegyszerűbb 
«eljárás az, mely mellett minden, főrovatonként elkülönített törzscsoport szá
mára csak egy átlagfa puhatoltatik ki. Az átlagfák mellmagassági átmérőinek 
kiszámítása czéljából legelőször is minden átmérőnél a törzseket jelölő voná
sokat vagy pontokat összeszámláljuk és a „törzsszám“ rovatába írjuk be. Ez 
minden előforduló átmérőre nézve minden főrovatban megtörténvén, kikeressük 
az Erdészeti Segédtáblákban foglalt hengertáblában (mely egyszersmind körlap- 
^zorzási tábla is) egyenként az átmérőket s az illető átmérőnek hasábjában a 
törzsszámnak megfelelő körlapösszeget beírjuk a „körlapösszeg“ rovatába. Ily 
módon kitöltetvén minden rovat, az egyes átmérőknek megfelelő törzsszámokat 
<és körlapösszegeket minden főrovatban összegezzük és a körlapöszegek sum
máját az ahhoz tartozó törzsszám összegével elosztván, megkax)juk az átlag
törzsek mellmagassági körlapjait, az ezeknek megfelelő átmérőket pedig á 
Segédtáblákban foglalt körlaptáblákból jegyezzük ki. Most minden főrovat szá
mára az illető kiszámított átlagos mellmagassági átmérőt az átlalóba foglalván, 
kikeressük a próbaterületen, esetleg a próbatér közvetlen közelében lévő fák 
közül az átlagtörzseket, ügyelvén arra, hogy minden átlagtörzs a megfelelő 
főrovatba foglalt törzsek átlagát minden tekintetben képviselje. Villás, vagy 
•elágazó törzsek, az állab törzseihez képest igen vaskos (hengerded), vagy igen 
súdarlós (kúpdad) alakkal biró és oly fák, melyeknek koronája nagyon kicsiny, 
vagy pedig túlnagy, átlagtörzseknek nem alkalmasak. Ha az állab egyenletes, 
vagy ha elegyes s vegyeskorú állabban a törzseket az előforduló különbségek 
szerint elkülönítve, fent jelölt módon elválasztva jegyezzük fel, akkor ez egy
szerű eljárás mellett minden elválasztott főcsoport számára csak egy törzset 
szoktunk átlagtörzsnek kiválasztani. Ha azonban a törzsek feljegyzése csak fő- 
és mellékállab szerint elkülönítve történik, és az állab nem egyenletes, akkor 
tanácsos a főállab számára legalább két (ugyanazon átlagos mellmagassági 
Átmérővel bíró) átlagtörzset kikeresni. A kiválasztott átlagtörzsek ledöntetnek, 
legalyaztatnak és 2 méter hosszú szakaszokba osztatnak. A levágás lehetőleg 
mélyen a gyökérfő közelében eszközlendő, hogy az átlagtörzs korát minél biz
tosabban meghatározhassuk. A szakaszok köbözése a felehosszukban mért 
átmérő alapján történvén, a ledöntött fára, annak hosszában mérőszalagot 
feszítünk ki, s először a vágáslaptól 1 méternyire, onnan számítva pedig min
den további 2—2 méterre, tehát minden páratlan számú méternél kis bevágást 
teszünk. Ezen mérést mindaddig folytatjuk, míg a törzs vastagsága ott, a hová 
a jel esik 5 cinnél vastagabb ; az utolsó jeltől még 1 métert lemérünk és ott a 
nsúcsot levágjuk. Minden jelnél az átmérő több sugár irányában átlalóval meg
méretik és az átlagátmérö feljegyeztetik. E czélból a jegyzékben, külön helyen, 
négy rovat van előkészítve. E rovatok elsejébe a szakaszok hossza, másodikba 
a felehosszukban mért átmérő íratik be ; a harmadik rovat az átmérőnek meg
felelő körlap, a negyedik a köbtartalom bejegyzésére szolgál. A feljegyzés 
választékok szerint elkülönítve történik, tehát a tűzifára vonatkozó átlagtör- 
jzseknél a 15 cm.-nél nagyobb átmérőjű szakaszok mint hasábfa, a 10—15 cm. 
átmérőjű szakaszok mint vastag dorongfa, és az 5—10 cm. átmérőjű szakaszok 
mint vékonyabb dorongfa, külön-külön helyen íratnak össze. A műfára vonat
kozó átlagtörzseknél az első szakaszok a törzs azon vastagságig és illetve 
hosszúságig, a meddig az müfára alkalmas, mint műfa jegyeztetik fel, a fának 
•többi része tűzifát képezvén, az ebből kitelő szakaszok méretei előbbi módon
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hasábfa, vastagabb és vékonyabb dorongfa szerint elkülönítve íratnak be. Az: 
ágfa hasonló módon szakaszonként vétetik fel. E czélból az ágak legalvaztat- 
ván, a nagyobb, egyenesebb ágak, két méter hosszú, a kisebb s a kevésbé 
egyenes ágak, egy méter hosszú szakaszokban méretnek meg és minden sza
kasznál annak felehosszában az átmérő felvétetvén, a hosszúsággal együtt a 
jegyzékbe az illető választék szerint, melybe vastagságánál fogva tartozik, fel
jegyeztetik. A fenmaradó, 5 cm.-nél vékonyabb gályák összegyűjtetnek és a 
levágott sudarrészszel együtt, súlymérés útján köböztetnek, olyképen, hogy a 
vastagabb ágakból egyszerű súlymérleg állíttatván össze, annak egyik végére 
pontosan köbözött ágfadarabok köttetnek fel, a másik végére pedig a meg
mérendő galyfából annyi akasztatik fel, a mennyi a mérleg egyensúlyozására 
szükséges. A mérlegelés ily módon az összes galyfa megméréséig folytattatváu,. 
a galyfa fatömegét megkapjuk, ha a súlymértékül szolgált ágfadarabok köb- 
tartalmát annyiszor veszszük, a hányszor azok súlya a galyfa súlyában foglal
tatik. Minden átlagtörzsnél először kikeressük a Segédtáblákban a bejegyzett 
átmérőknek megfelelő körlapokat s azokat a körlap rovatába beírjuk; azután 
a körlapokat a melléjök írt szakasz-hosszúsággal szorozván, az így nyert köb- 
tartalmakat a „köbtartalom“ rovatába jegyezzük be. (Az egyenlő hosszú sza
kaszoknál a körlapokat összeadjuk és csak a sommát szorozzuk a szakasz 
hosszával). A beírt köbtartalmakat választékonként összeadjuk, az 5 cm.-nél véko
nyabb galyfának súlymérés útján meghatározott köbtartalmát pedig külön, 
mint „rőzsefát“ írjuk be, s végre az egyes választékok köbtartalmait össze
adván, megkapjuk az illető átlagtörzs összes köbtartalmát. Ily módon minden 
főrovat átlagtörzsének köbtartalma kipuhatoltatván, az egyes főrovatok fatö
megeit megtudjuk, ha az azokba feljegyzett törzsek számával a megfelelő átlag
törzs fatömegét megszorozzuk; az egész próbatér fatömegét pedig megkapjuk, 
ha a főrovatonkint elkülönített törzscsoportok fatömegeit összeadjuk. Ezen 
fatömegösszeget, ha a próbatér 1 holdnál kisebb vagy nagyobb, át kell számí
tanunk 1 holdra olyképen, hogy ha a próbatér pl. 1U, V2 vagy 2 hold, akkor a 
talált fatömegnek 4-szerese, 2-szerese vagy fele adja meg a holdankénti fatöme
get. Ezzel aztán megszorozván az állab (holdakban kifejezett) területét, meg
kapjuk annak fatömegét.

A próbafelvételi jegyzőkönyvbe minden átlagtörzsre nézve feljegyezzük 
azonkívül az illető átlagtörzs korát, magasságát és alakszámát is. A kort az 
évgyűrűknek a vágáslapon történt megolvasása útján puhatoljuk ki. A magas
ságot még a törzsnek szakaszokba való beosztása előtt, vagy azzal egyidejűleg 
mérjük meg. Ha a törzs felső vége többfelé elágazik, azon ágat követjük, mely 
ítéletünk szerint leginkább a törzs tengelye folytatásának tekinthető. A törzs 
ledöntésénél a sudár vége sokszor eltörik, s ez esetben ügyelnünk kell arrar 
hogy a sudarrészek helyesen összeállíttassanak. Az alakszámot (nem valódit) 
megtudjuk, ha a szakaszonkénti köbözés által kipuhatolt köbtartalmat (az ág- 
és galyfa kihagyásával) elosztjuk a mellmagassági körlapnak és az egész fama
gasságnak szorzatával. Szükséges azonkívül a zárlatot is megbecsülni, a mi a 
73. §-ban leírt módon eszközölhető.

Pontosabb eredményt kapunk, ha fentebbi elkülönítéseken kívül még a 
vastagságokat is elkülönítjük olyképen, hogy mindig 3—5 vastagsági fokot 
összefoglalva, az összes előforduló vastagsági fokokból vastagsági osztályokat 
alakítunk és minden ily osztály számára külön átlagtörzset puhatolván ki. azt
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döntetjük és köbözzük. A fatömeget aztán úgy kapjuk, hogy minden vastag
sági osztály átlagtörzsének köbtartalmát az osztályban előforduló törzsszámmal 
megszorozván, a szorzatokat összeadjuk és ezen számításokat valamennyi 
förovatban végrehajtván, végül a főrovatonként eredményező fatömegeket ösz- 

-szegezzük s a téregységre átszámítjuk. Az eljárás, a mint ezekből látni, ugyanaz, 
mint a hogy az fennebb le van írva, csak az átlagtörzsek kipuhatolásánál tér 
el az előbbitől. Ezen, valamivel több munkát igénylő, de sokkal pontosabb 
eljárás alkalmazása különösen ott van helyén, a hol az állabot különböző vas
tagságú törzsek alkotják, tehát elegyes és vegyeskorú állabokban. Az épület- 
és müfára nézve a vastagsági osztályok elkülönítése mindenkor szükséges, már 
csak azért is, mert ezen fának értéke vastagság szerint jelentékenyen külön
bözik.

Legpontosabb azon eljárás, melynél az állab fatömege, úgynevezett 
mintatörzsek alapján határoztatok meg. Ezen mintatörzsek száma bizonyos 
arányban áll az egyes vastagsági fokokban foglalt fák számához s azok tény
leg feldolgoztatván, a fatömeg választékok szerint oly mértékben nyeretik, a mely
ben értékesíttetnek. Ide tartozik:

a) A D rau d t-fé le  eljárás, melynél a mintatörzsek együttvéve a próba
területnek úgyszólván próbáját képezik. Legelőször is meghatározzuk a minta
törzsek számát. Ez kétféle módon történhetik: vagy megállapítjuk, hogy a 
próbaterületen talált minden 100 törzsre hány mintatörzs essék; vagy pedig 
meghatározzuk általában, hogy az egész próbaterület számára hány mintatörzs 
dolgozandó fel. Első esetben minden vastagsági fokban az előforduló törzsek 
számát szorozzuk a megállapított százalékkal és a (100-zal elosztott) szorzat 
megadja aztán a mintafák azon számát, mely az illető vastagsági fokból válasz
tandó ; megjegyeztetvén, hogy a szorzatban 0*5 vagy ennél kisebb tört elha- 
gyatik, 0‘5-nél nagyobb tört pedig egy egésznek számíttatik. A második esetben 
kiszámítjuk a viszonyszámot (a meghatározott mintatörzs-szám osztva a próba
területen talált összes törzsek számával) és azután úgy járunk el, mint az 
első esetben; ha példáid a próbaterület összes törzseinek száma 400 db és

egészben 10 mintatörzset akarunk dönteni, akkor a viszonyszám: =  0*025.

Ha ily módon kiszámítottuk, hogy mely vastagsági fokra hány mintatörzs esik, 
akkor azokat kiválaszszuk, döntetjük és feldolgoztatjuk, esetleg, ha ezt nem 
kívánjuk, az elől leírt módon részletenként köbözzük. Az állab holdankénti 
fatömegét most olyképen határozzuk meg, hogy a felvett próbaterületen talált 
körlapösszeget átszámítván 1 holdra, elosztjuk az összes mintatörzsek körlap- 
összegével és szorozzuk a mintatörzsek fatömegösszegével.

b) A Draudt-féle eljárásból több hasonló eljárás fejlődött ki. Ilyen az 
U rich-féle eljárás, melynél megállapítván általában az illető próbaterület szá
mára döntendő mintatörzsek összes számát, ezzel a próbatér összes törzsszá
mát elosztjuk és a mennyi a hányados, annyi törzset foglalunk össze sorrend 
szerint egy-egy vastagsági csoportba, a mintatörzs mellmagassági átmérőnek 
megfelelő körlapot pedig úgy puhatoljuk ki, mint az elől leírt közönséges eljá
rásnál (azaz: a csoportba foglalt törzsek számával elosztjuk azoknak körlap
összegét). A Baur-féle eljárás csak annyiban különbözik az Urich-félétől, hogy 
a mintatörzs a kiszámított törzsszám szerint elkülönített minden egyes vas
tagsági csoportban számítás nélkül azon vastagsági fokból vétetik, mely az
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illető csoportban a legnagyobb számmal van képviselve. A fatömeg ezen két 
eljárásnál egyébként ugyanazon módon határoztatik meg, mint a Draudt-féle 
eljárásnál. A H artig -féle  eljárásnál szintén csoportok képeztetnek, de nem a 
törzsszám alapján, hanem olyképen, hogy minden csoportba egyenlő körlap
összeg foglaltatik. Ezen körlapösszeget úgy kapjuk, ha a próbaterület egész 
körlapösszegét elosztjuk a mintatörzsek felvett számával. A mintatörzs mell
magassági körlapját pedig megtudjuk, ha az illető csoport törzsszámával 
elosztjuk a körlapösszeget. A fatömeget azonban itt nem mint a fennebb jel
zett eljárásoknál együttesen, hanem csoportonként külön kell kiszámítanunk. 
A b) alatt említett eljárások közül a gyakorlatban legalkalmasabb a Baur-féle 
eljárás.

3. Fatömegbecslés fatermési táblák alapján. Minden állabra nézve, mely
nek fatümegét fatermési táblák alapján akarjuk megbecsülni, ismernünk kell 
a következő tényezőket: a fanemet és származási módot (üzemmódot), a kort, 
a zárlatot és a termőhelyi osztályt, elegyes és vegyeskorú állaboknál azonkívül 
a fanemek s illetve korfokok elegyarányát is. Hogy ezen tényezőket miként 
puhatoljuk ki, az fennebb (66—73. §§.) lett előadva s itt csak annyit jegyezünk 
meg, hogy a fanemek és korok elegyaránya mindig terület szerint becsülendő; 
továbbá, hogy a termőhelyi osztály, mely itt természetesen nem a holdankénti 
fatömeg alapján (miután ezt épen keressük), hanem csupán a termőhely minő
sége (fekvés, tengerszín felett való emelkedés, kitettség, lejt, a talaj vegyi 
alkatrészei, kötöttsége, mélysége, üdesége és humustartalma) és az állab külső 
jellege (hengeresebb, ágtalanabb, síma kérgü törzsek, hosszú hajtásokkal a jobb 
termőhelyen, — kúposabb, ágas-bogas fák, zuzmóval benőtt kéreggel, rövid haj
tásokkal a rosszabb termőhelyen) szerint ítélhető meg, minden előforduló 
fanemre külön megállapítandó. Az igy megbecsült tényezők segélyével az állab 
holdankénti fatömegét úgy puhatoljuk ki, hogy az alkalmazott helyi vagy álta
lános fatermési táblákban kikeressük a fenforgó üzemmód-, fanem- és termő
helyi osztálynak megfelelő táblát s onnan kiírván az állab korának megfelelő 
holdankénti fatömeget, azt a zárlattal szorozzuk. Ha több fanem és korfok for- 
dúl elő, akkor minden fanemre és korfokra nézve kikeressük a holdankénti 
fatömeget és azokat az elegyaránynyal szorozván, a szorzatokat összeadjuk és 
az összeget a zárlattal szorozzuk. Ha az állab tényleges kora nem 10-es számú, 
akkor a táblában a közvetlen kisebb 10-es számú kornak megfelelő fatömeghez 
még a folyó évi növedéket annyiszor kell hozzáadnunk, a hány évvel nagyobb 
a tényleges kor azon kornál, mely mellől a táblából a fatömeget kiolvastuk. 
Ha például valamely állabban az Erdészeti Segédtáblákban foglalt fatermési 
táblák alkalmazása mellett a következő adatokat találtuk :

akkor ezen állabnak jelen holdankénti fatömegét a jelzett általános fatermési 
táblákból következőleg kapjuk:

a szálerdőkre vonatkozó táblákban találunk III. t. h. oszt. bükkre nézve:
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100 éves korban ...  ......................... ... — 284*0 m3-t
80 „ „ ____ ____________ 208 m3-t

folyó (korszaki) növedék 80 és 90 év közt évi
3*8 m3, tehát 2 év re .........  .........  7*6 m3,

e szerint 82 éves korban .............. . ... ... 215*6 m3-t,
a IV. t. h. oszt. tölgyre nézve: 70 éves korban 133*0 m3, 
évi folyó növedék 70 és 80 év közt 3*1 m3, tehát

8 évre 24*8 m3, ennélfogva 78 éves korban 157*8 m3-t.

A holdankénti fatömeg lesz tehát:
(284 X 0*2 - f  215*6 X 0*4 +  157*8 X 0*4) 0*8 =  164*928, vagy kereken 
165 m3 (és pedig 114*5 m3 bükk, 50*5 m3 tölgy).

Egészen fiatal állaboknál, melyekre az általános fatermési táblákban 
adatok nem foglaltatnak, a teljes zárlatnak megfelelő szabályos holdankénti 
fatömeget úgy szokták kiszámítani, hogy a megfelelő fatermési táblában foglalt 
legkisebb korra kimutatott holdankénti átlagnövedéket szorozzák az állab 
tényleges korának évszámával. E szerint volna pl. egy III. t. h. oszt. 0*7 zár 
18 éves tölgy szálerdő-fiatalosnak holdankénti fatömege: 1*57 X 18 X 0*7 — 
19*782, vagy kerekszámban 20 m3. Miután az átlagnövedék fiatalabb korban 
mindig kisebb, világos, hogy az ily módon kiszámított fatömeg a valóságnál 
nagyobb. Ha pontosabb eredményt óhajtunk, akkor az illető erdőbirtokban 
előforduló főfanemek és termőhelyi osztályok tábláit ki kell egészítenünk, a 
mi legczélszerübben grafikus úton eszközölhető olyképen, hogy egy vízszintes 
vonalra felrakjuk tetszés szerinti mércze szerint az egyes 10—10 évi korokat 
és az osztáspontokban merőlegeseket húzván, azokra valamely választott 
mércze szerint a megfelelő fatömegeket; azután az így lemetszett pontokat sza
bályos görbe vonallal kötjük össze s utóbbit meghosszabbítjuk egész a 0-éves 
korig. A meghosszabbított görbe által lemetszett merőlegesek az alkalmazott 
mérczével leméretvén, megkapjuk a keresett holdankénti szabályos fatömegeket. 
Ily fiatal állabok fatömege egyébiránt aránylag oly kicsiny, hogy az átlag
növedék alapján való számítás mellett is a hiba az egész üzemtestre vonat
koztatva csekélynek tekinthető, s nagyobb erdőknél annál kevésbé hátrányos, 
a mennyiben a hazánkban alkalmaztatni szokott hozamszabályozási módoknál 
(legalább szálerdőkre nézve) egyáltalában nem bir befolyással.

4. Fatömegbecslés összehasonlító tételek szerint. Ezen becslési mód abból 
áll, hogy a tényleges állabot, annak termőhelyi és állabviszonyaira nézve, 
összehasonlítjuk egy másik állabbal, melynek termőhelyi és állabviszonyai saját 
megismerés folytán emlékezetünkben vannak, s melynek a levágás alkalmával 
tényleg kikerült átlagos holdankénti fatömegét tudjuk. A szerint, a mint a 
tényleges állab egyenlő, jobb, vagy rosszabb minőségű, mint az összehason
lítás alapjául szolgált állab, a fatömeget is egyenlőnek, többnek vagy kevesebb 
nek becsüljük. Önként értetik, hogy ily eljárásnál nagyobb pontosságra számot 
nem tarthatunk. Ha azonban a becslő sok ily összehasonlítási adatot saját 
tapasztalata útján gyűjtött s az illető termőhelyi és állabviszonvok. valamint a 
tényleg kikerült holdankénti fatömegek emlékezetében vannak, akkor ezen 
becslési mód is ott, a hol nagyobb pontosság nem kivántatik, megfelelő ered
ményt adhat, különösen ha a becslés ugyanazon, vagy hasonló kezelésben
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részesülő és hasonló általános viszonyok közt lévő erdőkben teljesíthetik, mint 
a minőkben az összehasonlításul szolgáló mintaállabok voltak.

Ezen becslési módnak egy neme, mely különösen fiatal sarjerdőkben 
előnyösen alkalmazható, abból áll, hogy az illető erdőterületen megfelelő minta
teret választunk ki s azt kitűzvén, letaroltatjuk és a fát feldolgoztatjuk. Ezen 
mintatér, melynek termőhelyi és állabviszonyai részletesen felveendők, s az 
azon tényleg nyert fatömeg alapul szolgálnak azután az egész erdő fatömegé- 
nek megbecslésénél s az ily becslés rendesen pontosabb eredményt ad, mint a 
termési táblák szerint való becslés.

5. Fatömegbecslés törzsönkénti szembecslés útján. Oly gyér zárlatú állabok- 
ban, melyekben egy holdra csak egynéhány, szabálytalan alakú és kevés 
értékkel biró törzs esik s melyeknél a fennebb leírt becslési módok közül 
egyik sem alkalmazható, a fatömeget úgy szoktuk becsülni, hogy egy próba
téren, esetleg az egész állabban az összes törzsek fatömegét egyenként szem- 
becslés útján határoztuk meg. Ily becslés nem ad ugyan pontos eredményt, de 
ily esetben az nem is kívántatik, a mennyiben ily viszonyok közt a fa különben 
sem bír jelentékenyebb értékkel; a fatömegnek pontosabb kipuhatoiása jpedig 
aránytalan költséget okozna.

Hogy hol melyik fatömegbecslési mód alkalmazandó, az a 
következőktől függ.

1. Az erdőgazdaság belterjességétől. Kedvező viszonyok közt 
lévő erdőknél, melyeknek összes fatermése mindenkor előnyösen 
értékesíthető, melyek tehát belterjes gazdaságra alkalmasak, a fatö- 
megbecslésnél úgy, mint általában a részletes erdőleíráshoz szük
séges összes adatok felvételénél is, nagyobb pontosság szükséges, 
s indokolt is, mivel az azzal járó, aránylag nagyobb költség a jól 
jövedelmező gazdasággal szemben kevésbé terhes. Ellenben ked
vezőtlen fekvésű, kevés jövedelmet hajtó, s belterjes gazdálkodásra 
nem alkalmas erdőknél a fatömegbecslésnél a kevésbé pontos, de 
olcsóbb eljárás van helyén; mert ott, a hol a fatermés kevés értéket 
képvisel, s csak részben értékesíthető, az itt szükségtelen nagyobb 
pontosság által okozott költség az erdő jövedelmét aránytalanul 
terhelné.

2. Az erdőrendezes czéljától.Ha csak előleges, ideiglenes 
rendezésről van szó, akkor a fatömegbecslésnél oly eljárást alkal
mazunk, mely mellett a munka gyorsan és kevés költséggel, ha 
nem is teljesen megbízható pentossággal, eszközölhető. Ha ellenben 
az erdőrendezési munkák végleges, rendszeres gazdasági üzemterv 
készítése czéljából teljesíttetnek. akkor a fatömegbecslésre több 
gondot kell fordítanunk.

3. A hozamszabályozási módtól. Mindazon hozamszabályozási 
módok, melyeknek alapját a fatömeg képezi, gondos és teljesen
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megbízható fatömegbecslést igényelnek; míg a területen alapuld 
hozamszabályozási módoknál a megközelítő becslés is kielégítő 
eredményt adhat.

4. Az állal) korától s illetve kihasználásának idejétől. Minél 
rövidebb azon idő, melynek leteltével valamely állab kihasználásba 
kerül, annál nagyobb pontosság szükséges fatömegének megbecs
lésénél. Ennélfogva a vágható és közelvágható, s általában mind
azon állaboknál, melyek előreláthatólag az első 10 év alatt kihasz
nálásra jönnek, a fatömegbecslés gondosan, s olyképen teljesí
tendő, hogy az a fenforgó erdőgazdasági viszonyok szerint többé- 
kevésbé pontos, s megbízható eredményt adjon. A fiatalabb 
állaboknál ellenben beérhetjük megközelítő pontossággal is, annyival 
inkább, mivel minden üzemátvizsgálásnál a fatömegbecslés a követ
kező időszakban kihasználásra kijelölt állabokban ismételtetik.

5. Az állahalaktól.Egyenletes, szabályosan nőtt, s jól záródott 
állabokban az egyszerűbb fatömegbecslési módok is sikeresen alkal
mazhatók, míg ellenben elegyes, vegyeskorú, s szabálytalan, gyér 
zárlatú állabok becslésénél megbízható eredmény csak részletesebb 
felvétel (törzsönkénti kiszámlálás, próbaterek) által érhető el.

6. A fa minőségétől. Oly állabok fatömegbecslésénél, melyek 
csak kevésbé értékes faválasztékokat adnak, nem szükséges oly 
pontosság, mint azoknál, melyekből értékes műfa kerül ki.

Fentebbiekhez képest az állabok fatömegének megbecslésénél 
általában, s figyelemmel főleg az erdőtörvény által követelt rend
szeres gazdasági üzemtervek igényeire, közepes erdőgazdasági viszo
nyok közt következőleg járunk el.

1. Vágható és közelvágható állabok fatömegét rendesen próba
terek felvétele által becsüljük meg. Egyenlő, szabályosan nőtt álla
boknál a fatömeg fatermési táblák szerint is megbecsülhető ; elegyes 
és vegyeskorú állaboknál azonban mindig czélszerübb a próbaterek 
szerint való becslést alkalmazni. Ott, a hol a kihasználás tarvágás 
útján történik, czélszerü azonkívül becslésünket a megelőző évben 
letarolt szomszédos állabokban tényleg nyert fatömeggel össze
hasonlítani.

2. Igen gyér zárlatú állabokban, továbbá ott, a hol fokozatos 
felújító vágás alkalmaztatik, a vető- és ritkító vágásokban, valamint 
ott, a hol hagyásfák fordulnak elő, a koros fák fatömege csak tör
zsönkénti kiszámlálás és az átlagtörzsek köbözése által lehet meg
bízható eredményhez jutni; ez tehát mindenütt alkalmazandó, ahol  
a fatömeg értékesebb választékot képez. Kevés értékkel biró fánál
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•az ily állabokban a fatermési táblákat alkalmazzuk: ha pedig a 
zárlat oly csekély, hogy annak biztos megállapítása nehézséggel 
jár, akkor a fatömeget törzsönként szembecslés útján határoz
zuk meg.

3. Középkorú állabok fatömege fatermési táblák szerint becsül
tetik meg; kivételt képeznek azon állabok, melyekre nézve tájé
kozást óhajtunk nyerni az áterdölés útján kiszedhető fatömeg meny- 
nyisége iránt.

4. Fiatalosok becslése általában fatermési táblák segélyével 
történik.

5. Szálaié üzemben kezelt erdőkben az állabok fatömege kellő 
megbízhatósággal csak próbaterek felvétele által puhatolható ki.

6. Középerdőkben az aljfa fatömege fatermési táblák szerint, 
a felfa fatömege pedig kiszámlálás útján becsültetik.

7. Sarjerdőkben a fatömegbecslés fatermési táblák szerint, 
esetleg összehasonlítás útján (a legújabb vágásterületeken fennállott 
és a becslő által levágás előtt is ismert állabok tarlasztásából 
tényleg nyert fatömeg alapján), vagy megfelelő próbatérén az állab- 
nak levágatása és feldolgozása útján nyert fatömeg szerint eszkö
zöltetik.

A jelen fatömeg becslésénél figyelembe veendők azonkívül a 
következők:

a) A becslés eredménye mindig a törvényes területegységre, 
azaz egy kataszt. holdra számíttatik, a fatömeg pedig tömörköb- 
méterekben, egész m3-re kikerekítve, fejeztetik ki.

h) A becslés az összes földfölötti fatömegre vonatkozik 
(a levágási laptól számítva); a különféle apadék (1. 44. §.) külön 
állapíttatik meg, s a tényleg felhasználható famennyiséget csak a 
részletes tarlasztási tervben tüntetjük ki.

c)A becslésnél alkalmazott mód a becslési kézi könyvben 
minden osztagnál megjegyzendő.

d) A becsült fatömeg rendesen a főfanemek szerint elkülö
nítve mutatandó k i; néha azonban egyszerűsítés végett némely 
fanemek fatömegét együvé foglaljuk. Ily egybefoglalásnál arra kell 
ügyelnünk, hogy csak azon fanemek fatömege mutattassék ki együtt, 
melyek sem növekvésre nézve, sem a fa használati értékére nézve 
egymástól lényegesen nem különböznek: így a kocsányos-, kocsány- 
talan-, magyar- és moiyhos tölgy fatömege együtt is kimutatható, 
a csertölgyé ellenben mindig elkülönítendő; a gyertyán a bükkel, 
a kőris, juhar és szil a kocsányos vagy kocsánytalan tölgygvel, a
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nyár a fűzzel egybefoglalható. A tűlevelűeknél czélszerü minden 
fanem fatömegét külön kitüntetni.

A fatömegbecslés helyességét czélszerü közvetlenül az állab- 
becslés befejezése után megvizsgálni. E végből készítünk egy laj
stromot, melyben az első hasáb az osztagszámokat, természetes 
sorrendjük szerint egymás alá írva, tartalmazza; a többi hasáb 
fejében a holdankénti fatömegeket írjuk be oiyképen, hogy az első 
hasábfejbe az előforduló legnagyobb holdankénti fatömeg jön, a 
következőkbe pedig mindig 10— 10 m3-rel kisebb fatömegek iratnak 
be egész az előforduló legkisebb holdankénti fatömegig. Most minden 
osztag mellé azon hasábba teszünk valamely jelt (pl.X), melynek 
fejében a köbméterszám leginkább felel meg az illető osztagban 
becsült holdankénti fatömegnek, azon osztagoknál, melyek holdan
kénti fatömege pontosan (pl. törzsönkénti kiszámlálás, vagy próba 
utján) puhatoltatott ki, ezen körülményt még külön jellel, (pl. a 
X-nek karikával való ellátása á lta l: 0 )  tüntetvén ki. Esyitán az 
egy és ugyanazon hasábba sorozott osztagok az illető kezelő erdő
tiszt közreműködésével a fenforgó termőhelyi és állabviszonyoknak 
figyelembe vételével, s lehetőleg a helyszínén való megszemlélés 
mellett összehasonlíttatnak, s az esetleg felmerülő hibák kiigazít- 
tatnak. Ily módon járunk el minden hasábra nézve, s ott, a hol az 
szükségesnek mutatkozik, még utólagosan próbát veszünk. Ezen 
megvizsgálás szükséges minden nagyobb, s oly erdőbirtoknál, a hol 
a fatömegbecslés pontosságára súly fektettetik.

Növedék.

77. §.

Az állaboknál úgy, mint az egyes fáknál, megkülönböztetjük 
általában: 1. a fatömegnövedélcet, vagyis a fatömegnek bizonyos idő 
alatt létrejött szaporodékát; 2. a minőségi növecléJcet, vagyis a 
fatömeg-egység értékének emelkedését, mely az által jön létre, hogy 
az állab fatömegében a fák vastagodása folytán előre haladó 
korral az értékesebb faválasztékok mennyisége mindinkább nagyob
bodik, a kevésbé értékes választékok pedig aránylag kevesbednek, 
minek íolytán az egységnek átlagos tőára nagyobb lesz ; 3. a 
drágasági növedéJcet, mely a faárak általános emelkedéséből áll. 
A két utóbbi növedék számszerűit alkalmazása csak az ű. n. 
állabgazdaságnál, illetve a legnagyobb tisztajövedelem (legnagyobb
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talajjáradék) elméletén alapuló üzem- és hozamszabályozási mód- 
mái fordul e lő ; a többi erdőrendezési eljárásnál csak a fatömeg- 
növedék jön tényleg számításba, habár a minőségi növedék ott, 
a  hol az az üzem- és hozamszabályozásra lényeges befolyással 
lehet, általában ezeknél is figyelembe vétetik, ha nem is számokban 
kifejezve.

Az időtartam szerint, mely alatt a növedék létrejön, meg
különböztetünk következő növedékeket.

1. Folyó (vagy folyó évi) növedék. Ez az állab fatömegének 
■egy év alatt létre jövő szaporodéka az állab életének valamely 
■évében. A j e l e n  é v i  vagy jelen folyó növedék az állab jelenlegi 
korára vonatkozik, s az erdőrendezésnél azon növedéket jelenti, 
mely az erdörendezési felvételek idejében valamely állabnál egy 
év alatt létre jött.

2. Korszaki növedék. Ez azon növedék, mely az állab élet
korának bizonyos, több (rendesen 10 vagy 5) évre terjedő szaká
ban létesült. A j e l e n  k o r s z a k i  növedék az állab azon korsza
kára vonatkozik, melyben a felvétel történik.

3. Ossznövedék.Ez a fatömegnek azon szaporodéka, mely az 
állab keletkezésétől annak jelen koráig jött létre, tehát nem egyéb, 
mint az állabnak jelenlegi fatömege. Ha a jelen kor helyett a 
vágatási kort veszsziik számításba, akkor az ossznövedék ,,t a r 
t a s z  t á s i  (v. vágatási) o s s z n ö v e d é k “ nevet visel.

4. Atlagnövedék.Ez nem egyéb, mint valamely időszakban 
létre jött növedéknek egy évi átlaga, melyet ennélfogva meg
kapunk, ha a növedéket az időszak éveivel elosztjuk. Az előbbiek
hez képest megkülönböztetendő: a)a k o r s z a k i  á11 agn  ö v e dék, 
vagyis a korszaki növedékeknek egy évi átlaga; b) a j e l e n  
{folyó)  k o r s z a k i  á t l a g n ö v e d é k ,  vagyis a jelen korszaki 
növedéknek egy évi átlaga; c) a k ö z ö n s é g e s  ( vagy  j e l e n )  
á t l a g n ö v e d é k ,  mely az állab jelen fatömegének a jelen korá
nak éveivel való elosztása által nyert hányados (az ossznövedék 
egy évi átlaga); d)a t a r l a s z t á s i  (v. vágatási) á t l a g n ö v e d é k ,  
azaz a tarlasztási össznövedéknek egy évi átlaga.

Különbséget kell tennünk azonkívül a m ú 11, vagyis a tényleg 
már létrejött és a j ö v ö, azaz a még csak ezentúl létrejövendő 
növedék közt.

A mint fentebbiekből is látni, a korszaki és az ossznövedék 
természetökre nézve megegyeznek a folyó növedékkel; csak abban 
különböznek egymástól, hogy az időszak, melyre vonatkoznak,
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nem egyenlő. Egészben véve tehát tulajdonképen csak a f o l y ó  
és az á 11 a g-növedék állnak egymással szemben mint olyanok, a 
melyek természetűkben és menetekben egymástól lényegesen 
különböznek s a melyeknek általános ismerete az erdőrendezésnél 
nélkülözhetem

Az állab fatömege annak keletkezésétől kezdve a végkihasz- 
nálásig évről-évre változik. Ezen változás nemcsak szaporodásból 
de apadásból is áll. Az állabot alkotó egyes törzseken ugyanis a 
szijács és háncs közé évenként lerakódó áthasonított tápnedv meg- 
fásulása folytán minden évben egy-egy új fapalást képződik, mely
nek következtében a fa úgy vastagságban, mint magasságban is 
növekedik s köbtartalma nagyobb lesz. Ezen gyarapodás azonban 
egy és ugyanazon évben is az egyes törzseknél igen különböző. 
Mindazon faegyedek, melyeknek gyökerei jól fejlődhetnek s 
melyeknek koronája elegendő világosságot kap, — tehát az ural
kodó fák — sokkal nagyobb mértékben gyarapodnak, mint az 
ezek által többé-kevésbé túlszárnyalt törzsek, melyek a kellő 
világosságot nem élvezhetik, s fejlődésükben gátoltatnak. Utóbbiak
nak egy része lassanként annyira hátramarad, hogy növekedésük 
végre teljesen megszűnik; ezek az állab további fejlődésében 
nem vesznek részt s a véghasználatra nézve elvesztek. Az állab 
fatömeggyarapodása tehát csak az uralkodó s a még el nem 
nyomott fák növekedéséből ered, míg a teljesen elnyomott faegyedek 
valamint az elhaló és lehulló ágak és gályák apadást idéznek elő. 
Kedvező viszonyok közt rendes gazdaságnál az ily elnyomott 
faegyedek még teljes kiveszésük előtt áterdölés útján kiszedetnek, 
vagy pedig mint feküfa a többi hulladékkal együtt felhasználtatnak. 
A növedék tehát mindig csak a főállabra vonatkozik s egyenlő 
azon fatömegek különbségével, melyekkel az állab az időszak, 
(melyre a növedék vonatkozik) végén és kezdetén bírt. Az időszak 
végén való fatömeg pedig egyenlő az időszak elején létezett fák 
famennyiségének és az azokon létrejött növedéknek összegével, 
kivonva az ezen idő alatt az állabból kivált fatömeget (elhalt 
ágak, gályák, és faegyedek). Ennek megvilágítására szolgáljon a 
következő példa, mely egy, a középhegységben, középszerű termő
helyen szabályosan nőtt tölgyesnek holdankénti fatömegváltozását 
10 évről 10 évre mutatja.
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11— 20
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3800 6 3800 25 19 2075 7 12 1725 18 27

21— 30 1725 18 1725 46 28 625 12 16 1100 34 55

3 1 — 40 1100 34 1100 72 38 250 16 22 850 56 93

4 1 — 50 850 56 850 98 42 204 18 24 646 80 135

5 1 — 60 646 80 646 123 43 120 19 24 526 104 178

: 6 1 — 70 526 104 526 147 43 80 19 24 446 128 221

! 7 1 — 80 446 128 446 168 40 57 17 23 389 151 261 .
8 1 — 90 389 151 389 186 35 32 13 22 357 173 296

1 91 —  100 357 173 357 204 31 21 10 21 336 194 327 i

101— 110 336 194 336 222 28 12 8 20 324 214 355 j

111 — 120 324 2.14 324 240 26 9 6 20 315 234 381

121 — 130 315 234 315 258 24 7 5 19 308 253 405 I

131 —  140 308 253 308 275 22 6 5 17 302 270 426

151— 150 302 270 302 290 20 5 4  . 16 297 286 446

Megjegyzés. E z e n  k im u ta tá s n a k  a la p u l  sz o lg á lt a  d ió sg y ő r i m . k . á l la m 
k in c s tá r i  e rd ő k re  s z e rz ő  á l ta l  fe lá l l í to t t  s az  o t ta n i  II. te rm ő h e ly i  o sz tá ly ú  
(k o c s á n y o s  é s  k o c s á n y ta la n )  tö lg y re  v o n a tk o z ó  fa te rm é s i  tá b la .

A mi mármost az állab folyó növedékének menetét illeti, 
arra nézve tekintetbe kell vennünk, hogy az állab folyó növedéke 
az összes törzseken létrejövő fatömeggyarapodásnak és az idő
közben mellékállabbá vált törzsek fatömegének különbségéből ered. 
Az egyes fák h o s s z ú s á g b a n  és v a s t a g s á g b a n  gyarapod
nak. A hossznövedéket a minden évben képződő új csúcshajtás, 
a vastagsági növedéket pedig az évenként keletkező új fapalást 
keresztmetszete (évgyűrű) adja. A vastagsági növedék arányos a 
lombozat mennyiségével úgy a különböző törzseket, mint ugyan-
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azon törzs részeit is tekintve, úgy hogy a törzs ágtalan részén 
az új évgyűrű minden magasságban majdnem egyenlő szélesség
gel bír, míg ellenben közvetlenül a korona alatt és az agak közt 
szélesebb, de (miután a kör az évgyűrűk kisebb számához képest 
kisebb mint a törzs alsó részén) területben a csúcs felé mindinkább 
kevesbedik. Az által azonban, hogy közvetlenül a korona alatt 
az új évgyűrű szélesebb, a fa alakja előnyösen megváltozik, a 
törzs hengeresebb lesz s az u. n. a l a k n ö v e d é k e t .  okoz. Sza
bad állásban az egyes fa inkább vastagságban, mint magasságban 
gyarapodik; koronája lejebb ér és terebélyesebb, minek folytán a 
törzs hengeresebb része rövid, a többi része pedig ágas s mű
szaki használatra kevésbé alkalmas. Zárt állabban az egyes fák 
növekedése ettől lényegesen eltér. Zsenge korukban, míg koronáik 
egymást nem érintik, növekedésük olyan mint a szabadon álló 
egyes fáé. Mihelyt azonban záródnak, megváltozik a dolog; a 
magassági növedék hatalmasan kezd emelkedni, míg a vastagsági 
növedék lasabban halad. Az egyes fák tömegnövendéke tehát itt 
általában kisebb mint oly egyes fáé, mely szabadon áll, a miből 
azonban nem következik, hogy a zárt állab fatömegnövedéke is 
kisebb, mint a hiányos zárlatú állabé, miután itt a törzsszám is 
figyelembe veendő.1

A magassági növekvés eleinte lassú, záródás után azonban 
rohamosan emelkedik s kevéssel a magzó kor beállta előtt eléri 
a tetőpontját, azontúl hanyatlani kezd, eleinte lassabban, később 
gyorsabban s végre teljesen megszűnik. A vastagsági növekvés, 
á t m é r ő r e  nézve, hasonló a magassági növekedéshez, t e r ü l e t r e  
(körlapra) nézve azonban tovább tart ki, lassabban apad, s csak 
akkor szűnik meg teljesen, mikor a fa elhal.

A fatömeggyarapodás ennek folytán szintén eleinte lassú, 
később azonban igen gyorsan emelkedik, a magzó kor idejében 
legnagyobb, azután lassan apad s végre az elvénült fáknál egyenlő 
az apadással, vagy annál is kisebb lesz. Az apadás, a mint már 
fennebb mondatott, az elhalt és levetett ágak és az elnyomott, 
kivesző s inellékállabbá vált törzsek fatömegéből áll. Ezen apadás, 
a kivesző törzsek s z á m á t  tekintve, az állab zsenge korában 
legnagyobb, a midőn t. i. az egyes csemeték az akadályokban való

1 Onnan van az, hogy az erősen megritkított állabokban közvetlenül a 
ritkítás után, mind a mellett, hogy az egyes fák vastagsági — s ennek foly
tán tömegnövedeke is jelentékenyen emelkedik, az állab fatömegnövedéke 
csökken s csak nehány év múlva lesz nagyobb mint a megritkítás előtt.

14Erdőrendezéstan. I. rész.
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küzdésben (a gyökereknek a talajban való szétíerjeszkedésének 
nehézségei, a szomszédos növények, rovarok, állatok, gombák, 
apró sérülések stb.) tenyészszerveik csekélységénél fogva kevesebb 
sikerrel képesek ellentállni; f a t ö m e g r e  nézve ellenben eleinte 
csekély, de csakhamar gyorsan emelkedik, szintén a magzó kor 
körül eléri a maximumát, azontúl ismét apad, az állab elvénhedt 
korában azonban — midőn a törzsek legnagyobb részénél a csúcs
száradás, korhadás s számos törzseknél a teljes kiveszés bekövet
kezik s a gyarapodás már nagyon csekély — az apadás utóbbit 
nemcsak eléri, de tetemesen túl is haladja.

Ezekhez képest az állab f o l y ó n ö v e d é k é n e k  (mint a 
gyarapodás és apadás különbözetének) m e n e t e  a következő. 
Kezdetben lassú, később gyorsabban emelkedik, a magzókor idejé
ben eléri a maximumát, a midőn egy ideig majdnem egyenlő 
marad, azontúl lassan apad s az állab vén korában teljesen meg
szűnik, sőt nemlegessé is válhat.1

Az á t l a g n ö v e d é k m e n e t e  a folyónövedékétől lényegesen 
különbözik. Az átlagnövedék ugyanis az állab fiatal korában szintén 
nagyobb mértékben emelkedik ugyan, de nem oly gyorsan, mint 
a folyónövedék, delelő pontját sokkal későbben éri el, s hanyatlása 
is sokkal lassúbb. A folyónövedékkel összehasonlítva az átlagnö- 
vedékre a következő szabály áll fen (mely az átlagnövedék fogal
mából — az összes megelőző folyónövedékek összege osztva a 
kor éveivel — számtani úton is levezethető): az átlagnövedék 
folytonosan emelkedik addig, míg a folyónövedék nálánál nagyobb, 
delelése pedig azon korra esik, melyben mind a kettő egymással 
egyenlő; ezentúl az átlagnövedék lassan apad, de mindig nagyobb 
mint a folyó növedék.2

A növedéknek fennebb jelzett természete általánosságban 
minden szabályosan nőtt állabnál ugyanaz; közelebbről tekintve 
azonban úgy a folyó- mint az átlagnövedék is nemcsak emelke- 
kedésére és apadására nézve, de különösen a holdankénti absolut 
mennyiségét illetőleg is fanem, származási mód (üzemmód) és a 
termőhely minősége szerint jelentékenyen különbözik. Hogy a tény
leges állabokban a növedék még sokkal változtatosabb, az könnyen 
felfogható, ha tekintetbe vesszük, hogy azok a legtöbb esetben 
szabálytalanok, minél fogva itt a növedékre nemcsak a fanem és

1 L. az előbbi táblázatot (208. oldal) és a 79. oldal rajzmellékletét.
2 L. a 79. oldal rajzmellékletét.
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származási mód, a termőhely minősége és a kor, hanem azonkívül 
az elegyarány (úgy fanéin mint kor tekintetében is), a zárlat s a 
fák felosztása is lényeges befolyással bírnak. Az állabok abnormis 
állapota, az állab minőségében időről-időre bekövetkező változás, 
valamint külső befolyások, melyeknek minden állab többé-kevésbé 
ki van téve (rendkivüli időjárás, fagy, hernyófalás stb.), okozói 
annak, hogy a tényleges növedék az egyes években folytonosan 
ingadozik, hol emelkedik, hol pedig alább száll. Ily körülmények 
közt igen természetes, hogy a tényleges növedék kipuhatolásánál 
pontos eredményre még sokkal kevésbé számíthatunk, mint a fatömeg- 
becslésnél. Már az egyes törzsek fatömegnövedékének kiszámításánál 
is nagyon csökkenti a pontosságot az, hogy az egyes évgyűrűk a 
kerület különböző helyein, valamint a törzs különböző magasságá
ban különböző szélességgel bírnak s hogy általában csekélymére- 
tüek. Az állabok növedékének kipuhatolásánál hozzá jön még az 
is, hogy az átlagtörzs növedéke ritkán képviseli pontosan az 
összes törzsek növedékének átlagát, s hogy itt még a törzsszámot 
is kell figyelembe vennünk, mely évről-évre változik. Ha ezek 
szerint már az eddig létrejött növedék pontos kipuhatolása nehéz
séggel jár, mennyivel inkább kétes az eredmény pontossága ott, 
a hol a még csak ezentúl létrejövendő növedék meghatározásáról 
van szó, melyet csak a múlt növedék szerint, a növedék általános 
természetének figyelembe vétele mellett, vagy pedig hasonló viszonyok 
közt felnőtt állabokban gyűjtött adatok alapján becsülhetünk meg. 
Azon hozamszabályozási módok tehát, melyeknél a növedék egyik 
főtényező, nem bírnak biztos alappal. A növedéknek legalább meg
közelítő pontossággal való meghatározása azonban el nem kerül
hető egyik hozamszabályozási módnál sem, legalább annyiban, a 
mennyiben a legközelebbi időben kihasználásra jövő, korosabb 
állabok fatermése forog kérdésben. Az u. n. képletes hozamszámí
tási módok némelyike főképen a növedéken alapszik.

A részletes állabfelvételnél csak a tényleges folyónövedék 
puhatoltatik ki, miután a többi növedék kiszámításához (ha ennek 
szüksége egyáltalán felmerül) a kellő adatok (a fentebb tárgyalt 
tényezők megállapítása után) megvannak. A jelen folyónövedék 
meghatározásánál a korszaki növedékből indulunk ki s annak egy 
évre eső átlagát vesszük folyónövedéknek. A jelen évi folyónövedék 
ugyanis, ha pontosan is volna kiszámítható, nem nyújt biztosabb 
alapot a következő években remélhető növedék megítéléséhez, 
mint a korszaki növedéknek évi átlaga, melynek kipuhatolása és

14*
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számbavétele sokkal egyszerűbb s a czélnak teljesen megfelelő. 
A korszaki növedék becslése többféle módon eszközölhető. Legpon
tosabban meghatározható a korszaki növedék törzselemzés útján. 
Ezen eljárás abból áll, hogy az illető állabban megfelelő helyen 
próbateret veszünk fel ugyanazon módon, mint a fatömeg felvéte
lénél. Azután az átlagtörzseket a 38. §.-ban leírt módon elemez
vén, meghatározzuk azon köbtartalmakat, melyekkel azok jelenleg 
bírnak és melyekkel nehány (rendesen 10) évvel ezelőtt bírtak. 
Ezen köbtartalmakat a megfelelő törzsszámokkal szorozván, meg
kapjuk a jelen és az ekelőtt (10 évvel) létezett fatömeget s a ket
tőnek különbözete adja a korszaki (10 évi) növedéket. Ezen, a 
múltra vonatkozó növedék vétetik azután a következő korszak 
növedékének. Megjegyzendő, hogy a korábbi fatömegbe a mellék- 
állabként elkülönített elnyomott fák is beleszámíttatnak, míg ellen
ben a jelen fatömeg kiszámításánál csak a főállab törzsei vétet
nek számba. Ezen eljárás csak az esetben adhat helyes ered
ményt, ha az állab azon korban van, melyben a folyónövedék 
delel, s ha a zárlat olyan, hogy a törzsszám előreláthatólag a kö
vetkező 10 évben lényegesen nem fog változni. Ez okból és mivel 
korosabb, tehát épen azon állabokban, melyekre nézve a növedék 
helyes megállapítása legszükségesebb, megnyugvással nem alkal
mazható, ezen eljárást erdőrendezési czélokra nem szokták alkal
mazni. A gyakorlatban alkalmazott eljárások a következők.

1. A növedék becslése fatermésitáblák szerint. Ezen eljárás-, ’4
nál ismernünk*kell mindazon tényezőket, melyek ismerete a fa
tömegnek terrtiési táblák szerint való becslésénél is szükséges, 
teh á t: fanemet és üzemmódot (illetve származási módot), kort, 
zárlatot ,és,, termőhelyi osztályt, azonkívül elegyes és vegyeskorú 
állaboknál a fanemek és korok elegyarányát. Ezen tényezők segé
lyével felkeressük az alkalmazott helyi vagy általános fatermési 
táblákban a fenforgó üzemmódra, fanemre és termőhelyi osztályra 
szóló táblát s az előforduló korfokozatoknak megfelelő korszaki 
évi növedéket kiírván, az elegyarányszámmal megszorozzuk, a 
szorzatokat összeadjuk és végre a zárlat szerint leszállítjuk.

Ha például valamely állabban a következő tényezőket találtuk:
0*4 tölgyszálerdő, III. termőh. oszt. (által. term. táblák szerint), 75 éves'

(0*7 80 „ 0-8
0*6 bükkszálerdő, III. termőh. oszt. „ „ „ j zárlátú
akkor a növedéket következőleg számítjuk ki. Az Érd. Segédtáblák 2 2 0 . lapján 
foglalt termési tábla szerint III. t. h. oszt. tölgyszálerdőben az évi növedék 70 
és 80 év közt holdanként 3*5 m3; a 223. lapon kitüntetett s a III. t. h. oszt.
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bükkszálerdőre vonatkozó termési tábla szerint pedig az évi növedék 80 és 
90 év közt holdanként 3'75 m3, 100 és 110 év közt 2'85 m3, ennélfogva lesz a 
kérdéses állab jelen évi növedéke:

tölgy ... ...................-  -_______  0-4X3-5X0-8 =  112 m3
bükk _______  0-6 X (3-75 X 0-7 +2-85 X 0-3) X 0-8 =  1'67 „

összesen holdanként 2'79 ni3
Ha az állab kora nem 10-es számú s ennélfogva az attól 

számítandó tíz évi időszak a termési táblák két korszakába esik
és ha a korszaki növedék ezen két korszakban nem egyenlő, akkor 
az első korszak növedékéböl annyi tizedrészt veszünk számításba, 
a hány évvel az állabkor a fatermési táblák legközelebbi maga
sabb korfokától különbözik, a másik korszak növedékéböl pedig 
annyi tizedrészt, a mennyi az egy egészből még fenmarad.

Ha például az állab, melynek jelen évi növedéke meghatározandó, teljes- 
szárlaíú, 67 éves, III. t. h. oszt. tölgyszálerdő, akkor (Érd. Segédtáblák 220 1.) 
a 60—70 évnek 2'8 m3, á 70—80 évnek 3‘5 m3 holdankénti növedék felelvén 
meg, előbbiből 0‘3-det (miután 70—67=3), utóbbiból pedig 0'7-det veszünk s 
ennél fogva az állab jelen holdankénti növedéke (melylyel annak fatömege a 
legközelebbi 10 éven át évenként átlagosan szaporodik): 2 ‘8 X 0-3 -}-
-j- 3-5 X 0-7 =  3-29 m3.

Ha oly fiatal állabok növedéke becsülendő meg, melyekre 
nézve az általános fatermési táblákban adatok nem foglaltatnak, 
akkor az illető táblát grafikus úton ki kell egészítenünk, úgy a 
mint az a fatömegbecslés czéljából is történik (1. 76. §.) tíz év
nél fiatalabb állaboknál a tízéves kornak megfelelő átlagnövedé- 
ket veszszük korszaki évi növedéknek.

A növedéknek fatermési táblák szerint való becslése az összes 
fiatal és középkorú, valamint azon korosabb állaboknál is alkal- 
maztatik, melyeknek fatömege szintén fatermési táblák szerint 
határoztatott meg. ,

2. A növedék becslése növedéki százalék segítségével. Növedék- 
százalék alatt értjük azon viszonyszámot, mely a növedéknek a 
fatömeghez való viszonyát fejezi ki s melyet megkapunk, ha a 
növedéket elosztjuk azon fatömeggel, melyen az létrejött, s szo
rozzuk 100-zal. Ebből következik viszont, hogy ha a növedékszá- 
zalék ismeretes, a növedéket kiszámíthatjuk, ha a fatömeget szo
rozzuk a százalékkal és elosztjuk 100-zal.

Ha például az állab fatömege f  egy év alatt re nőtt, akkor a nőve-
F—fdék n =  F—f  és a növedékszázalék p =  — - - . 1 0 0 ; ha pedig p ismeretes,

f vF  azonban nem, s a növedéket keressük, akkor n =  • A növedékszázalék

évről-ővre kisebb, miután a fatömeg nagyobb mértékben emelkedik mint a
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növedék, ennélfogva yr értéke mindinkább csökken. Miután azonban, a mint

fentebb említtetett, a gyakorlatban a jelen évi folyó növedék helyett a kor
szaki növedéknek egy évre eső átlagát alkalmazzuk, ennélfogva a növedék-

százalék is ezen növedékre vonatkoztatandó, e szerint p ahol p
f x

a százalékot, f  a fatömeget a korszak elején, F  a fatömeget a korszak végén, 
x pedig a korszak éveit (rendesen 10 évet) jelentik.1)

J) A legnagyobb tisztajövedelem (legnagyobb talajjáradék) elméletén 
alapuló erdőrendezésnél a több évi időszakra vonatkozó növedékszázalékot a 
kamatoskamatszámítás módjára szokták megállapítani olyképen, hogy az 
időszak elején létező fatömeg (f) kezdőértéknek, az időszak végén létező fa
tömeg (F) pedig (x) évi végértéknek tekintetik, mely utóbbi a kamatoskamat

számítás szerint: F = f .  (1*0 p)x a miből p  =  100 következik.

Az így számított növedékszázaléknak czélja: a fatömegnek mint tőkének 
tevékenységét kitüntetni. Ezen növedékszázalék épp úgy a fő állabra (véghasz
nálati fatömegre), mint az összes fatömegre, tehát beleértve a mellékállabot 
(előhasználati fatömeget) is, számíttatik ; utóbbi esetben az időszak végén létező 
fatömeghez (F) hozzáadandó az időszak alatt keletkező előhasználati fatömeg

(A úgy hogy első esetben a növedékszázalék p =  100 második

esetben p 1 =  100 ^  — 1 Ha például valamely állab fatömege 70 éves

korban 128 m3, 80 éves korban 151 m3, és a 70—80 év közt 17 m3 esik a 
mellékalábba (előhasználati fatömeg), akkor

és
í,=i°° ( 1̂ i - i) “ i'66e

pl  =  100  ̂ — 1 j  =  2-757.

Preszler kimutatta, hogy azon korban (k), melyben az állab legnagyobb
100

átlagos fatermést ád, a tömegnövedékszázalék annyira leszállt, hogy p  —  —j —

(és illetve p1 =  10° ^ —, ahol • 100>) a mi abbó1 következik, hogy ezen

korban a folyó növedéknek egyenlőnek kell lennie az átlagnövadékkel, mely 
utóbbit megkapjuk, ha a fatömeget (f) elosztjuk a korral (k) ; ennélfogva a k-dik 
évben a növedékszázalék:

n f  100

* = 7 >100=O  100=-F-
100

Ha tehát valamely állabnál a növedékszázalék nagyobb, mint - y ,  akkor az

(tisztán a fatömeget, mint tőkét tekintve) még nem érett a kihasználásra, 

ellenben ha a növedékszázalék kisebb —7—-nál, akkor az állab, mint tőke, fában
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A növedékszázaléknak gyakorlati alkalmazása a következő. 
Először kikeressük az alkalmazott helyi vagy általános fatermési 
tábláknak a fenforgó üzemmód-, fanem-, és termőhelyi osztályra 
vonatkozó táblájában az állab jelen korának teljes zárlat mellett 
megfelelő holdankénti fatömeget (/), azután hozzáadjuk a jelen 
korhoz a korszak éveinek számát (x) s kiszámítjuk az ezen kor
nak megfelelő fatömeget ( F'). Ezen adatokból meghatározzuk a

növedékszázalékot ); most az állab tényleges fa-
f x

tömegét szorozzuk e százalékkal és elosztjuk 100-zal, s az ered
mény megadja a legközelebbi x év alatt az illető állabban létre
jövő korszaki növedéknek egy évi átlagát.

Példa: Valamely 78 éves lúczfenyőállabban, mely az általános fatermési 
táblák szerint a IV. termőhelyi osztályba soroztatott, találtunk holdanként 
átlagosan 300 m3 fatömeget; mennyi a legközelebbi 10 év alatt várható évi 
növedék? — Az Érd. Segédtáblák 231. 1. szerint

a 78 éves kornak megfelelő fatömeg (f) =  297 -f- 8 X 5*7 — 342*6 m3, 
a 88 éves * „ „ (F) =  354 - f  8 X 4*4 =  389*2 *

ennélfogva

már nem hozza a kellő kamatot. A mint a képletből kivehetni, p-iíek kiszámítása 
csak logarithmusok segélyével teljesíthető. Ennek kikerülése végett Preszler 
a következő képletet állította fel :

P-
F —f 200 
F + 1'X ~ x ~ '

Ezen képlet ugyan egyszerűbb, de mindig kisebb eredményt ád, mint a fen
tebbi képlet. Sokkal jobban megközelíti az utóbbit, ha a korszak 10 évvel 
számíttatik, a következő képlet :

p===f + T ű i ' 100’
melynek alkalmazása mellett a számítás szintén egyszerű és gyors. Miután a 
növedékszázalék, a mint említtetett, évről-évre változik, ennélfogva a növedék
százaléknak kamatoskamat számítás módjára való meghatározása tulajdonképen 
nem helyes; a gyakorlatban azonban épp annyi jogosultsággal bír, mint a kor
szaki évi növedéknek a folyó évi növedék helyett való alkalmazása. Ha azon 
feltétel mellett, hogy az állab fatömege évről-évre egy-egy évi átlagos korszaki 
növedékkel szaporodik, a 1 0  éves korszak minden egyes évére kiszámítjuk a 
növedékszázalékot s az így nyert növedékszázalékokat összeadjuk és 10-zel 
elosztjuk, akkor az így nyert átlagos növedékszázalék teljesen megegyezik a 
kamatoskamat számítás módjára meghatározott növedékszázalékkal. Ezen 
növedékszázalék azonban, mint olyan, a korszaki átlagos évi növedék kipuha- 
tolására közvetlenül nem használható, hanem ki kellene először számítani a 
korszak végén létezendő fatömeget az F — f .  (1*0 ^)  ̂ képlet szerint s azután a

növedéket az n- F - f
x képlet szerint meghatározni.
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és az évi növedék:

389-2 — 342-6 100
X342*6 10

466
34213

1-3601

300 X  1*36 =  4-08 m3.100
A növedéknek növedékszázalék segélyével való meghatáro

zása mindazon állaboknál alkalmazandó, melyeknek fatömege 
próbaterek felvétele útján becsültetett meg. A tényleges fatömeg 
ugyanis csak a legritkább esetben tág  össze teljesen a fatermési 
táblákban foglalt megfelelő tételével, s így a növedék helyesebben 
határoztatik meg a százalék alkalmazásával, mint ha közvetlenül 
a fatermési táblákban kimutatott növedéket veszszük számításba.

Ha például valamely 80 éves, 0*8 zárlatú, II. t. h. oszt. bükkállabban 
178 m3 holdankénti fatömeget találtunk, akkor annak növedéke közvetlenül a 
táblákban kimutatott növedék szerint számítva : 41 X 0*8 =  3*28 m3 volna, míg

a százalék szerint számítva, tényleg csak X 77̂ — 1*752 X 1*78 =  3*12 m3,
JL J. \J \J

mert a táblák szerint II. t. h. osztályban 80 év és 0-8 zárlat mellett a fatömeg : 
234 X 0"8 =  187 m3, míg az állabban tényleg csak 178 m3 találtatott s az állab 
mindamellett (ha egyéb tényezők is e mellett szóltak) a II. t. h. osztályba volt 
sorozandó, mert a III. t. h. osztályban a 80 éves 0"8 zárlatú állab fatömege 
208X 0" 8= 166  m3, a tényleg talált 178 m3 pedig közelebb áll a 187-hez, mint 
a 166-hoz.

3. A növedék becslése átlagnövedék szerint. Azon korban, 
midőn az átlagnövedék a maximumát éri el, a folyó növedék vele 
egyenlő, sőt néhány* évvel azelőtt és azután is csak kevéssé külön
bözik tő le ; ennélfogva oly állaboknál, melyeknek tényleges kora 
megegyezik azzal, a melynél ezen időszak kezdődik, a folyó 
növedék helyett az átlagnövedéket alkalmazhatjuk. Az átlagnövedék 
meghatározásához ismernünk kell az állab holdankénti fatömegét 
és a k o rt; az átlagnövedéket aztán megkapjuk, ha a fatömeget 
a korral elosztjuk. Azt, vájjon az illető állabban az átlagnövedék 
nem lépte-e még túl a delelő pontját, csak szembecslés szerint 
kell megítélnünk; biztosabb tájékozást az iránt csak a rendes 
helyi fatermési táblák nyújthatnak, s akkor a termőhelyi osz
tály gondos meghatározása is szükséges, mely esetben aztán a 
növedék becslésénél inkább az 1. és 2. alatt tárgyalt becslési 
módokat alkalmazzuk. Az Érd. Segédtáblákban foglalt fatermési 
táblák szerint azon időszak, melyben az átlagnövedék delel, a 
következő korokra terjed:

Szálerdőben:
tölgynél: jobb termőhelyen 150—160, rosszabb termőhelyen 130—150 év 
blikknél: „ 110—120, „ „ 90—110 „

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



217

nyírfánál: á lta lában ............................. . . ............. - ................  — — — 40— 50 év
lúczfenyőnél: jobb termőhelyen 90—100, rosszabb termőhelyen 80— 90 „
jegenyefenyőnél „ „ 100 — 120, „ „ 90— 110 „
erdeifenyőnél: „ „ 80—100, „ ,, 60— 80
feketefenyőnél: „ „ 70— 80, „ „ 60— 70 „
veresfenyőnél: általában ................................. . ................... j . . ............ - 50— 60 „

Sarjerdőben:
általában ... . . . _... ....................... . — —.................  ,................ ...  30— 40 „• i-0

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy ezen 
általános fatermési táblák csak nagy átlagban jellegzik a növek- 
vési viszonyokat, minélfogva a tényleges helyi viszonyok közt az 
átlagnövedék menete, s így azon időszak is, melybe annak maxi
muma esik, jelentékenyen eltérhet. Miután pedig az átlagnövedék 
delelési idejét a növedék menetének tüzetes ismerete nélkül nehéz 
megítélni s ezen időn túl a folyó növedék folyton kisebb lesz az 
átlagnövedéknél, tehát a becslés túlnagy eredményt a d : ennél
fogva, a folyó növedéknek átlagnövedék szerint való becslése csak 
kivételesen alkalmaztatik ott, a hol a fatermés pontos megbecslé
sére kevés súlyt fektetünk. Elegyes állaboknál azonkívül meg
nehezíti ezen becslési mód alkalmazását azon körülmény is, hogy 
az egyes fanemeknél az átlagnövedék delelési ideje különböző korra 
esik. Hogy a tízévesnél fiatalabb állabokban folyónövedéknek 
az átlagnövedéket szoktuk számítani, már fennebb lett említve. 
Miután ezen korban a növedék általában igen csekély, ennélfogva 
azon hiba, melyet ez által elkövetünk, a gyakorlatban nem bír 
semmi jelentőséggel.

A növedékbecslésre nézve egyébiránt megjegyzendők a követ
kezők.

a)A növedék a törvényes területegységre, azaz 1 kát. holdra 
számíttatik s tömörköbméterekben (századrészekre kikerítve) fejez
tetik ki.

b) Az alkalmazott becslési mód, valamint a rendes növedék 
esetleges leszállításának mérve és ennek okai minden osztagnál 
megjegyzendők.

c) A növedék mindig csak a főállabra vonatkoztatandó, a 
mellékállab külön tüntettetvén ki.

cl) A becslésnél óvatosan kell eljárnunk s különösen a túl
becsüléstől kell tartózkodnunk. Fiatal állaboknál szükséges az 
elővigyázat különösen azért, mert számos helyen, a hol a talaj 
bizonyos mélységig jó, a fák fiatal korukban, addig, míg gyöke
reik csak a felső jó talajban terjednek el, .szép növekvést mutat
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nak; később azonban, midőn a gyökerek mélyebbre hatolnak, 
növekvésük rohamosan apad. Azonkívül fiatal korban minden állab 
aránylag többet szenved külső hátrányos befolyásoktól, mint ma
gasabb korban. Hasonló óvatossággal kell eljárnunk oly állabok 
növedékének becslésénél, melyek a vághatási kort már meghalad
ták, a mennyiben ily korban számos fáknál már különféle beteg
ségek jelentkeznek. Túlkoros, elöregedett, beteges, csúcsszáradt s 
korhadozó állaboknál, melyeknek külső jellege is arra mutat, hogy 
az évenkénti fatömegapadás eléri vagy épen felülmúlja a gyara
podást, növedék nem számítható.

A növedékbecslést czélszerű ugyanazon módon mint a fa- 
tömegbecslést, ellenőrizni olyképen, hogy egy lajstromba, melynek fejé
ben külön hasábokban a különféle növedékek (a legmagasabbtól 
kezdve a legkisebbig, mintegy V4 m3 különbséggel) elő vannak 
írva, beírjuk sor szerint az összes osztagokat s minden osztagnál 
azon hasábba, melynek fejében írt köbméterszám a becsült növe- 
déknek leginkább megfelel, jelt (pl. X) teszünk. Azután az egy és 
ugyanazon hasábba sorozott osztagokat egymással (szükség szerint 
a természetben is) összehasonlítván, vizsgáljuk, vájjon növedékök 
csakugyan egyenlőnek vehető-e. Netaláni hiba ily módon könnyen 
fölfedezhető és kiigazítható. A helyi ismeretekkel bíró kezelő erdő
tiszt véleménye itt is meghallgatandó.

Észrevételek, melyek az erdőgazdálkodás szabályozásánál figye
lembe veendő körülményekre vonatkoznak.

78. §.
A termőhelyi és állabviszonyoknak részletes leírásán kívül 

szükséges még minden osztagnál a helyszínén szemügyre venni 
mindazon körülményeket, melyek az erdőgazdálkodás részletes 
szabályozására befolyással lehetnek. Ezen különleges körülmények
nek helyes felismerése, szakértelemmel való megítélése és szabatos 
feljegyzése nagy hasznára válik az erdőrendezésnek. Az ide tartozó 
tudnivalók részint magára az üzemre, részint az erdőgazdaság és 
erdőrendezés körébe eső egyéb dolgokra vonatkoznak.

A jövő üzemre vonatkozó megjegyzések.

Erre nézve följegyzendők a következők:
a) F a n e m r e  n é z v e :  vájjon a tényleges termőhelyi

viszonyok megfelelnek-e a meglévő fanemeknek, vagy pedig szűk-
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séges-e s illetőleg lehet-e más fanemeket, — melyeknek a termő
helyi viszonyok inkább megfelelnek és a melyek tenyésztése gazdasá
gilag is kívánatos (a termőkepesség fentartása vagy fokozása, 
jövedelmezés stb. tekintetében) — oda telepíteni, és melyeket; 
elegyes állaboknál kívánatos-e egyik vagy másik fanemet a felújí
tásnál előnyben részesíteni.

b) Fa h a s z n á l a t r a  n é z v e :  koros állaboknál, vájjon az 
állab jelen tényleges állapotához képest fentartható-e még hosszabb 
ideig hátrány nélkül, vagy pedig szükséges vagy kívánatos-e annak 
mielőbbi kihasználása; közelvágható állaboknál: vájjon ki van-e 
az állab annyira fejlődve, hogy szükség esetén kihasználható legyen 
rövid idő múlva a nélkül, hogy ez a gazdaságra nagy áldozattal 
járna. Fiatalabb állaboknál: vájjon van-e helye az áterdőlésnek, 
vagy pedig szükségesnek mutatkozik-e az ; mily kiterjedésben volna 
az eszközlendő s mely fanem kiszedendő.

e) M e l l é k h a s z n á l a t o k r a  n é z v e :  miféle mellékhaszná
latoknak van az illető osztagban helye, s melyek zárandók k i; 
különösen a legeltetésre nézve, vájjon megengedhető-e az, mely 
mértékben és miféle óvintézkedések megtétele m ellett; hozzáférhető-e 
a hely a legelőmarha szám ára; van-e víz közelében stb.

cl) F e l ú j í t á s r a  n é z v e :  van-e kilátás arra, hogy az illető 
állab természetes úton felújul, avagy szükséges lesz-e mesterséges 
erdősítés s mily mértékben; mely felújítási mód mutatkozik a helyi 
viszonyokhoz képest czélszerünek. Felújítás alatt lévő állabokban: 
van-e elegendő mennyiségű életképes serdény, minő állapotban 
van az. Fiatalosoknál: szükséges-e pótlás, mely fanemek alkalmazá
sával és mi módon volna az czélszerüen teljesítendő. Szükséges-e 
talajjavító fanemeket (rudas állaboknál) alátelepíteni, vagy (koros
állabokban) talajvédő cserőczét tenyészteni stb.

0

Egyéb észrevételek.

Itt megemlítendők a következők:
a) A v á g á s v e z e t é s r e  n é z v e :  vájjon az általában alkal

mazott vágásmódtól szükséges-e eltérni s mennyiben; fokozatos 
felújító vágásoknál: vájjon mily mértékben s mi módon foganato- 
sítandók az egyes vágásnemek (pl. vetővágásnál sűrűbb vagy rit- 
kásabb állás létesítendő-e, illetve a fatömegnek hányadrésze 
szedendő ki, a felújítás alatt lévő vágásterületeken szükséges-e, 
tekintettel a meglévő serdény állapotára, a végvágást mielébb 
foganatosítani, vagy pedig elodázható-e az). Általában miként veze
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tendő a vágás, mely irányban helyezendő el a vágásvonal, mely 
helyen kezdendő meg a kihasználás, szükséges-e rendkívüli intéz
kedés a széldöntés megakadályozása végett, stb.

b) A f á n a k  f e l d o l g o z á s á r a  n é z v e :  szükségesek-e 
külön óvintézkedések és minők az iránt, hogy a fa döntésénél és 
feldolgozásánál egyrészt a felújításban, másrészt a faterményekben 
kár ne okoztassék.

’ c)A s z á l l í t á s i  v i s z o n y o k r a  n é z v e :  vájjon a fa
könnyen szállítható-e ki, vagy pedig az állab fekvése meg
nehezíti-e a kihordást; mely irányban és mi módon eszközölhető 
az czélszerüen.

d) Az e r d ő v é d e l e m r e  n é z v e :  ki van-e téve az illető 
osztag károsításnak és minőnek.

Azonkívül följegyzendő mind az, a mi az erdőrendezés vagy 
a kezelés érdekében hasznosnak mutatkozik. Mindezen följegyzések 
röviden, szabatosan, minden fölösleges fejtegetés mellőzésével 
eszközlendők.

Az erdöbirtokhoz tartozó egyéb területek leírása.

79. §.
A tulajdonképeni erdőnek részletes leírása után szükséges 

még az erdőbirtokhoz tartozó, más mívelés alatt álló, de az erdő- 
gazdaság érdekeivel összefüggőleg kezelendő területeket is részle
tesen megvizsgálni és azok tényleges állapotát röviden leírni. 
Ezen területek részint a belsőségek, kezelési vagy üzleti épületek, 
részint szántóföld, rét, legelő, havasi térség, részint terméketlenek 
(kő- vagy agyagbán^ák, kavics- vagy homokgödrök, utak, csapások, 
patakok, tavak, mocsarak, kősziklák, görgetegek stb.) Minden 
területnek lehetőleg a kataszteri részletszáma (lakóházaknál a ház- 
szám is) feljegyzendő. A kezelési és üzleti épületeknél megneve- 
zendők az épület főrészei s megjegyzendő, vájjon kőből vagy 
fából épültek-e s mivel vannak fedve; kerteknél kimutatandó 
azok minősége és állapota; egyéb mívelés alatt álló területeknél 
leírandó röviden a fekvés és talaj,% a mívelés módja s a terület 
jelen állapota. Minden területnél megjelölendő annak rendeltetése 
és használatának illetve kezelésének módja, egyszersmind meg
jegyzendő, vájjon szükséges-e azokra nézve valamely intézkedés.
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Becslési kézikönyv.

80. §.
A részletes erdőleíráshoz szükséges adatoknak a helyszínén 

való feljegyzésére az ű. n. becslési kézikönyv szolgál, mely leg- 
czélszerűhhen rovatos alakban rendezhető be olyképen, hogy min
den lap rovatokkal láttatik el úgy a termőhelyi, -mint az állab- 
viszonyokra vonatkozó egyes tényezők, valamint az üzemre vonat
kozó észrevételek és egyéb megjegyzések számára is. Az osztagok 
azon sorrend szerint, melyben azok a kézitérképen számozva 
vannak, íratnak le. Rendesen egy lap egy osztagnak elegendő, s 
csak kivételes esetekben vesz az több lapot igénybe. A leírásnak 
összhangzásban kell lennie a kézitérképpel; ennélfogva ott, a hol 
a térkép jeleire történik hivatkozás, ugyanazon betűk vagy számok 
nevezendők meg, melyek a kézitérképen vannak kitüntetve s 
melyek (legalább ideiglenesen) a természetben is az illető pontoknak 
megfelelnek. Ugyanez követendő a helyek elnevezésére nézve is.

Elöleges állabtérkép összeállítása.

81. § .

Nagyobb erdőbirtokoknál czélszerü a becslési munka befeje
zése után elöleges állabtérképet készíteni, melyben a fanemek és 
korosztályok különböző színezés által feltüntettetnek. Önként értetik, 
hogy e térkép csak akkor állítható össze, midőn a részletes 
erdőfelmérésnél felvett összes vonalak és pontok az alaptérképre 
átrakattak. A térkép váza ugyanaz, a mely az átnézeti térkép 
számára is használatik ; készítésének módja fennebb (31. §.) volt 
leírva. Az elöleges állabtérkép, melynek rajzolásánál a fősúly nem 
annyira pontosságra és csinosságra, mint inkább jó és könnyű 
áttekintésre és a fanemek és korosztályok helyes s szembetűnő 
kitüntetésére fektetendő, jelentékenyen megkönnyíti az erdörendezési 
munkát, nevezetesen az állandó gazdasági beosztás s a vágatási 
sorrend megállapításánál. Ott is, a hol a gazdasági beosztás még 
a felmérési munka megkezdése előtt eszközöltetett, (a mi oly 
erdőkben, melyekről régibb erdőrendezési térképek megvannak, 
rendesen történik), igen sok hasznát lehet venni az ily állab- 
térképnek.
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Részletes állableírás.

82. §.

Az erdő tényleges állapotának részletes megismeréséhez 
szükséges s fennebb leírt módon a helyszínén kipuhatolt összes adatok 
könnyen áttekinthető összeállításban külön iratba foglaltatnak össze, 
melynek neve r é s z l e t e s  á l l a b l e í r á s .  Ezen kimutatás rend
szerint táblázat alakjában készül s a következő hasábokkal van 
ellátva:

1. Osztagszám.
2. Terület (kát. holdakban).
3. Termőhelyi viszonyok, és pedig: 

a) talaj és kőzet (vagy talajágy),
b) fekvés, hajlás (kitettség) és lejtszög,

c) emelkedés az Adriai tenger színe fölött (méterekben),
d) termőhelyi osztály.

4. Állabjellegzés, és pedig:
a) fanem és elegvarány,
b) állabkor (év),
c) zárlat.

5. Jelen fatömegkészlet, és pedig:
a)holdanként,

b) egészben, elkülönítve a főfanemek szerint, és összesen 
(tömörköbméterekben).

6. Jelen évi növedék, és pedig:
a) %-ban,
b) holdanként,

c) egészben (tömörköbméter).
7. Mellékállab:

a) holdanként,
b) egészben (tömörköbméter).

8. Remélhető vágatási fahozam holdanként (tömörköbméter).
9. Üzemre vonatkozó megjegyzések.

10. Egyéb észrevételek.
A részletes állableírás csak akkor készül, mikor az erdőnek 

állandó gazdasági beosztása és az egyes osztagoknak számozása 
az alaptérképen véglegesen megállapíttatott. A táblázat feje alatt 
felíratik először az üzemosztály, vágássorozat és tag ; azután követ
kezik az egész tagnak mint olyannak rövid gazdasági leírása,
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melyben a termőhelyi-, állab- és egyéb gazdasági viszonyok az 
egész tagra vonatkozólag fővonásaikban jellegeztetnek. Erre követ
kezik az egyes osztagoknak részletes leírása, illetve az egyes hasá
boknak osztagonkénti kitöltése. Az osztagok természetes sorrendjük 
szerint íratnak be. A terület a tértáblázatból, a többi adatok pedig 
a becslési kézi könyvből jegyeztetnek ki. A fatömegkészlet, a növe- 
dék és a mellékállab a becslési kézikönyvben csak holdanként 
lévén kimutatva, az „egészben“ hasábokban kitüntetendő mennyi
ségeket ki kell számítanunk, a mi az előbbieknek az osztag terü
letével való szorzása által történik; az eredmény mindenütt egész 
köbméterekre kikerítve mutattatik ki. A növedéknek százalékban 
való kifejezése csak azon osztagoknál szükséges, melyek fakészlete 
próbaterek (esetleg törzsönkénti kiszámlálás útján) vétetett fel.

A remélhető holdankénti vágatási fahozam alatt azon fatömeg 
értetik, melyet az illető osztag levágatása idejében adna, ha a 
levágatás tényleg az állabnak a forda éveivel egyenlő korában 
használtatnék ki. Ezen adatnak kimutatása nem okvetetlenül szük
séges, nagyobb erdőbirtokoknál azonban czélszerü azért, mert 
közvetlen tájékozást nyújt egy tételben az illető állabnak tényleges 
minősége iránt fatermés tekintetében. Miután akkor, midőn a rész
letes állableirás készül, még nincsen megállapítva, hogy az egyes 
osztagok mely évben, tehát az állab mely korában jönnek kihasz
nálás alá s másrészt a fordaidőtől eltérő különböző vágatási korok 
alapul vétele mellett az összehasonlítás is lehetetlenné válnék, 
ennélfogva természetes, hogy az ezen hasábban kimutatott tételek 
az általános üzemtervben kitüntetett becsült fahozamokkal nem 
egyezhetnek minden osztagnál. A remélhető holdankénti vágatási 
fahozamoknak becslése a többi adatok felvétele alkalmával a 
helyszínén eszközöltetik olyképen, hogy az illető állabot össze
hasonlítjuk egy másik ismert állabbal, melynek termőhelyi- és 
állabviszonyai a fenforgó állabéval megegyeznek s mely a forda 
éveinek megfelelő vágatási korban van. A fordakort meghaladott 
állaboknál a jelen tényleges fatömeget szoktuk fahozamnak venni.

A területre, fakészletre, növedékre és mellékállabra vonatkozó 
számadatok tagonként összegeztetnek, s a tagok összegei vágás
sorozatonként, ezeké pedig üzemosztályok szerint összesíttetnek. 
Az utánnézés megkönnyítése czéljából minden lapon a hasáb- 
fejek fölött a lap szélén felíratik az üzemosztály, vágássorozat és 
tag száma, mely az illető lapon tárgyaltatik.

A részletes állableirás egyik legfontosabb segédkimutatás az
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üzemrendezésre, annak alapján eszközöltetnek a további számítások; 
ennélfogva tartalmát gondosan és lelkiismeretesen kell össze
állítanunk.

Kisebb erdőbirtokoknál, melyek csak egynéhány osztagot 
tartalmaznak, a részletes állableírásnak táblázat alakjában való 
készítése mellőzhető s ily esetben az egyes osztagok részletes 
leírása közönséges leírás módjára szerkeszthető, az egyes adatok 
azonban itt is pontosan, röviden, de kimerítően mutatandók ki.

IL Az erdőgazdaság által megoldandó feladatok 
és elérendő ez élok megállapítása.

83. §.
Az erdőbirtok általános belső és külső gazdasági viszonyainak 

kellő kipuhatolása és az erdő tényleges állapotának részletes meg
ismerése után azon kérdés előtt állunk, hogy a szabályozandó 
erdőgazdálkodás által mely feladatok oldandók meg s mely czélok 
érendök el. Minden erdőgazdaság végczélja, a mint a bevezetésből 
tudjuk, a földterületnek erdőtenyésztés útján való hasznosítása. 
Ezen végczél azonban különböző módon érhető el, s eléréséhez 
különféle feladatoknak megoldása szükséges, melyeket határozottan 
meg kell állapítanunk, mielőtt a tulajdonképeni erdőrendezéshez 
hozzáfognánk.

A főbb tényezők, melyeket az erdőgazdaság czéljának meg
állapításánál figyelembe kell venni, a következők:

1. Az erdőbirtok minősége az erdőtörvény szempontjából.
2. A használatok tartam ossága.
3. Az erdőbirtokos igényei.
4. Okszerű jövedelmezés.
5. Megszorítások.

Az erdőbirtok minősége az erdőtörvény szempontjából.

84. §.
Az erdőtörvény külön rendelkezéseket tartalm az: a) a véder

dőkre, b) a föltétien erdőtalajon álló erdőkre, ) a futóhomokon 
álló erdőkre, cl) a közvetlen állami felügyelet alá helyezett (az 
erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok tulajdonát képező) 
erdőkre. Mindezekre az erdőtörvény azt rendeli, hogy azok állan
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dóan mint erdők fentartandók. Azonkívül a véderdőknél követel- 
tetik, hogy azok a földmívelésügyi m. kir. minisztérium által jóvá
hagyott használati terv szerint kezeltessenek, melynek alkalmazása 
mellett azok a szomszédságukban lévő területek vagy müvek meg
védésére irányuló rendeltetésüknek megfelelni képesek; a foltétien 
erdőtalajon álló erdőknél: hogy azok más mívelésre állandóan nem 
lévén használhatók, minden kihasznált terület 6 év alatt beerdö- 
síttessék; a futóhomokon álló erdőknél pedig: hogy azok akként 
kezeltessenek, mikép a futóhomok terjedése megakadályoztassék. 
Ezen rendelkezéseknek minden erdőbirtokos kivétel nélkül tartozik 
eleget tenni. Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdőbirtokosok 
kötelesek ezen felül erdejüket általában a földmívelésügyi m. kir. 
minisztérium által jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv 
szerint kezelni olyképen, hogy nemcsak a jelenlegi, hanem a 
későbbi haszonélvezőknek is megfelelő használatok jussanak, vagyis 
hogy a fatermést nyújtó erdőtöke ne kevésbíttessék, hanem csupán 
a fatermés használtassék ki. Az erdőgazdaság czélja tehát minden 
előforduló esetben olyképen állapítandó meg, hogy az ne ellen
kezzék az erdőtörvény azon rendelkezéseivel, melyeknek az erdő- 
birtokos, erdejének minősége szerint eleget tenni kénytelen.

A használatok tartamossága.

85. §.

Tartamos erdőüzem alatt általánosságban oly gazdálkodást 
értünk, mely mellett minden kihasznált erdőterület kellő időben 
felújíttatik, úgy hogy az erdőnek szánt talajon mindig erdő tenyész. 
A tartamosságnak ezen tágabb értelme azonban csak a magán
birtokosok erdeire alkalkalmazható; a szorosabb értelemben vett 
tartamosság, melyet az erdőtörvény annak 17. §-ában megnevezett 
erdőbirtokosok erdeire nézve követel, feltételezi, hogy a haszná
latok és az azokat követő felújítások bizonyos határozott, e g y e n l ő  
i d ő k ö z ö k b e n  s e g y e n l ő  m é r t é k b e n  eszközöltessenek. Az 
időközök tartama szerint megkülönböztetjük a s z i g o r ú  t a r 
t a m o s  ü z e m e t ,  mely mellett évről-évre eszközöltetnek hasz
nálatok, és a s z ü n e t e l ő  ü z e m e t ,  mely mellett egy forda alatt 
csak egyszer, vagy pedig többször, de egy évnél nagyobb, egyenlő 
időközökben történik a kihasználás, a fordaidőnek többi éveiben 
pedig a használatok szünetelnek.

Erdőrendezéstan. I. rész. 15
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Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdeire, 
miután azoknál a haszonélvező személyek többé-kevésbé rövid idő 
alatt változnak, rendszerint a szigorú tartamos üzemet kell alkal
maznunk, a szünetelő üzemnek csak ott lévén helye, a hol előbbi 
az erdő csekély kiterjedése miatt, vagy más fontos okból czélsze- 
rűen nem alkalmazható. Hogy mekkora azon legkisebb erdőterület, 
mely még szigorú tartamos üzemre alkalmas, azt általánosságban 
nem lehet meghatározni, miután a terület nagyságán kívül egyéb 
viszonyokat is figyelembe kell venni; vannak szigorú tartamos 
üzemben kezelt erdők, melyeknek évi hozamterülete Vé kát. hold
nál is kisebb, míg ellenben 100 holdat túlhaladó erdőterületnél is 
a szünetelő üzem indokolt lehet, ha fontos körülmények annak 
alkalmazását szükségessé teszik.

A tartamosság biztosítottnak tekintetik: szigorú tartamos 
üzemnél akkor, ha a kihasználás akként van szabályozva, hogy az 
erdőterületből minden évben egy, a forda évei szerint megálla
pított rész kihasználható legyen, s ha évenként tényleg csak az 
illető évre kihasználásra előírt terület használtatik ki és a törvény
szabta időben erdősíttetik ismét b e ; szünetelő üzemnél pedig, ha 
az előre megállapított időközökben mindég az erdőterületnek 
annyad része használtatik ki és erdősíttetik ismét be, a hányszor 
az egész forda alatt használatok eszközöltetnek. Mindkét esetben 
azonban a tartamosság fogalmából kifolyólag szükséges, hogy a 
kihasználás olyképen történjék, mikép a talaj termőképessége 
nemcsak hátrányt ne szenvedjen, de lehetőleg fokoztassék is. 
A használatok tartamosságát tehát a rendszeres gazdasági üzemterv 
és annak pontos, lelkiismeretes végrehajtása biztosítja; ennélfogva 
a gazdaság czéljának megállapításánál a tartamosságra kiváló 
figyelmet kell fordítanunk.

A magánerdőbirtokosok nincsenek kötelezve erdejüket szigorú 
tartamos üzemben kezelni, hacsak ezek véderdőkké nem jelöltettek 
ki. Azok tehát akkor használhatják ki az erdőt részben vagy 
egészben, a mikor azt saját szempontjukból legelőnyösebbnek 
ismerik, s azon tartamosság, melyet az erdőtörvény tőlük követel 
csak annyiból áll, hogy a kihasznált erdőrész, a mennyiben talaja 
feltétlen erdőtalajt képez, a kihasználástól számított 6 év alatt 
ismét beerdősíttessék. Ily körülmények közt üzemterv készítésének 
szüksége csak akkor merül föl, ha a birtokos a használatokat 
bizonyos időre előre szabályozni óhatja; ha azonban erdejét rend
szeresen akarja kezelni, akkor a magánerdőbirtokos is kénytelen
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gazdasági üzemtervet készíteni,1 s akkor az erdőtörvény által 
követelt tartamosságot a gazdasági czélok megállapításánál itt is 
kellő figyelembe kell vennünk.

Az erdőbirtokos igényei.

88. §.

Az erdőbirtokos igényei erdejének fatermése iránt különböznek 
a szerint, hogy a fatermést egészben vagy részben saját faszükség
leteinek fedezésére használja-e fel, vagy pedig eladás útján érté- 
kesíti-e. Első esetben az erdőgazdaság feladata oly választékok 
s oly minőségű fának termelhetését állandóan biztosítani, melylvel 
az erdőbirtokos faszükséglete legjobban kielégíthető. Ha például 
az erdőbirtokosnak csupán tűzifára van szüksége, akkor erdejében 
oly üzemet kell berendeznünk, mely mellett az erdő legtöbb és 
legjobb tűzifát állandóan szolgáltatni képes, föltéve, hogy az egész 
fatermést az erdőbirtokos maga fogyasztja el. Ha ellenben a fa
termés eladás útján értékesíttetik, akkor az erdőgazdaság feladatát 
oly faválasztékok állandó termelése képezi, melyek legbiztosabban 
és legelőnyösebben értékesíthetők. Ez esetben tehát a fapiaczokra 
is kell tekintettel lennük s ki kell kutatnunk, hogy mely piaczokra 
szállítható előnyösen a fa és mely választékok kerestetnek ott 
leginkább. Az erdőbirtokos saját faszükséglete azonban nem mindig 
állapítja meg a gazdaság feladatát; így például valamely erdőben, 
mely szépnövésü lúczfenyőállabokból áll s melynek birtokosa túl
nyomó részben csupán tűzifát s csak csekély részben épületi fát 
fogyaszt, •— habár összes faszükséglete a fatermést esetleg felül 
is múlja, -— nem volna czélszerű oly üzemet berendezni, mely a 
tűzifára fekteti a fősúlyt, kivált, ha a szomszédos erdőbirtokosoktól 
tűzifa könnyen és olcsón megszerezhető; mert ez esetben sokkal 
előnyösebb az erdőbirtokosra, ha erdejének fatermését mint épület
fát eladás útján értékesíti s tüzifaszükségletét (annyiban, a meny
nyiben a fatermés épületifának nem alkalmas részéből nem fedez
hető) pénzért vett fával fedezi. Vannak továbbá erdők, melyeknél

1 Azon magánerdőbirtokos, a ki erdejét a földmiv. m. kir. minisztérium 
által jóváhagyott gazdasági üzemterv szerint rendszeresen kezeli, ép úgy, mint 
a 17. §-ban megnevezett erdőbirtokosok, az erdőtörvény 16. §-ában biztosított 
azon kedvezményben részesül, hogy erdeje kát. tisztajövedelmének csak fele
része után fizet községi pótadót.

15
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a birtokos nem annyira a fatermésre, mint inkább az erdei mellék
használatokra (különösen legeltetésre) fektet súlyt, mely esetben a 
gazdaság feladata: lehetővé tenni, hogy a talaj állandó termő- 
képességének kellő megóvásához és a terület erdőjellegének fen- 
tartásához szükséges erdei fatenyészetnek biztosítása mellett az 
igényelt mellékhasználatok lehető legkiterjedtebb mértékben és a 
legelőnyösebb módon legyenek gyakorolhatók. Ugyanily természe
tűek azon erdőterületek is, melyek pl. a fürdők körül feküsznek s 
a fürdőközönség séta-, üdülési- és mulatóhelyéül szolgálnak; ilyenek 
a vadaskertek, parkok stb. is. Ezek ugyan erdőként kezeltetnek, 
de mindamellett oly különleges czélokra vannak szánva, melyek 
nem a fatermés által elégíttetnek ki. Ily erdőknél tehát a gazdaság 
feladatát azon czélok szerint kell megállapítanunk., melyeknek azok 
szolgálni hivatva vannak.

Okszerű jövedelmezés.

87. §.

Minden erdőgazdaságnak arra kell törekednie, hogy az erdő 
lehető legtöbb hasznot hajtson. Ezen haszon részben közérdekű, 
a mennyiben az erdőknek az ország kiimájára és természeti viszo
nyaira való jótékony hatásából áll, mely az erdőknek állandó fen- 
tartása és jókarban tartása által biztosíttatik. Ez irányban az 
erdőtörvény gondoskodott, midőn elrendelte, hogy a 17. §-ban 
megnevezett erdőbirtokosok erdei rendszeresen és okszerűen kezel
tessenek, s a magánbirtokosok erdei közül is legalább azok, melyek 
föltétien erdőtalajon állanak, mindenkor fentartassanak. A véd
erdők haszna főképen azon védelemből áll, melyet azok a szom
szédos területeknek vagy müveknek n y ú j t a n a k e z  tehát szintén 
nem csupán magának az erdőbirtokosnak javára esik, hanem többé- 
kevésbé közérdékű. A közvetlen haszon azonban, melyet az erdő 
birtokosának hoz, a fatermésnek és az erdei mellékhaszonvételek 
felhasználásából, illetve értékesítéséből áll, s e tekintetben az erdő- 
gazdaság feladata: oly nagy jövedelmet állandóan biztosítani, a 
minő a fenforgó viszonyok közt okszerű gazdálkodás mellett egy
általában elérhető.

Hogy mit értsünk okszerű jövedelmezés alatt, az iránt a 
szaktudósok nézete ép úgy mint a gyakorló erdőgazdáké is két
felé ágazik szét. Egyik részük okszerű jövedelmezésnek azt tekinti.
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ha az erdő (mint olyan) állandóan a lehető legnagyobb absolut 
tiszta jövedelmet adja; másik részök ellenben azt követeli, hogy 
nem az erdő jövedelme, hanem az erdőtalajnak évi járadéka 
(bizonyos felvett kamatláb mellett) legyen a legnagyobb, a milyen 
a fenforgó viszonyok közt egyáltalában elérhető. Helyesen alkal
mazva mindkét nézetnek meg van a maga jogosultsága. Az első 
elv hosszabb forda alkalmazására vezet, s ennélfogva az álló 
fakészlet és így az erdő tőkeértéke is nagyobb, a kamatozás ellenben 
kisebb. A másik elv alkalmazásából pedig szükségképen követ
kezik, hogy az álló fakészlet és így az erdő tőkeértéke ugyanazon 
területen kisebb s a forda rövidebb legyen, mivel a legnagyobb 
talajjáradék (az alkalmaztatni szokott kamatláb mellett) csakis ekkor 
érhető el. Minthogy az ország érdekeinek jobban megfelel oly 
erdőgazdálkodás, mely mellett az erdő által képviselt tőke értéke 
s az abból állandóan nyerhető évi tiszta jövedelem, ha csekélyebb 
kamatlábbal is kamatozik, de absolut értékében nagyobb, mint 
ha az erdő ugyanazon területen kisebb érteket képvisel s az állandó 
tisztajövedelem nagyobb kamatozást mutat ugyan, de absolut értéke 
kisebb: ennélfogva az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdő- 
birtokosok erdeiben az első elvet kell érvényre juttatnunk, mert 
ez által nemcsak az illető erdőbirtokosnak, de közvetve az ország 
hitele is szilárdabbá válik, az erdőbirtokos oly tőkével rendelkezik, 
mely őt véletlen szerencsétlenség esetén anyagi tönkrejutásától 
megmentheti, s mert az ezen elven alapuló konzervatív gazdaság 
az ország faszükségletét s illetve a különböző faválasztékokra való 
igényeit legjobban képes kielégíteni, azonkívül az erdő azon, szintén 
közérdekű rendeltetésének is, melyet az a természet háztartásában 
teljesíteni hivatva van, jobban tud megfelelni.

A legnagyobb talajjáradék elvén alapuló erdőgazdaság tehát 
inkább a magánerdőbirtoknál lehet helyén; itt is azonban nehéz
ségekbe ütközik annak általános alkalmazása. Ezek főképen a 
következők. A legnagyobb talajjáradék elvén alapuló erdőgazdaság 
oly számításokra van fektetve, melyekben három tényező szerepel: 
az erdőtalaj értéke (í),1 a kamatláb és a járadék (j). Ezeknek

1 Az erdőtalaj valódi értékének itt a gazdasági érték tekintendő, mely
nek meghatározására a következő képlet szolgál:

w—r
V -\-K a  . . i up - . .-j-iYq . i u p-\-iVL—— —— • i \j p  —  u . A v  p ö

f
1*0 p  — 1

O'Op
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bármelyike könnyen meghatározható, ha a másik kettő ismeretes;
• . j  jugyanis j  =  t.O'Op, t =  és 100. A három tényező

közül azonban kettő csak igen ritkán van adva, rendesen pedig 
mind a három ismeretlen s a kiszámításukhoz szükséges adatok 
közül is csak némelyek állapíthatók meg elegendő biztossággal. 
Általában mondhatjuk, hogy a három tényező bármelyikének biztos 
meghatározásához ez idő szerint (legalább hazánkban) minden reális 
alap hiányzik. Hazánk erdeinek nagy részében a rendszeres gaz
dálkodás csak a legújabb időben kezdetett m eg; az elődeinktől 
reánk származott erdőbirtok valódi tőkeértékét tehát vajmi nehéz 
meghatározni. Tulajdonképeni kerüértéke meg nem állapítható; 
gazdasági értéke, eltekintve a faárak és költségek folytonos hullám
zásaitól, biztosan meg nem határozható különösen azért, mert a 
bizonytalan s többé-kevésbé tetszés szerint megszabott kamatláb 
számbavétele folytán az egész számítás megbízhatlanná válik; 
forgalmi értéke pedig nem nyújt biztos alapot azért, mert hazánk
ban erdöbirtokeladások ritkán fordulnak elő, s mert az előforduló 
eladásoknál is rendesen oly körülmények működnek közre, melyek 
kétessé teszik azt, vájjon az eladási ár megegyezik-e tényleg az 
erdőbirtok valódi értékével. De ha az erdő tőkeértékét meg is 
tudnók határozni kellő biztossággal, akkor is még mindig megol
datlanul marad azon kérdés, hogy mennyi esik abból a talajra 
s mennyi az álló fakészletre. A mi a kamatlábat illeti, arra nézve 
csak annyit tudunk, hogy annak akkorának keli lenni, mint a 
minőt a legszilárdabb pénzintézetekbe helyezett tőkeértékek után 
fizetett kamatoknál alkalmaznak. Ott, a hol az erdőgazdaság a 
legnagyobb talajjáradék elve szerint van berendezve, a kamat
lábat 2—4%  közül szokták választani; hazánkban azonban való
színűség szerint igen kevés erdőbirtok képes 2%-nál többet jöve
delmezni, ellenben számos erdőbirtoknál még 1/2°/o-os jövedelmezés 
is alig érhető el. Már a fatermési táblákból meggyőződhetünk

melyben t =  a talaj gazdasági értéke, 
v =  véghasználat,
Ka, Kb, . . .  K q = & z  a-, b-, . . . g-dik évben bejövő előhasználatok értéke, 
M =  az r-dik évtől w-dik évig évenként bejövő mellékhasználatok értéke, ' 
Ü — a telepítés (ültetés vagy vetés) költsége,
Ö =  az évenként fizetendő adó, kezelési- s egyéb állandó költségek, 
f =  a forda éveinek száma, 
p  =  a kamatláb.

«
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arról, hogy az erdőbirtok tőkeértékének egyik főtényezöje, az álló 
fakészlet, oly korban, melyben a fa általánosan használható, fában 
nem sokkal többel kamatozik, mint 2%-al, s hogy ezen kamatozás 
a fának pénzértékben való számításánál és a többi tényezők 
számbavételével csakis magas tőárak és csekélyebb kezelési költ
ségek mellett válhatik előnyösebbé, azt könnyen megtudhatjuk, ha 
ily számításokat végrehajtunk. A rendesen számíttatni szokott 
kamatláb tehát többnyire túlmagas, s mindenesetre oly tényező, 
melynek meghatározása az erdőbirtokos tetszésére, illetve az erdő
rendező felfogására lévén bízva, nem tekinthető a valóságnak 
mindenkor megfelelőnek. Tekintve pedig, hogy a kamatláb nagy
sága szerint igen lényegesen változik azon számtani míveletek 
eredménye, melyek alapján a legnagyobb talajjáradék elvére fek
tetett erdőgazdaság szabályoztatik, ennélfogva ezen legfontosabb 
tényező helyes meghatározásának nehézsége szerfölött megnehe
zíti magának az elvnek alkalmazását is. Mind a mellett ott, a hol 
a birtokos erdőgazdaságának berendezésénél nem köteles az ország 
közérdekét figyelembe venni, s a hol a szükséges adatok teljes 
megbízhatósággal megállapíthatók, ezen elv alkalmazása ellen 
kifogás nem tehető, különösen, ha az illető birtokos üzérkedési 
czélból erdőt vásárol vagy telepít.1 *

1 A fentebb előadottak némi megvilágítására szolgáljon a mellékelt 
kimutatásban foglalt példa (1. a 3. mellékletet). Ezen kimutatás szerint az e 
példában felvett adatok mellett a legnagyobb állandó évi fatermés (év és hol- 
dankint l -76 m3) a 120 éves, a legnagyobb állandó évi tiszta erdőjövedelem 
(év és holdankint 3 frt 44 kr.) a 150 éves, a legnagyobb kamatozás (2-88%)> 
illetve a legnagyobb állandó tiszta talajjáradék (év és holdanként 28-8 kr.) a
110 éves forda alkalmazásával érhető el. Megjegyzendő azonban, hogy utóbbi 
nem felel meg a legnagyobb talaj járadék elméletén alapuló számításnak azon 
okból, mert a példában úgy a fakészlet, mint a talaj is annak eladási értékével
számíttatott, míg a legnagyobb talajjáradék elve szerint a gazdasági (illetve a 
kerü-) érték veendő számításba, mely az előbbiektől tetemesen különbözik 
A második kimutatásban ki van számítva ugyanazon adatok és 3% kamatláb 
mellett utóbbi mód szerint a tiszta talajjáradék. Ezen kimutatásból látható, 
hogy a tiszta talajjáradék valamennyi korban nemleges, vagyis, hogy erdő- 
mívelés mellett a példában felvett talaj nemcsak semmi hasznot nem hoz, hanem 
még jelentékeny pénzügyi veszteséget okoz, a mi onnan ered, hogy a kamatláb 
túlmagas s annak következtében a fakészlet gazdasági értéke is túlnagy. Ezen 
számítás szerint a 110 éves forda volna legelőnyösebb, a mennyiben a mellett 
a veszteség legkisebb (év- és holdanként 42-7 kr.) A mi az erdő tőkeértékét 
illeti, az az első kimutatás szerint:
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a legnagyobb tiszta erdőjövedelem mellett holdanként... ... ... 185 frt 24 kr.
a legnagyobb kamatozás mellett holdanként...  .......... ... ... 77 „ 90
a legnagyobb évi fa termés mellett holdanként ...................   101 „ 49
a második kimutatás szerint :
a legnagyobb tiszta talajjáradék (illetve legkisebb veszteség)

mellett -------------------------------------------  --------------------  74 „ 67 „
a legnagyobb tiszta erdőjövedelem mellett ... ... ... ... ... 114 „ 67 „
a legnagyobb évi fatermés mellett ... ... ........... __ ... ... ... ... 91 „ 33 „

A legnagyobb talajjáradék elvén alapuló számítások helyessége, a mint az 
előbbiekből is látható, azon fordul meg, hogy a kamatláb helyesen választatott-e. 
De épen ezen tényező az, a melynek megközelítőleg helyes megítélése is fölötte 
nehéz. Ott, a hol új erdő telepítése forog szóban és a talaj más m'ezőgazdasági 
mívelésre is állandóan alkalmas s ennélfogva értéke megtudható, ott a kamatlábat 
meg lehet határozni. Ha például valaki erdőt telepít oly talajon, melynek holdja 
(a terület erdőtenyésztésre alkalmassá tételének költségeivel együtt) tényleg 
17 frt 80 krba került, az erdősítési költség holdankint 8 frtot, az évi adó, 
kezelési és egyéb állandó költségek holdankint 85 krt tesznek s az erdőből 
holdankint a következő bevételek várhatók: véghasználat 120 éves korban 
400 frt, előhasználat 40-ik évben 3 frt, 60-ik évben 5 frt, 80-ik évben 7 frt, 
mellékhasználat a 21-ik évtől a 110-ik évig évenkint 10 kr: akkor a bevételek 
és kiadások közt a következő egyensúlynak kell fenállania:

90
80 60 40 (1*0 ÍZ — 11 10

400 4 - 3 - 1  -Occ +  5 .1  ‘0 x 4 - 7  . 1*0 x +  040 1 ■ ■■ -------. l ‘0 x  —1 1 1 1 0*0 x
120

120 120 i *o x __ 1
—  17-80 (1-0 a  —  1) — 8 .  1-0 íz — 0-85 — ^  -------=  0.7 0*0 x

mely mellett a? ==1*6. De még ez esetben is a kipuhatolt kamatláb csak oly 
feltétel mellett helyes, ha a felvett adatok alapján a legnagyobb talajjáradék a 
120-ik korra esik, a miről csak próbálgatás utján lehet meggyőződni. Ha azonban 
tulajdonképeni erdőtalajról van szó, melyen tényleg erdő áll, mely más míve
lésre állandóan nem alkalmas, tehát mint erdő fentartandó : akkor a kamatláb 
meghatározásához nem lévén semmiféle adat, azt csupán belátásunk szerint 
kell választanunk s ebből aztán oly tévedések keletkezhetnek, melyek az erdő- 
gazdaságra végzetesekké válnak. Ha például nagyobb kamatlábat választunk s 
a faárak csekélyek, akkor számításunk eredménye negativ talajjáradékot mutat, 
a miből okszerűen az következnék, hogy az erdőbirtokos iparkodjék erdejét 
mielőbb örök áron eladni, mely eladás mellett azonban jelentékeny kárt szen
vedhet, mert az erdő gazdasági értéke (mely a legnagyobb talaj járadék elmélete
szerint =  erdöjövedelem magas kamatláb mellett vevő által a korosabb 

0'0^
fakészletnek levágása- és értékesítéséből teljesen fedezhető s akkor az erdő tál aj 
és a fiatalabb fakészlet ingyen marad neki.

A legnagyobb talajjáradék elvén alapuló számítások továbbá azt mutatják, 
hogy minél nagyobb kamatlábat választunk, annál rövidebb a legnagyobb talaj
járadéknak megfelelő forda s annál csekélyebb ennek folytán az évi tiszta erdő
jövedelem és az erdőnek értéke. Azt mondják ugyan, hogy a forda leszállítása 
által fölöslegessé vált fakészletrésznek értékesítéséből befolyó összeg más vál-
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Az okszerű jövedelmezés tekintetében tehát az erdőtörvény 
17. §-ában megnevezett erdőbirtokosokra s nagyobbrészt a magán 
erdőbirtokosokra nézve is az erdőgazdaság feladata: törekedni a

lalatba befektethető, a hol jobban kamatozik, mint az erdőgazdaságban; ezzel 
szemben azonban figyelembe kell venni, hogy biztos elhelyezés mellett oly 
hosszú időre, mint a minő az erdőgazdaságnál forog fenn, nagyobb kamatláb, 
mint a milyent az erdőgazdaság nyújtani képes, más vállalatnál is alig érhető 
el; másrészt pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy az ily fakészletfölöslegek 
nagyobbrészt elfecséreltetnek, úgy, hogy az így folyóvá tett erdőtőke többnyire 
egészen elvész. A legnagyobb talajjáradék elvének általános érvényesítése mellett 
tehát (a rendesen használt kamatláb alkalmazásával) az erdők által elfoglalt 
területen elődeinkről reánk származott tőke értéke csakhamar jelentékenyen 
leszállíttatnék.

De a legnagyobb talajjáradék elvének helyességéhez még más szempontból 
is fér kétely. Ezen elv csupán az erdőtalaj jövedelmességére fektet súlyt, az 
álló fakészlet kamatozását pedig figyelmen kívül hagyja; már pedig tartamos 
üzemre berendezett erdőgazdaságnál álló fakészlet nélkül erdő nem képzelhető* 
Ha azonban az álló fakészlet kamatozását is figyelembe veszszük, akkor oda 
jutunk a legnagyobb évi tiszta erdőjövedelem elvéhez; a talajnak és az álló 
fakészletnek együttes legnagyobb jövedelmessége t. i. a legnagyobb évi tiszta 
erdőjövedelemben nyer kifejezést, melynek alkalmazása azon nem megvetendő 
élőnynyel is jár, hogy az erdőjövedelem legalább a közelebbi időre teljes biz
tossággal meghatározható s hogy annak kulminálása ugyanazon gazdasági 
viszonyok közt mindig ugyanazon korra esik, bármilyen legyen a kamatláb. 
Az erdő (szabályos korfokozatú álló fakészlet talajjal együtt) gazdasági értéke 

erdőjövedelemitt i s : 0*0̂ -, de az erdőjövedelem nem ezen képletből, hanem egészen

önállóan határoztatik meg oly tényleges adatokból, melyekben a kamatláb nem 
szerepel; a legnagyobb tiszta erdőjövedelem tehát (szabályos erdőállapotot feltéte
lezve) ugyanazon fanem, termőhely, tőárak, erdömívelési költségek, adó, kezelési 
s egyéb állandó költségek mellett mindig ugyanazon korra kell hogy essék, míg 
a legnagyobb talajjáradék, mindezen tényezők egyenlősége mellett is, különböző 
kamatláb számbavételével különböző korokban áll be. Az, hogy az erdőjöve
delemből mennyi esik a talajra s mennyi az álló fakészletre, az erdőbirtokosra 
nem bír jelentőséggel; a mi pedig az erdőérték nagyságát illeti, az természetesen 
attól függ, mily kamatlábat választunk; ez tehát itt is úgy, mint a legnagyobb 
talajjáradék elvénél, csak képzeleti, mert végre is az erdő, mint bármely más 
tárgy, „annyit ér, a mennyiért venni lehet.“

Egy másik körülmény, mely a legnagyobb talajjáradék elvének helyességét 
kérdésessé teszi, az, hogy ezen elv alkalmazása mellett a talajjáradék kiszámí
tásánál minden korra ugyanazon kamatláb alkalmaztatik; pedig a fatömegekről 
tudjuk, hogy a fatermésnek a fakészlethez való %-aránya, vagyis a fatömeg 
kamatlába, kisebb korban nagyobb s a kor emelkedésével folyton apad : hogy 
pedig az erdő tőkeértéke különböző korban szintén különböző kamatlábbal 
kamatozik, valószínűnek látszik azért, mert ezt az erdő forgalmi értékének 
számbavételénél tényleg így tapasztaljuk.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



234

legnagyobb fatermések elérésére oly tenyészthető fanemekben és 
választékokban, melyek az ország s illetve az állandó értékesit- 
hetés igényeinek leginkább megfelelnek, s igyekezni arra, hogy az 
erdők arányos költség mellett belterjesen kihasználtassanak és 
hogy az állandó tiszta jövedelem az erdőbirtok tőkeértékének 
épségben tartása, sőt lehető gyarapítása mellett lehetőleg emel
kedjék.

Megszorítások.

88. § .

Az erdőgazdaság czéljának és feladatainak megállapításánál 
figyelembe kell vennünk azon megszorításokat is, melyek a gazda
ságot az erdőtörvényben foglalt rendelkezéseken kivül korlátozzák. 
Ezek a jogi viszonyokban gyökereznek s részint törvényes intéz
kedések, részint régi jogok, részint szerződések stb. által vannak 
megállapítva. így például a vízijogról szóló 1885. évi XXIII. t.-cz. 
49. §-a értelmében a töltések közti előtéren a műszakilag meg
állapított megfelelő normálszélességben, nemkülönben a fakadó és 
szivárgó vizek ellen való védelemre szükséges területeken csak a 
közmunka és közlekedési miniszter által rendeleti úton megállapí
tott művelési módok alkalmazhatók. Továbbá a 142. §. 3. pontja 
szerint a meder partszéleihez szabályrendeletileg megállapított 
távolságnál közelebb fát vagy bokrot ültetni tilos. A 143. §. 2. 
pontja szerint pedig a védtöltés vagy a hozzá tartozó padkák 
teslébe és lejtőinek lábvonalához 6 m.-nél közelebb fát vagy 
bokrot ültetni, kerítést felállítani tilos.1 Hasonló megszorítást szen
ved az erdőgazdaság a közutakról és vámokról szóló 1890. évi
I. t.-cz. által, melynek 133. §-a értelmében erdők, berkek és sűrű 
faültetvények az út mindkét felén az útárok szélétől számítandó

1 A volt közmunka- és közlekedésügyi minisztérium által 1887. évi 
8644. sz. a. kiadott szabályrendelet 1. §-a szerint a töltések közti előtéren a 
töltések lábánál megfelelő szélességben fűzültetés alkalmazandó az esetre, ha 
a töltésvédelem szempontja azt szükségessé teszi és ha a hullámtér szé
lessége azt megengedi. A 2. §. szerint töltések közé fogott folyóknál a töltések 
közti előtérnek azon része, mely a műszakilag (a folyammérnökség által) meg
állapított, vagy ezután megállapítandó normal szélességbe esik, rendszerint 
csak szántóföldül, rétül vagy legelőül használható. A 3. §. szerint fák vagy 
cserjék ültetése vagy nevelése a normálszélességen belül ezentúl rendszerint 
tilos. (Jelenleg az 1889. évi XVIII. t.-cz. alapján a vízijogra vonatkozó 
ügyekben a földmívelésügyi m. k. minisztérium intézkedik).
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legfeljebb 10 méter távolságig letarolandók, illetve magritkítandók 
és úgy ezek, valamint az élő sövények oly magasságig, mely az 
útfentartásra, illetve közbiztonságra nem hátrányos, levágandók. 
A viszonyokhoz képest egyes helyeken azok vágatása korlátozható, 
vagy egészen betiltható.1

Megszorításnak tekinthető továbbá a földmívelésügyi m. k. 
minisztérium által 1891. évi 22.071. sz. a. kiadott körrendeletben 
foglalt azon intézkedés is, hogy a Gácsországgal határos vár
megyékben lévő erdőbirtokokban a határmenti állaboknak rendes 
kihasználása után a kihasznált területen ott, a hol széldöntéstöl 
lehet tartani, a határtól megfelelő távolságon belül oly fanemek 
tenyésztendők, melyek a romboló szeleknek kellően ellentállni 
képesek, s hogy ezen állabok oly üzemben kezelendők, mely mel
lett a széldöntés veszélye leghathatósabban elhárítható; továbbá, 
hogy a határon fekvő erdők birtokosainak a gazdálkodás módjára 
nézve lehetőleg egyetértőén kell eljárniok a szomszédos gács- 
országi erdők birtokosaival s hogy azokkal az ezen erdőkben ter
vezett összes gazdasági míveleteket mindenesetre ideje korán kell 
közölniök; végre, hogy a határ szélén magyarországi részen levő 
állabok felújításánál megfelelő pászta (a szükséghez képest egész 
15 méter szélességben a határnyiladék közepétől számítva) üresen 
hagyandó, úgy, hogy a nyiladék szélén levő faegyedek, fiatal 
koruktól fogva a szél hatásának kitett állásban nevelkedvén, annak 
romboló erejének jobban tudjanak ellentállni.

Megszorítást képeznek továbbá az úrbéri szolgalmak, melyek 
minőségök és terjedelmük szerint az erdőgazdaságot különböző 
mértékben, de mindig többé-kevésbé lényegesen korlátozzák. Ide 
számíthatók a fajárandóságok szolgáltatására, épületek, hidak s 
egyéb építmények fentartására való kötelezettségek is. Hasonlóan 
korlátozzák az erdőgazdaságot régibb (az erdőtörvény életbelépte 
előtt jogérvényesen kötött) szerződések, hosszabb időre szóló bér
letek, melyeknél a bérszerződésben az erdők mikénti használata 
meg van állapítva (ha az nem ütközik az erdőtörvény I. czím
1. fejezetében foglalt rendelkezésekbe); hosszú időre szóló fa

1 A földmívelésügyi m. k. minisztérium által 1891. évi 46.020. sz. a. 
kiadott körrendelet értelmében a közigazgatási bizottság van hivatva arra, 
hogy ily esetekben az útszéli terület kezelése és használata iránt az erdő- 
birtokos, a kir. erdöfelügyelő vagy az államépítészeti hivatal előterjesztésére 
első fokban határozzon.
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eladások, melyek folytán a birtokos bizonyos időn át éven
ként meghatározott famennyiséget megjelölt választékban átadni 
köteles.

Mindezek kisebb-nagyobb mértékben befolyásolják az üzem- 
és hozamszabályozást s ennélfogva az erdőrendező által részle
tesen kipuhatolandók és megállapítandók.
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B) A tulajdonképeni erdörendezés, üzem- és 
hozamszabályozás.

89. §.

A tulajdonképeni erdörendezés munkája kiterjed a követ
kezőkre :

1. Az erdőrendezés alapját képező tényezőknek egybevetése 
és a jövő gazdaság módjának megállapítása.

2. Üzemtestek elkülönítése és üzemosztályok alakítása.
3. A tenyésztendő fanemek megválasztása.
4. Az üzemmód megállapítása.
5. A forda meghatározása.
6. A felújítási mód kijelölése.
7. A terület állandó gazdasági beosztása.
8. Hozamszabályozás.
9. A jogi s birtokviszonyok rendezésére és belső kezelés 

szabályozására vonatkozó javaslatok.
Ezen mívelelek egyaránt teljesítendők minden rendszeres 

erdőrendezésnél, bármely módon is történik a hozamszabályozás.

I. A z  e rd ő re n d e z é s  a la p já t  k é p e z ő  té n y e z ő k n e k  
e g y b e v e té s e  és a  jö v ő  g a z d a s á g  m ó d já n a k

m e g á lla p ítá s a .
90. §.

Az erdőgazdaságra befolyással bíró összes viszonyoknak 
kipuhatolása s az erdő tényleges állapotának részletes megismerése, 
valamint az erdőgazdaság czéljának és feladatainak megállapítása 
után első teendője az erdőrendezőnek ezen tényezőket egymással 
összehasonlítani. Ezen összehasonlításból következtetni lehet egy
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felől arra, hogy az ezentúl folytatandó erdőgazdaság milyen legyen, 
azaz : hogy a megállapított gazdasági czélok és a fenforgó külső 
viszonyokhoz képest tűzifa, vagy pedig épület- és müfa előállí
tására lesz-e a fősúly fektetendő, s melyek azon választékok, a 
melyeknek lehető legnagyobb mennyiségben való termelése kívá
natos; szükséges-e a mellékhasználatokra különös figyelemmel 
lenni s melyekre és mily mértékben; mely gazdasági mód alkal
mazása által lesznek az esetleg fenforgó különleges feladatok 
czélszerűen megoldhatók. Másfelől pedig kitűnik az is, hogy az 
erdő tényleges állapota olyan-e, mely a kitűzött feladatok meg
oldását lehetővé teszi, s bir-e az erdő azon kellékekkel, melyek a 
fenforgó viszonyokhoz képest czélszerünek ismert gazdaság aka
dálytalan folytatásához nélkülözhetetlenek, vagy pedig szükségesek-e 
külön gazdasági míveletek, melyek által a hiányzó kellékek fokon
ként pótolhatók. Ezen egybevetés által tehát megalkotható nagyjából 
és fővonásaiban a jövőre folytatandó erdőgazdaság képe s meg
állapíthatók azon irányok, melyeket az üzem- és hozamszabályo
zásnál szem előtt fog kelleni tartani. Minél alaposabban és be
hatóbban ismerkedett meg az erdőrendező az erdőbirtok tényleges 
külső és belső viszonyaival s minél jobban van tájékozva a gazda
ság czéljai és feladatai felöl, annál könnyebben és helyesebben 
állapíthatja meg a jövő gazdálkodás módját.

II. Üzemtestek elkülönítése és üzemosztályok
alakítása.

Üzemtest.

91. §.
Üzemtest alatt értjük mindazon erdők összegét, melyek ugyan

azon birtokosnak tulajdonához tartoznak, ugyanazon erdőtiszt által 
kezeltetnek s gazdaságilag is általában egy önálló egészet képez
vén, kezelési egységnek tekintelnek, s ennélfogva külön gazdasági 
üzemterv szerint kezelendők. Nagy kiterjedésű erdőbirtoknál minden 
erdőgondnokság üzemtestet képez; egy erdőtiszt azonban több 
üzemtestet is kezelhet, ha azok kiterjedése egyenként nem oly 
nagy, hogy külön erdőtisztek alkalmazását indokolttá tenné. Ha 
például valamely hitbizományhoz több, különböző helyen fekvő
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uradalom tartozik s ezek mindegyikében erdő is van, akkor utóbbiak 
külön üzemtesteket képeznek s külön üzemtervek szerint kezelen
dők az esetben is, ha kitérjedésöknél és fekvésöknél fogva egy 
erdőtiszt által kezelhetők. Hasonlóképen a közös erdötiszt tartására 
egyesült községek, közbirtokosságok, egyházak stb. erdei is külön- 
külön üzemtesteket képeznek, habár azoknak kezelése egy és 
ugyanazon erdőtisztre van bízva.

Üzemtestek elkülönítésének szüksége a gyakorlatban ritkán 
fordul e lő ; a legtöbb erdőbirtok ugyanis egyetlenegy üzemtestből 
áll s azon nagyobb erdőbirtokokban is, melyek több üzemtestet 
foglalnak magukban, rendesen az egyes üzemtestek — részint 
különálló fekvésöknél fogva, részint eddigi rendezettebb kezelés 
folytán — már el vannak különítve, úgy, hogy az erdőrendezönek 
feladata e részben csupán annak megvizsgálására szorítkozik, vájjon 
az egyes elkülönített üzemtestek határai (nagyobb, többé-kevésbé 
összefüggő erdőbirtokoknál) helyesen vannak-e megállapítva vagy 
pedig a fenforgó gazdasági viszonyokhoz képest szükségesnek 
mutatkozik-e azokat részben (esetleg egészben is) megváltoztatni 
s az üzemtesteket czélszerübben kikerekíteni. Ezen vizsgálódásnál 
szem előtt tartandók főleg a következők:

1. Egy-egy üzemtestnek oly nagynak kellene lennie, hogy 
annak kezelésével egy erdőtiszt teljesen el legyen foglalva, de ne 
legyen túlterhelve. Hogy mekkora az egy kezelőtiszt által teljesen 
ellátható terület, az egyrészt az erdők helyrajzi fekvésétől (össze
függő vagy részletekben szétszórt, kevés nagy, vagy pedig sok 
apró völgyektől átszelt, előhegységi, közép- vagy magas hegységi 
erdők) s a közlekedési eszközök fejlettségétől, másrészt a gazdaság 
belterjességének a fenforgó viszonyok közt elérhető fokától, s a 
gazdaság minőségétől (egyszerűbb vagy komplikált gazdálkodás, az 
erdőtermények kicsiben vagy nagyban való eladása, irodai teendők, 
számviteli mód stb.) függ; az tehát csak esetről-esetre ítélhető 
meg. Ott, a hol egyéb okok miatt elkerülhetetlenül szükségessé 
válik a kellőnél nagyobb üzemtestet elkülöníteni (illetve megtartani), 
a kezelési teendők akadálytalan elvégzése czéljából az erdőtiszt mellé 
egy segédtisztet vagy pedig ügyesebb és több erdőőrt kell alkalmazni.

2. Az üzemtest határainak lehetőleg össze kell esniök a köz- 
igazgatási határokkal; a kezelés érdekében fekszik ugyanis, hogy 
egy és ugyanazon erdőtisztnek minél kevesebb közigazgatási ható
sággal legyen dolga. Az üzemtestnek oly elhatárolása tehát, mely 
mellett egyes erdőrészek más község, járás vagy törvényhatóság
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területébe esnek, lehetőleg mellőzendő. Önként értetik, hogy külö
nösen szolgalommal terhelt erdőknek több üzemtestbe eső rész
letekre való szétszakítása még kevésbbé felel meg az okszerű 
kezelés követelményeinek.

3. Az üzemtestek elkülönítése, illetve elhatárolásuk helyessé
gének megvizsgálása alkalmával figyelembe veendő az is, hogy az 
erdő határai lehetőleg kikerekíttessenek. Az erdő határszéleinek 
állandó biztosítása sokkal kevesebb költséggel eszközölhető, ha 
azok czélszerüen ki vannak kerekítve. Erre nézve tehát kívánatos, 
hogy az esetleg előforduló sok apró ki- és beszögellés kiegyenlít- 
tessék, a mi egyrészt a beszögellő, más növeléshez tartozó terü
letek az erdőhöz való csatolása, másrészt, — ha az előbbi eljárás 
nem alkalmazható s az erdő azon része, mely itt kérdésbe jön, 
nem feltétlen erdőtalajon áll, — a határoknak területcsere útján 
való kiegyenesítése által történik. Ha az erdővel szomszédos terü
letek az erdőbirtokos tulajdonához tartoznak, akkor a kikerekités, 
illetve kicserélés nem jár nehézséggel; ha azonban más birtokosok 
tulajdona cserélendő ki, akkor a kikerekítés foganatosítása ezen 
birtokosokkal való megegyezés lehetőségétől függ. Egyébiránt nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy az erdő állagának minden 
megváltoztatásához (a mennyiben az erdőtörvény 17. §-ában meg
nevezett birtokosok erdeiről van szó), a földmívelésügyi magy. kir. 
minisztériumnak az illető közigazgatási bizottság útján kieszköz- 
lendő beleegyezése szükséges, mely a végleges üzemrendezés előtt 
kérendő ki.

4. Az üzemtestnek mindazon kellékekkel kell bírnia, melyek 
az önálló üzem folytatásához kivántatnak. Oly erdőrészeknek bele- 
vonása tehát, melyek a kiszállítás és értékesítés, illetve fogyasztás 
szempontjából inkább a szomszédos üzemtestbe illenek be, mellő
zendő ; viszont pedig a szomszédos üzemtestben foglalt oly erdő
területek, melyeknek szállítási és értékesítési viszonyai azonosak 
az alakítandó üzemtestéivel, inkább az utóbbihoz csatolandók, ha 
az egyébként is czélszerünek mutatkozik.

Üzemosztály.

92. §.
Üzemosztálynak nevezzük azon erdőterületet, mely fekvésére, 

külső viszonyaira (különösen a szállítás és értékesítés, illetve 
fogyasztás főirányaira) és üzemre nézve egyöntetű egészet képez, s
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mint ilyen gazdasági egységnek tekintetik, melyre az üzem- és hozam
szabályozás önállóan eszközlendő.1 Az üzemosztály kellékei a 
következők:

1. Az egy és ugyanazon üzemosztályhoz tartozó állaboknak 
egymással összefüggésben kell lenniök, vagyis nem szabad oly 
állabok által szétszakíttatniok, melyek más üzemosztályba foglal
tattak. Kivételt képeznek a véderdők, melyek összefüggés nélkül 
is egy üzemosztályba foglalhatók, s melyek a többi üzemosztályok 
területének összefüggését is többé-kevésbé megszakíthatják. Hasonló 
kivételt képeznek azonkívül oly állabok is, melyek a körülfekvő 
többi állabbal egy és ugyanazon üzemmódban egyáltalában nem 
kezelhetők, de csak az esetre, ha a meglevő fanem a fenforgó 
termőhelyi viszonyoknál fogva fel nem cserélhető oly fanemmel, 
a melyre ezen üzemmód alkalmazható volna. — Egyes külön álló 
parczelláknak az üzemosztály zöméhez való csatolása nem ellen
kezik az általános szabálylyal, ha egyéb tekintetben oda tartozók
nak bizonyultak be.

2. Egy üzemosztályba csak oly állabok foglalhatók be, melyek 
számára ugyanazon főfanemek választattak jövő tenyésztésre, s 
melyek ugyanazon üzemmódban és fordában kezelendők. Külön
böző üzemmódban és nem egyenlő fordában kezelendő állabokat 
egy és ugyanazon üzemosztályba egybefoglalni nem szabad.

3* Az üzemosztály határai az üzemtest határain túl nem terjed
hetnek, vagyis: oly erdőterületek, melyek nem egy és ugyanazon 
üzemtesthez tartoznak, egy üzemosztályba össze nem foglalhatók.

4. Az egy üzemosztályba foglalt erdőterületeknek oly fekvés
sel kell bírniok, hogy azoknak fatermése- ugyanazon főirányban, 
tehát ugyanazon főutakon s ugyanazon értékesítési vagy fogyasz
tási vidékre könnyen ki legyen szállítható. Kivételnek ezen szabály 
alól annyiban lehet helye, a mennyiben egyébként megegyező 
gazdasági mód (fanem, üzemmód, forda stb.) mellett oly területek 
is egy üzemosztályba foglalhatók, melyek nem ugyanazon szállítási 
és fogyasztási irányhoz tartoznak, ha az ebben eltérő területek nem 
oly nagyok, hogy külön üzemosztály alakítását indokolnák.

5. Kívánatos, hogy az üzemosztály határai lehetőleg össz
hangzásban legyenek a közigazgatási (községi) határokkal, a mennyi
ben ez a gazdálkodást némely tekintetben megkönnyíti.

1 J u d e ic h  s i l le tv e  H e y e r  K. s z e r in t  ü z e m o s z tá ly t  k é p e z n e k  m in d a z o n  
e rd ő te rü le te k ,  m e ly e k  egy  é s  u g y a n a z o n  v á g á s r e n d  s z e r in t  k e z e l te tn e k .

16
Erdőrenclezéstan. I. rész.
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Az, hogy valamely üzemtestbe foglalt erdőterületekből egy 
vagy több üzemosztály alakítandó-e, egyrészt az erdőgazdaság 
által megoldandó feladatoknak, másrészt pedig a fenforgó erdő- 
gazdasági viszonyoknak s az erdőgazdaság mindezekhez képest 
megállapítandó módjának kisebb vagy nagyobb különféleségétől 
függ. Általában a fentebb előadottakból kifolyólag üzemosztályok 
alakítására a következő tényezők szolgáltatnak okot.

1. Fanem. A tenyésztésre szánt különböző fanemek úgy a 
fatermés értékesítésére nézve, mint az állab kihasználása, fel
újítása és ápolása tekintetében is különböző elbánást igényelvén, 
a többféle fanem által külön-külön elfoglalt, illetve azok tenyész
tésére kijelölt területek egy és ugyanazon üzemosztályba czél- 
szerüen össze nem foglalhatók. Minthogy pedig az egyes fanemek 
természetes elterjedése s illetve okszerű tenyészthetése egy és 
ugyanazon üzemtestben főleg a tengerszín feletti emelkedéstől és 
a kitettségtől függ, ennélfogva ez utóbbiak is okot adhatnak üzem
osztályok alakítására. így pl. a tölgyesek a bükkösöktől, ezek ismét 
a fenyvesektől külön üzemosztályokba lévén elkülönítendők, a 
síksághoz és előhegységhez tartozó, a középhegységi és a magas
hegységi erdőterületekből rendesen külön-külön üzemosztályokat 
szükséges alakítani; úgyszintén a középhegységben a többnyire 
bükkösök által elfoglalt éjszaki lejtők, ha összefüggésben nagy 
területeket foglalnak el, a déli lejtőktől, melyeken inkább a tölgyfa 
tenyész, külön üzemosztályként elkülönítendők.

2. Üzemmód. Egymástól eltérő üzemmódokban kezelendő 
erdőrészeket azért szükséges külön üzemosztályokba foglalni, mert 
minden üzemmód sajátszerü vágásrenddel bír, mely szerint az 
állabok kihasználása és felújítása eszközlendö. Ehhez képest nem
csak a szálerdő-, a középerdő- és a sarjerdő-üzem mint főüzem
módok, hanem azoknak változatai is mindannyian csupán külön 
üzemosztályonként alkalmazhatók, egynél több üzemmódnak egy 
és ugyanazon üzemosztályban nem lévén helye. így tehát pl. a 
tarvágással, fokozatos felújító vágással, szálaló vágással kihasz
nálandó és felújítandó szálerdőkből, a közönséges sarjerdőkből, a 
cserüzemre, botoló üzemre, nyesésre stb. berendezendő erdőkből 
külön-külön üzemosztályokat kell alakítanunk.

3. Forda. A főbb üzemmódok szerint a forda is különböző; 
de ugyanazon üzemmód mellett is oly erdők, melyek különböző 
fordában kezelendők, külön üzemosztályba választandók el. Ha 
pl. a gazdaság megállapított feladataihoz képest az üzemtestnek
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egyik része 80 éves, másik része 120 éves fordában kezelendő, 
akkor két üzemosztályt kell alakítani, daczára annak, hogy az 
egész üzemtest szálerdőre rendezendő be.

4. Az értékesítési, illetve fogyasztási helyeknek az erdőhöz 
viszonyított fekvése. Ha az üzemtest fatermését több irányban, 
különféle fapiaczokra és fogyasztási helyekre kell szállítani, akkor 
szükségessé válhatik, hogy az üzemtest több üzemosztályra osz
tassák fel, melyek mindegyike a saját fogyasztási körét látja el 
fával. Az egyes erdőrészekből ugyanis azon fogyasztási helyekre 
kell a fát szállítani, a hová a szállítás az értékesítéshez viszo
nyítva legkevesebb költségbe kerül; a szállítási költség viszonylagos 
nagysága pedig (ugyanazon napszámbérek mellett) egyrészt a 
szállítás módjától, illetve a szállítási eszközök minőségétől s a 
meglevő vagy létesítendő utak irányától és hosszúságától, tehát 
főképen a terepviszonyoktól és a fogyasztási helyeknek az erdőhez 
viszonyított fekvésétől, másrészt a szállítandó fa mennyiségétől, 
tehát a fogyasztás nagyságától függ. Mindazon terjedelmesebb 
erdőkből tehát, melyek fatermése a fenforgó helyrajzi viszonyoknál 
fogva különböző irányban és különböző fogyasztó helyekre nagyobb 
mennyiségekben szállítandó, czélszerü külön üzemosztályokat ala
kítani az esetben is, ha a többi tényezők külön üzemosztály 
alakítását nem teszik szükségessé.

5. Az erdöbirtokkalösszekötött szenvedő jogok szintén okol 
szolgáltathatnak külön üzemosztályok alakítására. így az úrbéri 
szolgalommal terhelt erdőket a szolgalommentesekkel egy üzem- 
osztályba foglalni nem czélszerü; hasonló módon lehetnek meg
előző időkből származó bérletek, vagy hosszú időre szóló faeladási 
szerződések okozói annak, hogy a bérlethez tartozó vagy a fa
eladási szerződésben megállapított famennyiséget szolgáltató erdő
részek külön üzemosztályt képezzenek, legalább a bérlet vagy a 
szerződés tartamára.

6. A véderdőknek kijelölt területek az erdőtörvény rendel
kezései folytán minden esetben külön üzemosztályba foglalandók.

Az elősorolt tényezőkön kívül még a termőhely minősége is 
szolgáltathat okot üzemosztályok alakítására, ha különböző termő
helyek fordulnak elő s az egyenlő minőségű termőhelyek nagy 
összefüggő területeket foglalnak e l; ez esetben azonban rendesen 
más tényezők is (különösen fanem és forda) szükségessé teszik, 
hogy az egyenlő termőhelyű területekből külön üzemosztályok 
.alakíttassanak.

16
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Az üzemosztály területnagysága annyiban érdemel említést, 
a mennyiben oly üzemtestekben, melyek területe különben is 
csekély, több apró üzemosztály alakítása mellőzendő, hacsak a 
gazdaság feladatai nem teszik azt elkerülhetiénül szükségessé. Ily 
kisebb üzemtesteknél különben az esetben is, ha a gazdaság által 
többféle feladatok oldandók meg, az üzem többnyire olyképen 
rendezhető be, hogy az a többféle feladatoknak külön üzemosz
tályok alakítása nélkül is megfelelhet. így pl. ha valamely köz- 
hirtokossági (volt úrbéres) erdőbirtokban nagyobbrészt tűzifa s 
csekélyebb részben épületfa termelése képezi az erdőgazdaság 
feladatát, e két követelménynek az által lehet eleget tenni, hogy 
az erdő középerdőiizemre, vagy pedig sarjerdőüzemre, egyes szebb 
növésű s életképes faegyedek vagy csoportok túltartásával rendez- 
tetik be. (Ha szálerdőüzem alkalmazható, akkor abból úgy a 
tűzifa mint az épületfa is kikerül.) Ez esetben tehát külön üzem
osztályok alakítása nem szükséges. Ha ellenben pl. valamely folyó
menti erdő akként rendezendő be, hogy abból évenként nemcsak 
tűzifa, hanem azonkívül nagyobb mennyiségű fonóvessző is nyer
hető legyen, akkor kénytelenek vagyunk két üzemosztályt alakítani; 
mert a fonóvessző termelésére külön, s a tűzifa termelésére szintén 
külön fordát (s esetleg fanemet is) kell választanunk.

Eljárás üzemosztályok alakításánál.

93. §.
Mielőtt az üzemosztályok alakításához hozzáfognánk, szük

séges, hogy a jövőre folytatandó gazdaság minősége iránt kellőleg 
tájékozva legyünk. Ezen tájékozást az erdörendezés alapját képező 
összes tényezőknek (a 90. §-ban tárgyalt) egybevetéséből nyerjük; 
ennek foganatosítása után tisztában kell lennünk egyrészt az iránt, 
hogy a rendezés alá vett erdőben a gazdaságnak hányféle fel
adatokat kell megoldania, másrészt pedig, hogy ezen feladatok a 
fenforgó erdőgazdasági viszonyokhoz s az erdő tényleges állapotához 
képest miképen oldhatók meg legczélszerübben. Ezek alapján 
határoznunk kell legalább általánosságban a tenyésztendő fanemek, 
s az alkalmazandó üzemmód és forda fölött, általában számot kell 
vetnünk mindazon tényezőkkel, melyek üzemosztályok alakítására 
okot adhatnak. Ily módon megtudjuk, hogy hány üzemosztályt 
keilend alakítani s azok mindegyikében mi lesz a gazdaság fel-
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íidata, miként lesz azokban ehhez képest a gazdálkodás szabályo
zandó s körülbelől mely kiterjedésben volna kívánatos egyiket és 
másikat kihasítani.

Az üzemosztályok alakításánál s határaik tervezésénél igen 
hasznos szolgálatot tesz egyrészt az előzetesen készített állab- 
térkép (81. §.) másrészt a katonai táborkari térképnek az illető 
vidékre vonatkozó szelvényei. Az állabtérkép áttekintést nyújt az 
■előforduló főfanemek elosztása s azoknak, valamint a korfoko
zatoknak jelenlegi elhelyezése fölött. A táborkari térkép pedig 
tájékozásul szolgál a fenforgó terepviszonyok és az erdőnek a 
fogyasztási helyekhez viszonyított fekvése iránt. Határoknak leg- 
ezélszerübb természetes vonalakat választani; ilyenek pl. állandó 
utak, folyók, patakok, hegygerinczek, völgyek, síksági erdőkben az 
esetleg létező nyiladékhálózat vonalai stb. Gyakran azonban szük
séges legalább kisebb távolságokra mesterséges határvonalakat is 
alkalmazni, mely esetben a határ lehetőleg egyenes vonalban 
vezetendő. Az elhatárolásnál figyelemmel kell lennünk az üzem
osztályok általános kellékeire, különösen arra, hogy az erdei ter
mények kiszállítása az üzemosztály minden részéből az illető 
fontakhoz könnyen és czélszerüen eszközölhető legyen; másrészt 
pedig ügyelnünk kell arra is, hogy minden üzemosztály olyképen 
legyen kikerekítve, mikép abban a gazdaság feladata szerint 
önállóan szabályozandó üzem minden akadály nélkül folytatható 
legyen. Az így tervezett határok helyessége a helyszínén is meg
vizsgálandó, az esetleg szükséges kiigazítások megteendők, s a 
véglegesen megállapított határok úgy a térképen mint a termé
szetben is kellően megjelölendők.

III. A tenyésztendő fanemek megválasztása.

94. §.

A jövőre tenyésztendő fanemek megválasztásánál szem előtt 
kell tartanunk az egyes fanemek tenyészeti sajátságait és gazda
ságilag fontos tulajdonságait. Ezek nevezetesen : a fanemek elter
jedése, azoknak igényei a termőhely és a világosság iránt, vissza
hatásuk a talajra, külső alakjuk, növekvésök, élethosszuk, társas 
előfordulásuk, alkalmazhatóságuk elegyetlen és elegyes tenyésztésre, 
szaporodásuk s használhatóságuk.
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A fanemek elterjedése.

95. §.

Azon határok, melyeken belől az egyes fanemek tenyésznek, 
egyrészt vízszintes irányban (szélességi fok szerint), másrészt füg
gélyes irányban (a tengerszín felett való emelkedés szerint) külön
böznek egymástól. Vízszintes irányban a hazánkban honos főfa- 
nemek elterjedésében különbség nincsen, a mennyiben azok épúgy 
az ország legdélibb vidékein, mint annak legészakibb részén is
tenyésznek, ha a termőhely máskülönben megfelelő; függélyes 
irányban azonban tenyészeti határaik lényegesen eltérnek egy
mástól, s ez okozza azon jelentékeny különbséget, melyet azoknak 
elterjedésében az ország különböző vidékein észlelhetünk.1

Fanemeink tengerszín feletti magasság szerint való elterjedésének, illetve 
alsó és felső tenyészeti határaik megállapítására vonatkozó adataink ezidő- 
szerint még meglehetősen hézagosak. Némi tájékozás végett ide jegyezzük a 
Fekete L. m. k. erdőtanácsos, s erdőakadémiai tanár által közlött adatokat 
(1. „Erdészeti Lapok“ 1875. évi folyamának VI. füzetét.)

Lúczfenyő alsó határa: a Magas Tátrában 390 m., Máramarosban 400 m.r 
Biharhegységben 545 m., Bükkhegységben (Borsod vármegye) 550, Erdélyben 
800 m.; felső határa: Erdélyben 1855 m., Biharhegységben 1650 m., a Magas- 
Tátrában 1600 m., Maramarosban 1550 m.

Jegenyefenyő alsó határa: Felső-Magyarországon 325., m., Máramarosban 
600 m., Erdélyben 840 m.; felső határa: Biharhegységben 1344 m., Erdélyben 
1300 m., Magas-Tátrában 1090 m.

Kocsányos tölgy felső határa: Erdélyben 980 m., a magyar tengerparti 
hegységben 711 m., Magas-Tátrában 587 m., Biharhegységben 316 m.

Kocsánytalan tölgy felső határa: Erdélyben 1100 m., Magas Tátrában 
845 m., Biharhegységben 830 m., Pilis hegységben 768 m., Mátrában 632 m.

Bükk alsó határa: a magyar tengerparti hegységben 711 m., Erdélyben 
554 m., Tolna és Baranya vármegyékben egész 200 m.; felső határa : Erdélyben 
1360 m., Máramarosban 1230 m.

Gyertyán felső határa: Erdélyben 1120 m., Biharhegységben 960 ni.r 
Pilis-Vértes hegységben 760 m., Tátra környékén 670 m., Máramarosban 665 m.

Fürtös juhar felső határa: Erdélyben 1460 m., Máramarosban és Bihar
hegységben 1300 m., Magas Tátrában 1287 m.

Jókori juhar felső határa: Máramarosban 913 m., Magas-Tátrában 812 m.
Mezei juhar felső határa: Erdélyben 720 m., Magas-Tátrában 320 m.
Mezgés éger felső határa: Erdélyben 812 m., Máramarosban 474 m., 

Magas-Tátrában 385 m.
Hamvas éger alsó határa: Görgényben (Erdély) 695 m., Máramarosban 

475 m.; felső határa: Máramarosban 1160 m.

1 Hazánk főbb fanemei a különböző vidékeken a következő területeket 
foglalják el
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Az egyes fanemek tenyészeti határaira egyébiránt lényeges 
befolyással vannak a termőhelyi viszonyok is, nevezetesen a helyi 
kiima, a kitettség, a talaj minősége, mélysége, nedvessége stb. 
Megjegyzendő továbbá, hogy a közlött adatok csak azon magas
ságokat jelölik, melyeken belől a nevezett fanemek állabot alko- 
lólag egyáltalában előfordulnak; jóval szőkébbek azon határok, 
melyeken belől az egyes fanemek minden tekintetben jól tenyésznek, 
s épen ezen szőkébb határok ismerete és kellő figyelembevétele 
kiválóan fontos a tenyésztendő fanemek megválasztásánál • mert 
a gazdaság czélja annál biztosabban érhető el, minél jobban képesek 
a megválasztott fanemek a számukra kitűzött feladatoknak meg
felelni, s a hozzájuk főzött reményeket megvalósítani, a mihez 
okvetlenül szükséges, hogy jól tenyészszenek. Ezen szőkébb határok 
a termőhelyi viszonyok minősége szerint annyira változatosak, 
hogy annak megítélésére, vájjon adott esetben mely fanemek 
tenyészthetők sikerrel, a tengerszín feletti magasság magában nem 
nyújt elegendő tájékozást,

A fanemnek igényei a termőhely iránt.

96. §.
A különböző fanemek magatartása a termőhely egyes ténye

zőivel szemben igen különböző. A mit az egyik kedvel, az a má
sikra közömbös, a harmadik meg épen nem szereti. Már a meg
előző §-ban ki lett mutatva, hogy az egyes fanemek tenyészete 
korlátolva van a tengerszín feletti magasság által, mely a vidék 
általános klímáját lényegesen befolyásolja. Ezen korlátokon belől 
minden fanemnek jobb vagy kevésbé jó tenyészete a termőhelynek 
reá nézve kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb minőségétől függ. Itt 
első sorban a helyi kiima jön tekintetbe, melynek tényezői közül 
különösen a légkör hőmérséklete, nedvessége és áramlata bír az 
erdei fatenyészetre kiváló fontossággal.

A mi a l evegő hőmérsékét illeti, arra nézve az általános tapasz
talatok szerint az egyes fanemek igényei a kővetkezők. Legtöbb meleget kíván ; 
a szil, szelíd gesztenye, kocsányos tölgy, csertölgy, feketefenyö; közepest: a 
jegenyefenyő, bükk, síma fenyő, kocsánytalan (valamint magyar és molyhos) 
tölgy, ákácz, erdeifenyö; kevesebbet: a nyír, juhar, kőris, éger, lúczfenyő: 
legkevesebbet: a havasi (czirbolya-) fenyő, vörös fenyő és törpe (henye-) fenyő.

A fagy — különösen tavaszi (késői) és őszi (korai) fagy — iránt leg
érzékenyebbek : a kőris, ákácz, szelíd gesztenye, bükk ; azután következik az
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éger, jegenyefenyő, tölgy, juhar, lúczfenyő ; kevésbé érzékeny a gyertyán, szil, 
nyír, nyár, feketefenyő, erdeifenyő és vörösfenyő. Itt azonban az is határoz, 
hogy a fiatal hajtások mennyire vannak kifejlődve, midőn a fagy beáll.

A l e v e g ő  n e d v e s s é g é r e  nézve általában mondhatni, hogy az 
majdnem minden fanemre kedvező hatással bír, különösen kedveli a lúczfenyő, 
égerj juhar, kőris, jegenyefenyő, bükk, nyír; ellenben az erdei fenyő nem szereti 
a nedves levegőt, még kevésbé pedig a feketefenyő.

A levegő melegségére és nedvességére lényeges befolyást gyakorol a 
tengerszín feletti magasság, az égtájak felé való kitettség, továbbá a hajtás 
lejtszöge, s a termőhelynek az állandó kedvezőtlen (száraz vagy hideg) légáram
latok ellen védett, vagy nyitott fekvése. Ezen körülmény magyarázza meg azt, 
hogy miért szeret minden fanem más tengerszín feletti magasságban és más 
égtáj felé való kitettségekben tenyészni, s az egyes fanemek elterjedésének 
magassági határai miért nem képeznek összefüggő vízszintesen haladó 
vonalakat.

A talaj minőségére nézve minden fanem mindenekelőtt azt kívánja, hogy 
a talaj kellő m é l y s é g i g  oly k ö t ö t t s é g ű  legyen, mikép a lebegő és ned
vesség áthathassa és a fa gyökerei akadály nélkül behatolhassanak. A gyökér
zetre nézve vannak oly fanemek, melyek vagy hosszú karógyökérrel, vagy erős, 
elágazó szívgyökérrel bírnak, s ennélfogva többé-kevésbé mély talajt igényelnek : 
ilyenek : a tölgy, szil, erdeifenyő, jegenyefenyő, juhar, kőris, hárs, vörösfenyö. 
Más fanemeknél a tulajdonképeni karógyökér vagy szívgyökér hiányzik, s csupán 
erős oldalgyökerek fejlődnek ki, melyek számos gyökérköteget eresztenek a 
mélységbe, mint pl. az_ égernél. Vannak azután fanemek, melyek nem igen 
mélyre hatoló, de erős oldalgyökerekkel bírnak, ú. m .; a bükk, gyertyán, 
nyár, nyír; legkevésbé mélyre hatol pedig a lúczfenyő gyökérzete, mely csupán 
a talaj felső rétegében elterülő, sokszor összevissza kuszáit erős oldalgyöke
rekből áll.

A talaj n e d v e s s é g é t  illetőleg nedves talajt leginkább kedvel az 
éger, fűz, nyár és kőris : állandóan nyirkos vagy üde talajt kíván különösen a 
lúczfenyő, azután a szil, juhar, tölgy, jegenyefenyő, bükk, vörösfenyő és gyer
tyán ; legkevesebb talajnedvességgel megelégszik az ákácz, nyír, s különösen 
az erdei- és feketefenyő.

A talajban lévő á s v á n y i  t á p a n y a g o k  b ő s é g é r e ,  illetve az isza- 
polható föld és a humus mennyiségére és minőségére nézve az erőteljes talajt 
leginkább megkívánja a szil, juhar és kőris; jelentékeny talajerőt igényel a 
tölgy, hárs, bükk, jegenyefenyő; kevesebbet a vörösfenyő, szelíd gesztenye, 
gyertyán, lúczfenyő, éger, nyár, fűz és nyír; legkevesebbet az erdeifenyő, 
feketefenyő és síma fenyő.

Az egyes fanemeknek a termőhely iránti igényeivel kapcsolatban egyéb
iránt figyelembe kell vennünk még azoknak a termőhelyhez való a l k a l m a z 
k o d á s i  k é p e s s é g é t  is, mely leginkább az erdeifenyőnél és nyírnél, 
kevésbé a lúczfenyőnél, még kevésbe a bükk-, tölgy- és jegenyefenyőnél, s leg
kevésbé a juhar, vörösfenyő- és égernél észlelhető.
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A fanemek igényei a világosság iránt.

97. §.
Az egyes fanemek igen különböző mértékben igénylik a vilá

gosságot. Nagyobb mértékben világosságot igénylő (fényigényes) 
fanemek a következők: vörösfenyő, nyír, erdeifenyő, tölgy, nyár, 
ákácz; az árnyékot eltűrő, illetve kevesebb világossággal beérő 
fanemek: a tiszafa, jegenyefenyő, bükk, kisebb mértékben a lúcz- 
fenyő és gyertyán. Azon fanemek, melyek árnyékot is eltűrnek, de 
inkább a világosságot kedvelik, a következők: símafenyő, hárs, 
éger, juhar, feketefenyő, szil, szelid gesztenye, kőris.

A fanemek igényei a világosság iránt különben jelentékeny módosítást 
szenvedhetnek a termőhely minősége által. így a tenyészeti időszak tartama 
annyiban bír befolyással, a mennyiben ott, a hol a tenyészeti időszak rövidebb 
(mint pl. a havasok alatt, daczára annak, hogy ott a világosság ereje nagyobb 
mint a hegyek alján fekvő helyeken), a fanemek igényei a világosság iránt 
fokozódnak. Hasonló befolyással bír a termőhelynek égtáj felé való kitettsége 
is : ott, a hol a világosság ereje csekélyebb (mint pl. éjszaki lejtőkön) a fa- 
nemek egyenlő egyéb viszonyok mellett követelőbbek a világosság iránt. Leg
nagyobb befolyással bír azonban a talajjóság s különösen a talaj nedvessége. 
Üde, erőteljes talajon a világosságot kereső fanemek is inkább'tűrik el az. 
árnyékot, az árnytürő fanemek pedig annak nagyobb fokát is könnyen el
viselik.

A világosság iránti igény szerint különböző a faállomány azon sűrűsége 
is, mely az illető fanemnek leginkább megfelel; az árnyékot eltűrő fanemek 
állása sűrűbb, a fák koronái által alkotott ernyő tömöttebb, mint a világosságot 
kereső fanemeknél. A faállomány sűrűségétől függ azonban a talajnak nedves
ségét visszatartó képessége, mely viszont módosítólag hat a fák állására, úgy, 
hogy szárazabb talajon az árnyékot eltűrő fanemek is kiritkulnak, ez által elő
segítve a talajnak további száradását; míg ellenben üde talajon a világos
ságot igénylő fanemek is sűrűbb állást tűrnek el, a mi ismét a talaj üdeségé- 
nek javára esik.

A világosság iránt való igényekkel összefügg a fanemek azon tulajdon
sága is, mely szerint azok fiatal korukban különböző mértékben és különböző 
ideig képesek a beárnyékolást elviselni. Ez azonban nemcsak a fanemtől függ, 
hanem a talaj minőségétől és a beárnyékolás nagyságától is. Fanemre nézve 
pl. a tiszafa a beárnyékolást mindenkor szívesen veszi, a jegenyefenyő 50 esz
tendeig is képes fák alatt tenyészni, míg ellenben a vörösfenyő és a nyír gyen
gébb árnyékot is csak rövid ideig tudnak eltűrni. A talaj minőségét illetőleg 
jó, üde talajon minden fanem elbírja a beárnyékolást, az árnytűrő hosszabb, 
a fényigényes rövidebb ideig. A mi a beárnyékolás mértékét illeti, erre nézve 
állandó beárnyékolás (a milyen pl. ott fordul elő, a hol a napot valamely elöl 
álló korosabb állab felfogja, vagy igen terebélyes, majdnem földig érő ágazattal 
bíró fák alatt) a csemetére sokkal hátrányosabb, mint a változó árnyék (mint
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a milyent pl. oly fák idéznek elő, melyek koronája magasan kezdődik). Az anya 
fák lombozatának sűrűsége, mely a fanem szerint különböző, valamint a helyi 
fekvés s a világosságnak ez által okozott nagyobb vagy kisebb mértéke fokozzák 
vagy csökkentik a beárnyékolás hatását ; így pl. déli lejtőn sűrű lombozata 
fák által való beárnyékolás is enyhébb, mint éj szaki lejtőn vagy mély völgyben.

A fanemek azon képessége, hogy hosszabb ideig tartott beárnyékoltatás. 
után felszabadulván, szálas fákká fejlődnek, szintén különböző. Legnagyobb 
mértékben bír e képességgel a jegenyefenyő és a lúczfenyő, lombosok közül 
a gyertyán, bükk és szil.

A fanemek visszahatása a talajra.

98. §.

Az erdei fák azon tulajdonsága, melynél fogva azok az erdei 
talajt jó karban tartani, elszegényedéstől megóvni, vagy pedig az 
elgyengült talajt javítani képesek, az egyes fanemeknél különböző 
mértékben fordul elő.

Az erdőnek a talaj termőképességére való jótékony hatása onnan ered* 
hogy az egyes fák koronáikkal elzárják az utat a nap sugarai és a szél elől,, 
lombhullás által pedig többé-kevésbé gazdag alomtakaróval látják el a talajt. 
Ez által a talaj oly tényezők állandó forrásához jut, melyek főfeltételei jó termő- 
képességének. Az alomtakaróból ugyanis lassanként humus képződik, mely a 
talajt kiszáradás ellen védi, egyenlően melegen tartja, kötöttségét mérsékli s 
az ásványi tápanyagok képződését is elősegíti; a fák koronái által alkotott 
ernyő pedig a talaj fölött lévő levegő nedvességét állandóan fentartja, hőviszo- 
nyait mérsékli és szénsavtartalmát fokozza. Ebből következtethető, hogy minél 
sűrűbb lombozató, tömöttebb koronájú valamely fanem, annál nagyobb mér
tékben képes az a talaj termőképességére jótékony hatást gyakorolni. Általá
ban véve tehát az árnytűrő fanemek nagyobb mértékben bírnak e tulajdonság
gal, mint a fényigényesek. Itt azonban kivételek is vannak. Már a talajviszonyok 
tárgyalásánál (57. §.) meg volt említve, hogy a humus mennyiségére és minő
ségére lényeges befolyással van a korhadás tárgyát képező anyag könnyebb 
vagy nehezebb, gyorsabb vagy lassúbb felbomlása és oldható sók képzésére 
alkalmas ásvány tartalma, s hogy némely fanemek, melyeknek lombozata meg
lehetős sűrű, csak kevés humust szolgáltatnak. Lényegesen módosítja továbbá 
az erdőnek visszahatását a talajra, minden fanemre nézve, a zárlat, az üzem
mód által előidézett állabalak, az állabkor, a termőhelynek védett vagy védetien 
fekvése, kitettsége és lejtje. Csak jó zárlat mellett juthat érvényre a fák azon 
jótékony befolyása, melyet azok a talajra gyakorolni képesek; hiányos zárlat 
mellett a nap s még inkább a szél kedvezőtlen hatása jelentékenyen csökkenti 
azon előnyt, melyet a fatenyészet a talajnak nyújt. A mi az állabalakot illeti,, 
arra nézve megjegyzendő, hogy a vegyeskorú, valamint a talajvédő cserőczével 
bíró állabok a szél behatását jobban akadályozzák, mint az elegyetlenkorú 
állabok; e tekintetben tehát a szálaló üzem és a középerdőüzem előnyösebb 
a talajra, mint a szál- vagy sarjerdőüzem, a fokozatos felújító vágás előnyösebb
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mint a tarvágás. Az állabkor annyiban bír befolyással, a mennyiben fiatal 
korban a fényigényes fanemek is sűrűbb zárlatot tűrnek el, mely egyrészt a 
nap és szél behatását akadályozza, másrészt pedig lehetővé teszi, hogy a 
gyérebb lombozatú fanemek lehulló lombjából is elegendő alomtakaró képződ
jék ; míg ellenben magasabb korban jó zárlat mellett a korona a fának csupán 
legfelső részét foglalván el, az árnytűrő fanemek sem képesek a szél behatását 
kellően megakadályozni; a fényigényes fanemekből alkotott állabok pedig a 
haladó korral mindinkább kiritkúlván, nemcsak a szélnek, de a napnak is 
többé-kevésbé szabad útat engednek. A termőhely fekvése szintén jelentékeny 
módon befolyásolja az erdőnek a talajra való visszahatását. Védett helyen oly 
fanemek is tudják fentartani a talaj termőképességét, melyeknek talajjavító 
képessége csekélyebb; míg ellenben védetlen helyeken a talajjavító fanemek is 
csak gondos kezelés mellett képesek a talajt jó karban tartani. Kitettségre 
nézve azon égtájak felé hajló hegyoldal okon, melyek a termőhelyre egyébként 
is kedvezőtlenek (tehát főképen a déli, délnyugati és nyugati lejtőkön) a nap, 
•eső és szél hátrányos befolyása valamennyi fanem talaj ápoló képességét 
.apasztja. Hasonló módon akadályozza a lejtőség is a fák a talajra való jóté
kony hatásának érvényre juttatását, a mennyiben meredek hegyoldalokon az 
alomtakaró nehezen állapodik meg s az eső és hó a feltalajt kisebb-nagyobb 
mértékben folytonosan a völgy felé hordja.

Talajjavító képességökre nézve az egyes fanemek következő 
.sorrend szerint sorakoznak. Kitűnő talajjavító képességgel bírnak: 
a  bükk, jegenyefenyő, gyertyán, lúczfenyő, feketefenyő és erdeifenyő, 
utóbbi két fanem azonban csak mintegy 20—30 éves korig, a míg t. i. 
tisztulni nem kezdenek; középszerű talajjavító képességgel bírnak: 
a  tölgy és ákácz, azután a szelíd gesztenye, juhar, kőris, szil és 
liá rs ; csekély talajjavító képességgel bírnak: az éger, nyár, fűz, 
vörösfenyő és nyír.

A fanemek külső alakja.

99. §.
A különböző fák külső alakját koronájuk minősége s illetve 

lombozatuk sűrűsége, valamint a törzsnek és az ágazatnak egymás
hoz viszonyított fejlődése állapítja meg.

A fényigényes fanemek lombozata sokkal gyérebb, mint az árnytürőké: 
továbbá, némely fanemek szálas törzset fejlesztenek, másoknál ellenben a törzs 
már csekély magasságban többfelé ágazik szét. E tekintetben azonban különbség 
van a szabad állásban tenyésző fák és a zárt állab közt.

Szabad állásban teljes mértékben észlelhető a fanem alaki jellege. 
A tulajdonképeni fényigényes fanemeknél, mint vörösfenyő-, erdeifenyő- és 
nyírnél, szabad állásban is a korona csak a törzs felső részére szorítkozik, 
ugyanez észlelhető gyakran a kőris- és égernél is. Az árnytűrő fanemeknél 
ellenben, kivált azoknál, melyek szálas törzseket fejlesztenek, mint a jegenye

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



fenyő és lúczfenyő, a korona szabad állásban sokszor egész a földig terjed : 
a bükk koronája is sokkal lejjebb ér, mint a fényigényes fanemeknél. Azon 
fanemek pedig, melyek elágasodásra hajlandók, mint különösen a tölgy, szelíd 
gesztenye és hárs, szabad állásban igen terebélyes koronával bírnak, melyhez, 
képest a tiszta törzsrész csak jelentéktelen magasságig terjed. A mi a korona 
alakját illeti, az fiatal korban minden fanemnél többé-kevésbé hegyes, kúpos.
A fa kifejlett állapotában azonban az egyes fanemeknél jelentékeny különbség, 
mutatkozik e tekintetben. Azon fanemek koronája, melyek szálas törzs fejlesz
tésére hajlandók, mint a lúczfenyő, jegenyefenyő és vörösfenyő s némileg a 
mezgés éger és erdeifenyő is, a fának kifejlett állapotában is hegyes kúplm- 
végződik; azon fanemeknél ellenben, melyek inkább az ágazatot igyekeznek 
fejleszteni, mint pl. a szil, bükk, juhar, nyír, kocsánytalan tölgy stb., a korona 
tojásdad alakot ölt. Végre azon fanemek koronája, melyek elágasodásra 
kiválóan hajlandók, mint a kocsányos tölgy, szelid gesztenye, feketenyár és liárs. 
szabad állásban már korán kezd terebélyesedni. Koros fáknál (melyeknél a 
magasságnövekvés már befejeztetett) majdnem minden fanem koronája ellapo
sodik, (jellegzőleg pl. a jegenyefenyönél), vagy gömbölvded alakot nyer ; kivételt 
képez a lúczfenyő, mely magas korban is megtartja a hegybe végződő alakot.

Zárt állásban a fanemek alakja többé-kevésbé elveszíti eredeti jellegét. 
Az állab belsejében az alsó gályák és ágak teljesen el lévén zárva a világos
ságtól, lassanként elhalnak és lehullanak; a korona mindinkább fölfelé húzódik 
a törzs végére és pedig annál inkább, minél fényigényesebb a fanem. Míg: 
pl. a jegenyefenyő, bükk, lúczfenyő stb. koronája a törzsnek felső, mintegy 
Vb részét foglalja el, addig a vörösfenyő, nyír, erdeifenyő, tölgy, kőris stb. 
koronája csupán a törzsnek legfelső, gyakran igen csekély, részére szorítkozik. 
Ezen körülmény folytán a korona eredeti alakja, mely az egyes fanemeket 
szabad állásukban jellegzi, jelentékeny módosítást szenved. Fiatal korban 
minden fanemnél a törzsfejlődés erősebb lévén az ágfejlődésnél, az egyes fák 
koronáinak többé-kevésbé karcsú s hegybe végződő alakja zárt állásban i  ̂
megmarad. Csakhamar azonban különbség észlelhető azon fanemek koronája 
közt, melyek szálas törzset fejlesztenek és azoké közt, melyek elágasodásra 
s inkább a korona fejlesztésére hajlandók. Az elsők magasabb korig tartják 
meg a kúpos, hegybe végződő alakot; az utóbbiak ellenben eleinte seprö> 
később ernyő alakjára törekednek terjeszkedni, a mi természetesen csak oly- 
képen érhető el, h0gy vagy az útjokban álló szomszédokat elnyomják, vagy 
pedig ezek által elnyomatnak.

Fentebbiekből következik, hogy a keskeny koronájú árnytüm 
fanemek, pl. a jegenyefenyő és lúczfenyő, valamint a bükk és 
gyertyán is, sűrűbb állásban nőnek és a zárlatot tovább képesek 
fentartani mint a fényigényes erdeifenyő, vörösfenyő s a kőris és 
juhar is. Azon fényigényes fanemek pedig, melyek elágasodásra 
hajlandók, mint a tölgy, nyír, szelid gesztenye, korán és nagy mér
tékben gyérülnek ki és pedig annál inkább, minél kevésbé felet 
meg a termőhely azok igényeinek, kivált talajnedvesség tekin
tetében.
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A fanemek növekvése.

100. §.

Az egyes fanemek növekvése úgy hosszúságra, mint vastag
ságra, nemkülönben a törzs alakjára és a famennyiségre nézve 
különböző.

Hosszúsági növekvésre nézve legnagyobb famagasságot érnek el hazánk
ban általában: a lúczfenyő, jegenyefenyő, tölgy, vörösfenyő ; azután a bükk, 
kőris, juhar, szil, erdeifenyő, hárs, nyár, nyír, ákácz, mezgés éger; leghátrább 
állnak e tekintetben: a feketefenyő, havasi fenyő, gyertyán, hamvas éger és 
fűz. Az ezen sorrendnek alapul szolgáló teljes famagasságokat azonban az 
►egyes fanemek igen különböző idő alatt érik el, s egészen más viszonyt mutat
nak egymáshoz, ha magassági növekvésüket bizonyos rövidebb korszakokban 
veszszük szemügyre (mindig feltételezve, hogy minden fanem a neki megfelelő 
termőhelyen tenyész). Leggyorsabban nő első • években : a vörösfenyő, nyír; 
azután a nyár, éger, kőris, juhar, hárs; valamivel lassabban a fekete- és 
•ordeifenyő, azután a tölgy, szil, valamint a gyertyán; még lassabban a bükk, 
azután a lúczfenyő és havasi fenyő ; leglassabban a jegenyefenyő és a tiszafa. 
A fának zsenge korában észlelhető magassági növekvés azonban későbbi kor
ban az egyes fanemeknél tetemesen megváltozik. Legnagyobb részök általában 
.a rúdfa korban mutat legélénkebb magassági növekvést, mely aztán annál 
hosszabb ideig tart, minél későbben állott be és minél nagyobb az illető 
fanemnek hajlandósága szálas törzs fejlesztésére ; így pl. a lúcz-, jegenye- és 
vörösfenyő sokáig tartják meg a magassági növekvés élénkségét. A lombosok 
közt leginkább a tölgy, szil és bükk bírnak ezen tulajdonsággal.

Önként értetik különben, hogy a magassági növekvés egy és ugyan
azon fanemnél is (ugyanazon életkort tekintve) a termőhelyi- és állabviszonyok 
szerint igen különböző. Legnagyobb befolyással bírnak erre nézve : a tenger- 
-szín feletti magasság, a talaj mélysége, kötöttsége, humustartalma és nedves
sége, a helyi fekvés és a zárlat. Magasabb fekvésben, védtelen helyen, sekély 
vagy igen kötött, humusban szegény, száraz talajon a magassági növekvés 
minden fanemnél csekélyebb, mint kedvező viszonyok közt. Jó zárlat elősegíti 
a magassági növekvést minden fanemnél, de különösen azoknál, melyek ág- 
és galy képzésére hajlandók, tehát a lombosok nagyobb részénél és í z 

<crdeifenyőnél.
A vastagsági növekvés többé-kevésbé egyenes arányban áll a magassági 

növekvéssel; a vastagsági növekvés is abban az időben mutat legtöbb élénk
séget, melyben a magassági növedék nagyobb. Ezen idő a világosságot kedvelő 
fanemek nagyobb részénél már fiatalságuk korában kezdődik s tart mintegy 
50—60 éves korukig; az árnyékot eltűrő fanemeknél és a tölgynél ellenben a 
vastagsági növekvés csak később élénkül meg, de azután tovább is tart, 
néha 70—90 éves korukig. A vastagsági növekvés nagyságára különben ugyan
azon tényezők vannak befolyással, mint a magassági növekvésnél; kivételt 
képez azonban a világosság. Gyérebb állásban a vastagsági növekvés nagyobb 
mint sürü zárlatban. Ezen alapszik az ú. n. vigályítási növedék elmelete. A

254
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vastagságban való gyarapodás azonban téresebb állásba jutott faegyedeknél 
csak akkor áll be, ha a magassági növekvés még jelentékeny, magasabb 
korban tehát legfeljebb a jegenyefenyő-, lúczfenyő-, vörösfenyő- és tölgynél, 
valamint a blikknél is. Máskülönben a vastagsági növekvés nagysága a termő
hely minőségétől függ.

A fatörzs alakjára, vagyis arra nézve, hogy az a hengerhez, vagy a 
domború-, az egyenes- vagy pedig a homorú kúphoz hasonlít-e inkább, álta
lában azt mondhatni, hogy a fényigényes fanemek törzse kúposabb (sudarlósabb), 
vagyis inkább az egyenes és a homorú kúphoz hasonló, az árnytürő fanemeké 
pedig inkább hengeres (vaskos); továbbá hogy szabad állásban minden fanem 
többé-kevésbé kúposabb mint zárt állásban, különösen azon fanemeknél, 
melyek ágdús korona képzésére hajlandók; végre hogy fiatalabb korban az 
alakszám minden fanemnél valamivel kisebb mint vágható korban. A törzs 
alakja (vaskossága), illetve az alakszám nagysága ugyanazon tényezőktől 
függ, mint a magassági növekvés; jó fekvésű, mély, megfelelő kötöttségű, 
erőteljes, üde talajon minden fanem hengeresebb törzseket fejleszt, mint 
silány, száraz talajon. Különös befolyással van a zárlat. Jó zárlatban (mely 
azonkívül a talajt is jó karban tartja s ez által is kedvezően hat a törzs 
alakjára) a koronák felhúzódnak a törzs felső részére ; miután pedig a vas
tagsági növekvés közvetlenül a korona alatt legnagyobb, s lefelé apad, ennél
fogva a törzs mindinkább elhagyja a kúpos alakot és többé-kevésbé köze
ledik a hengeralakhoz. Középszerű zárlat mellett az egyes föfanemek a vágható 
kor kezdetén nagy átlagban _a következő (a mellmagasságban mért átmérőre
és teljes famagasságra vonatkozó — nem valódi —) közepes törzsalak- 
számokkal bírnak:

Jegenyefenyö ... ___ ... ... ... ... ... ... ... 0*48
Bükk .................. ............. ...... ... ... 0*48
Tölgy _________  0-47
Lúczfenyő ... ... ..................... ............ 0*46
Kőris, juhar, szil ... ... ... ... ........... ... 0*46
Erdeifenyő ___ .............. ... ... ............ ... 0*45
Éger ______        0*45
Vörösfenyő ... ... ..................... ;............  0*43
Nyír, fűz _______       o-43

A mi az á g- é s  g a l y  f a t ö m  é g n é k  a t ö r z s f a t ö m e g h e z  v a l ó  
a r á n y á t  illeti, arra nézve egyrészt a fanem azon sajátsága, vájjon inkább 
hajlandó-e általában a törzs vagy a korona fejlesztésére, másrészt pedig a 
termőhelyi- és állabviszonyok minősége határoz; mindazon tényezők, melyek 
a törzs hengerességét elősegítik, apasztják az ág- és galyfatömeget. A fennebb 
jelzett középszerű viszonyok mellett az ág- és galyfa fatömege az egyes fő
tan emeknél nagy átlagban a törzsfa fatömegének következő százalékait 
mutatja: 1

1 Erdészeti Segédtáblák szerint.
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Tölgy ... r........
Bükk ___
Kőris, juhar, szil
Éger ......... __
Nyír, fűz .........
Vörösfenyő 
Erdeifenyő 
Lúczfenyő ... 
Jegenyefenyő ___

32%
27 „ 
26 „ 
2 4,
19
19
18

a

5)

17 V)

15

A fatömeg növekvést illetőleg, az egyes fanemek erélye, melyet azok a 
fatömeg gyarapodásánál kifejtenek, zárt állabokban egészen más mint szabad 
állásban, s az állab zárlata jelentékeny befolyással van a fatömeg nagyságára. 
Középszerű termőhelyen, megfelelő zárlat mellett és azon fatömeg alapján, 
mely közel egyenlő időszak alatt létrejön, az egyes fanemek következő sor
rendben sorakoznak egymás mellé. Legnagyobb erélyt a fatömeggyarapodáí- 
ban fejtenek k i : a jegenyefenyő, lúczfenyő, azután a vörösfenyő, erdeifenyő, 
éger; utánuk jön a bükk, azután a tölgy, juhar, kőris, szil; leggyengébb a 
gyertyán és a nyír. A legnagyobb évi holdankénti átlagos fatermés, melyet 
főfanemeink tartamosán szolgáltatni képesek, közepes termőhelyi viszonyok 
közt s teljes zárlat mellett a következő : 1

Szálerdőben:

Jegenyefenyő ___ ___ ___ ___
Lúczfenyő ___ ............... ... ___
Erdeifenyő _ — — — —
Vörösfenyő ......... — — — —
Bükk ___ .................... - — — ........ .
Tölgy --------- ----------------------------
Feketefenyő ......... ___ — — —
ATyír--------------------------------- ----------

Sarjerdőben:
Tölgy és bükk (s ákácz)

más kemény fanemekkel elegyítve 
Nyár, éger, fűz .................... — -

4*4 m3, abból törzsfutömeg: 3*74 m3
4*4 » 5? 3-65 ,
3*6 » » » '  2-95 „
3*4 )> 5 > „  2-75 „
2*5 >> 1-82 „

2*5 >> 1 - 7 0  „

2*2 f J  >> „  1-80 »

2*2 >> >>
„ 1'78 „

1*9 m3 
3-0 „

A legnagyobb évi átlagos fatermés az egyes fanemeknél különböző 
időszakra esik, s ez egyik főoka annak, hogy különböző fanemek különböző 
forda alkalmazását igénylik. A fatermés nagysága azonban nemcsak a fanem-, 
üzemmód- és fordától függ, hanem a termőhelyi viszonyoktól és a zárlattól 
is. Erre nézve a befolyással bíró tényezők azon minősége, mely a magassági 
növekvésre kedvező, a fatermés nagyságára is kedvező hatással bír, úgy- 
annyira, hogy a sokfelé szerzett tapasztalatok alapján az átlagos állab- 
magasság egyik fősegédeszközül szolgálhat a termőhelyi jóság megbecslésénél.

1 Erdészeti Segédtáblákban foglalt fatermési táblák szerint. /
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A fanemek élethossza.

101. §.

Minden fa élethossza legelőször is gyökereinek és koronájá
nak szabad vagy korlátolt, szabályosabb vagy szabálytalanabb 
fejlődésétől s ezen szerveknek többé- vagy kevésbé zavartalan 
működésétől függ. Ezek vetik meg alapját a fa egészségi állapo
tának és ellentálló képességének az életét veszélyeztető külső és 
belső károk ellen. Ezen ellentálló és kitartó képesség azonban 
az egyes fanemeknél különböző.

A szívósabb életű fanemek, mint pl. a tölgy, hárs, fűz, szil, tiszafa, 
havasifenyő stb. sokáig daczolnak minden viszontagsággal s akkor is, 
midőn épségi állapotuk nagyobb mértékben meg van támadva, még mindig 
hosszabb ideig képesek életüket fentartani; mások ellenben, mtnt pl. éger, 
nyár, nyír, továbbá a juhar, bükk, gyertyán és lúczfenyö stb. már kisebb 
mértékben való megtámadtatás után is gyorsan elpusztúlnak. Egy másik fel
tétele a fa hosszú életének az, hogy az illető fanemnek a termőhely iránti 
igényei állandóan s kellő mértékben kielégíttessenek. Oly termőhelyen, mely 
a rajta lévő fanemnek nem felel meg, a fa nem érhet el hosszú életkort. Ha 
a levegő és talaj hőmérséke, nedvessége, talajmélység, talajerő stb. cseké
lyebb mértékben vannak meg, mint a minőben azokat az illető fanem igényli, 
akkor sinylődés áll be, mely a fának életét megrövidíti; ha pedig azon termő
helyi tényezők, melyek a fenforgó fanem vidor tenyészetéhez megkivántatnak, 
túlságos nagy mértékben vannak jelen, akkor a fa buján nő és túlgyorsan 
fejlődik, minek folytán a fatest szivacsszerű lesz s igen korán revesedik, 
a mint azt pl. az alacsonyabb fekvésű helyekre telepített vörösfenyő- s lúcz- 
fenyőnél látni. Általában mondhatni, hogy a mely fa mérsékelten, de egyen
letesen növekedik, s különösen fiatal korában rendesebben, nem túlgyorsan 
fejlődik, az inkább képes hosszú életkort elérni, mint oly fa, mely eleinte 
rohamosan fejlődik, de azután gyorsan kimerül.

Leghosszabb életkort érhet e l : a tiszafa, a tölgy, a hárs, 
a szelid gesztenye, (500 éven felül); azután szil, jegenyefenyő, 
bükk (300 és több évig); rövidebb életű a kőris, juhar, lúczfenyö, 
vörösfenyő, továbbá csertölgy, erdei fenyő, ákácz, gyertyán; leg
rövidebb ideig élnek : a nyár, nyír, éger, fűz.

Önként értetik különben, hogy oly hosszú életkort, a minő egyes, ked
vező viszonyok közt felnőtt faegyedeknél előfordúl, egész állabok nem érhet
nek el. Ezeknél a legnagyobb elérhető életkor a termőhelyi viszonyoktól, a 
fanemtől és az állabalaktól függ. Az erdőrendezésnél azonban főleg azon élet
kor ismerete bír fontossággal, a melyet az állabok elérhetnek a nélkül, [hogy 
használhatóságuk kétessé válnék; erre nézve pedig ugyanaz áll egész álla- 
bokra is, a mi fennebb általánosságban fölemlíttetett. Oly állabok, melyeknek 
termőhelyi viszonyai a fenforgó fanemek igényeinek kellő mértékben meg
felelnek, melyek fiatal korukban szabályosan növekedtek s oly zárlattal bírnak,

17Erdörendezéstan. I. rész.
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mely egyrészt a fák koronáinak szükséges fejlődését nem gátolja, másrészt 
azonban a talaj termőképességét is állandóan fentartani képes, tovább 
tartják meg épségüket, mint rossz, s illetve a fenforgó fanemnek meg nem 
felelő termőhelyen nőtt s kiritkult állabok.

A faneniek társas előfordulása,

102. §.

Az erdei fák társas előfordulása nem a faegyedeknek vala
mely erre való sajátságos hajlamának vagy igényeinek, hanem 
inkább azon visszahatásnak tulajdonítható, melyet az erdő a termő
hely minőségére gyakorol, s melynek folytán a termőhely lassan
ként olyanná alakul át, a milyen a fák életfeltételeinek megfelel. 
Ezen átalakulás azonban csak ott megy végbe a fatenyészetre 
kedvező irányban, a hol külső befolyások nem hatnak zavarólag, 
s a teljes átváltoztatás néha igen hosszú időt vesz igénybe. Ha 
ellenben az erdőnek a termőhelyre való jótékony hatása külső 
tényezők által akadályoztatik, akkor az átalakulás ellenkező irány
ban történik, s ez esetben az erdei fák társas együttléte igen 
gyorsan felbomlik. Mindkét esetben különben a termőhelynek csu
pán azon tényezői változnak, a melyek egyáltalában nem állandók, 
tehát egyrészt a talajnak humustartalma, kötöttsége és nedves
sége, másrészt a levegőnek nedvessége, szénsavtartalma és hömér- 
séke. De épen ezen tényezők minőségétől függ leginkább a termő
hely jósága is. Minthogy pedig az erdő ezen tényezőket oly módon 
képes megváltoztatni, hogy a termőhely a fatenyészetre kedvező, 
igen természetes, hogy ezen előnyt azután fel is használja s a 
másféle tenyészetet kiszorítván, saját faegyedeivel foglalja el 
a tért.

A mi az egyes fanemeket illeti, azok társas tenyészete (ugyanazon fa
nemű egyedek vagy egyik fanem a másikkal) szintén főleg a termőhelyi 
viszonyoktól függ; azonkívül befolyással vannak a fanem igényei a világosság 
iránt, s ezzel összefüggőleg az állabnak — üzemmód szerint változó — alakja, 
valamint az emberi kéz beavatkozása is. Hogy például a lúczfenyő emberi 
beavatkozás nélkül is nagy kiterjedésű elegyetlen állabokat alkot, annak oka 
abban keresendő, hogy az illető termőhelyi viszonyok épen a lúczfenyőnek 
felelnek meg leginkább. így azon jelenség, hogy az árnytürő fanemek többnyire 
elegyetlen, vagy pedig szintén árnytűrő fanemekkel elegyes állabokban fordulnak 
elő, abban leli magyarázatát, mert azok oly sürü zárlatban tenyésznek, mely 
mellett minden fényigényes fanem elébb-utóbb kiszorul, különösen ha az állabalak 
olyan, mely inkább az előbbieknek kedvez. Az emberi kéz pedig részint mester
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séges úton való telepítés által, részint a természetes állalmiak erőszakos módosí
tása, részint oly míveletek által befolyásolja a fanemek társas előfordulását, 
melyek a termőhelyre módosítólag hatnak (pl. alomszedés, túlságos legeltetés 
stb.). Általában, nagyobb erdőterületeket tekintve, a természet azt mutatja, hogy 
az elegyes tenyésztés előnyösebb az egyes fanemekre (bizonyos határok közt) 
mint az elegyetlen.

Habár a fentebbiek szerint a faegyedeknek nagyobb mennyiségben együtt 
való tenyészete nem tartozik a fanemek sajátságos igényei közé, mindamellett 
az erdei fák társas előfordulása s állabokká, erdőkké való egyesülése oly je
lenség, mely a természet törvényein alapszik.

A fanemek alkalmazhatósága elegyetlen és elegyes tenyésztésre.

103. §.

Ha egy fanem kizárólag, vagy oly túlnyomó részben fordul 
elő valamely állabban, hogy a többi fanem erdősült területének 
Vio-részét sem foglalja el, akkor az ilyen állab el e g y e t l e n n e k  
tekintetik. Több fanem által együttesen alkotott oly állabot, melyben 
egy fanem az erdősült területnek legfeljebb %o-részét foglalja el, 
e 1 e g y e s n ek nevezünk.

E l e g y e t l e n  áilabok tenyésztése ott van helyén, a hol :
1. a termőhely csak bizonyos fanemnek felel meg leginkább (pl. 
magasabb hegységben a lúcz; igen nedves talajon az éger vagy 
fűz; száraz, gyenge talajon az erdeifenyő stb.); 2. oly kitűnő 
termőhelyeken, a hol elegyetlen áilabok tenyésztése által a talaj 
állandó termőképessége legkevésbé sem veszélyeztetik (pl. a szlavóniai 
síkságon, vagy a Temes- és Béga-menti lunkákon a kocsányos tölgy). 
Az erdőkben túlnyomóan előforduló középszerű termőhelyeken, 
főleg csak az árnytűrő fanemek tenyészthetők elegyetlen állabokban 
ezek is azonban csak többé-kevésbé vegyeskorú állabokban képesek 
a talaj termőképességét állandóan megóvni. Elegyetlen tenyésztésre 
alkalmasak: a lúczfenvő, jegenyefenyő, bükk, azonkívül (megfelelő 
termőhelyen) a tölgy, erdeifenyö, éger, ákácz, vörösfenyő, szelid 
gesztenye és a fűzek.

Elegyetlen áilabok tenyésztése azon eíőnynyel jár, hogy az 
erdő kezelése egyszerűbb, s hogy a kihasználás a nagyban való 
fogyasztás igényeinek inkább felel meg; hátrányai ellenben: hogy 
a széldöntés, hónyomás, rovarpusztítás, erdőégés stb. veszélyének 
kevésbé képesek ellentállni, továbbá, hogy az erdőgazdálkodás a 
fanem- és választékok iránti kereslet szerint való szabad mozgásában 
korlátozva van, hogy a termőhely sokfélesége mellett minden egyes

17*
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területet a termőképességének leginkább megfelelő módon kiaknázni 
nem lehet, s hogy sok esetben az alárendelt, de néha igen értékes 
fanemek az illető vidékről teljesen kipusztulnak.

Hazánk erdeiben előforduló termőhelyeknek túlnyomó részére 
nézve legtermészetszerübb az egyes fanemeket e l e g y e s  állabokban 
tenyészteni. Ez azonban csak akkor vezet sikerhez, ha 1. az elegyítés 
folytán a talaj állandó termőképességének megóvása nem vészé- 
lyeztetik; 2. ha a termőhely az elegyített fanemek mindegyikének 
kellő mértékben megfelel; 3. ha az elegynek, a kitűzött czélhoz 
képest állandóan vagy ideiglenesen való fentartása, megfelelő állab- 
alak és helyes ápolás által biztosíttatik. A talaj termőképességének 
állandó biztosításához szükséges, hogy a talaj folyton elegendő 
mértéken be legyen árnyalva, mely követelésnek csak az árnytürő 
fanemek képesek kellően megfelelni. Elegyes állabokban tehát egyik 
főfanemnek árnytűrő fanemet kell választanunk, kivéve, ha a 
termőhely ily fanem tenyésztésére egyáltalában nem alkalmas, vagy 
pedig oly kitűnő, hogy jóságának állandó fentartásához árnytürő fanem 
nem szükséges. Elegyíthetők tehát: a) árnytürő fanemek árnytürőkkel, 
b) árnytűrő fanemek fényigényesekkel c) (az elébb jelzett rendkívüli 

esetekben) fényigényes fanemek fényigényesekkel. Az iránt hogy 
egy és ugyanazon állabban több vagy kevesebb fanem elegyíthető-e, 
egyrészt a termőhely minősége, másrészt az állabalak határoz; oly 
termőhelyen, mely több fanemnek igényeit egyaránt képes kielégíteni,, 
s oly állabalak mellett, mely a fanemnek a világosság iránti külön
böző igényeinek megfelel, több fanem tenyészthető sikeresen közös 
elegyben. A mi az elegyarányt illeti, annak a termőhely minőségéhez 
és az elegyítendő fanemeknek talaj ápoló képességéhez kell alkal
mazkodnia; ott tehát, a hol árnytürő fanem fényigényessel elegyí
tendő, utóbbinak elegyarányát úgy kell választanunk, hogy a talaj 
termőképességének megóvása biztosítva legyen. Rendesen szükséges, 
hogy az árnytürő fanem az állab területének legalább felét foglalja 
el. Az elegy állandó fentartása részint erdőápolás (áterdölés), 
részint csoportos elegyítés, részint helyes állabalak alkalmazása 
által érhető el. Utóbbi tekintetben különösen a kettős- és többkorú 
szálerdőalak, valamint a középerdőüzem ismerhető olyannak, mely 
mellett azon veszély, hogy egyik fanem â  másikat túlszárnyalja s 
az elegyből kiszorítja, legkönnyebben kikerülhető.

a) Árnytürő fanemek elegyítése árnytűrökkel.
Ily módon elegyített állaboknál a közel egyenlő korú állabalak hátrányai 

még legkisebbek. Elegyítésre alkalmasak:
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1 . Szálerdőben:
Lúcz fenyő jegenye fény övei A jegenyefenyőnek mintegy 10 évvel kell kor

ban megelőznie a lúczfenyöt s az elegyítés kisebb csoportokban eszközlendő. 
Az így létesített elegyes állab legczélszerűbben fokozatos felújító vágás útján 
újítható fel.

Lűczfenyö bükiéi. Ezen elegynél, mely szintén úgy létesítendő, hogy 
mindegyik fanem kisebb csoportokat képezzen, féken kell tartani a lúczfenyöt, 
mert ez igen könnyen túlszárnyalja a bükköt. Legjobb, ha a bükk 10—15 évvel 
megelőzi korban a lúczfenyöt.

Jegenyefenyő bükkel. E két fanem sokkal jobban illik egymáshoz, mint a 
lúcz a bükkhöz. Egyenlőkorú állabokban a jegenyefenyőt fiatal korában nyomja 
a bükk; magasabb korban azonban a bükk mindinkább visszamarad fejlődésé
ben. Ezért czélszerű a jegenyefenyőt nem egyedenként, hanem csoportosan 
beelegyíteni a bükk közé és az állabot vegyeskorú alakban nevelni.

Bükk gyertyánnal. Ezen elegy csak ott lehet czélszerű, a hol a gyertyán 
a bükkel egész a vágatásig képes lépést tartani. Ez esetben is azonban a 
gyertyán csak alárendelt mennyiségben és faegyedenként elegyítendő, mert a 
csekély műfán kívül más előnyöket itt nyújtani nem bir, kivéve egyes vizenyős 
és a fagyoknak kitett helyeket, a hol a bükknek védelmül szolgálhat.

2 . Közép- és sarjerdőben :
Bükk gyertgyánnal. Sarjerdőben a bükknek elegyítése gyertyánnal igen 

előnyös, a mennyiben utóbbi kitűnő sarjeresztő képességénél fogva az állabot 
jobb zárlatban tartja, s ez által a talajt javítván, a bükk sarjadzási képességét 
fokozza. Ugyanaz áll ezen elegyre nézve a középerdőben is, hol mint aljfa még azon 
előnynyel is bír, hogy a tömörebb lombozató felfa (pl. bükk) általi beárnyékolást 
is elbírja. A gyertyán mint felfa különösen jó magtermő képességénél fogva 
bír jelentőséggel.

b) Árny tűrő fanemek elegyítése fény igény esekkel.
Ezen elegyítés sokkal több nehézséggel jár, mint az előbb tárgyalt, miután 

itt oly fanemek kerülnek össze, melyek sok tekintetben homlokegyenest ellen
keznek egymással. A fényigényes fanemek majdnem kizárólag műfatermelés 
czéljából tenyésztetnek; ennélfogva itt főfigyelem ezekre fordítandó, s az árny- 
türő fanem ez esetben csak arra való, hogy a talaj termőképességét megóvja. 
Miután pedig a fényigényes fanemek csak akkor fejlődhetnek ki kellően, ha a 
világosságot korlátlanul élvezhetik: ennélfogva ezen elegy számára legalkal
masabb az egyenlőtlen korú állabalak. Elegyítésre alkalmasak:

1 . Szálerdőben:
Vörös fenyő lúcz fény övei. Egyenlőkorú állabalak mellett ezen elegy csak 

ott vezet czélhoz, a hol a vörösfenyő az illető állabnak legjobb helyein cso
portokban lett telepítve és későbbi korban áterdőlés útján a lúczfenyő nyomá
sától megvédetik. Legczélszerűbb azonban kétkorú állabalakot alkalmazni oly- 
képen, hogy a lúczfenyő csak akkor telepíttetik a vörösfenyő alá, midőn ez 
már annyira felnőtt, hogy alatta fű kezd nőni. Később aztán a vörösfenyő- 
törzsek közül a silányabbak kiszedetnek olyképen, hogy a jó törzsek lehetőleg 
csoportokban maradjanak, melyek közt a lúcz vidoran folytatja fejlődését.

Vörös fenyő jegenye fény övei. Itt is az elegy csak úgy tartható fenn, ha a 
vörösfenyő a jegenyefenyőt korban tetemesen megelőzi. Ez az által érhető el, 
bogy a jegenyefenyőállabban már az előkészítő vágás alkalmával a gyérebb
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helyekre vörösfenyőt csoportokban telepítünk, azt azután gyér állásban tartjuk 
s a közéje tolakodó jegenyefenyőt, mindaddig nem engedjük lábra kapni, míg 
a vörösfenyő annyira nem fejlődött, hogy későbbi hátramaradásától nem keli 
tartani.

Vörös fenyő hűkkel. Ezen elegy közel egyenlőkorú állabalak mellett is 
fentartható, a bükkösökben nem ritkán előforduló oly termőhelyen, mely a 
vörösfenyőnek különösen megfelel (pl. mély, üde talajon az éj szaki és keleti 
lejtőkön). Ily helyekre a vörösfenyő nagyobb csoportokban is telepíthető; 
midőn azonban annyira kifejlődött, hogy a talajhoz világosság fér hozzá, akkor 
bükköt keli alája telepíteni. Önként értetik, hogy az így létesített állabokban 
főfigyelem a vörösfenyőre fordítandó, s a forda is ennek megfelelőleg állapí
tandó meg, minélfogva a bükk sokkal fiatalabb korban kerül fejsze alá, mint 
ott, a hol elegyétlenül tenyésztetik.

Erdei fenyő lúczfenyövel. Jó talajon, mely üdeségénél fogva a lúczfenyöt 
is képes teljesen kielégíteni, ezen elegy fentartható egyenlőkön! állabalak és 
törzsönkénti elegyítés mellett is, ha áterdőlés útján gondoskodunk arról, hogy 
a gyorsabban fejlődő erdeifenyő a lúczot teljesen el ne nyomja. Csoportos 
elegyítés itt nem czélszerű, mert akkor a lúcz túlszárnyalja az erdeifenyő 
csoportokat. Silányabb talajon, mely az erdei fenyőnek még megfelel, de lúcz- 
fenyőnek már kevésbbé, utóbbit kell előnyben részítenünk áterdőlés alkalmával. 
Jó talajon azonban legelőnyösebb, ha az erdei fenyő a lúczfenyöt korban 30—40 
évvel megelőzi, a mi az által érhető el, hogy az elegyetlenül telepített erdei
fenyő állabban, midőn az már kissé ritkulni kezd, lúczfenyöt alátelepítünk, 
s később a silányabb erdei fenyő törzsek kiszedése által a lúczfenyőnek helyet 
engedünk.

Erdeifenyő jegenyefenyővel. Ezen elegy még előnyösebb az erdei fenyőre 
mint utóbbinak a lúczczal való elegyítése, s a közel egyenlőkorú áltabalakot., 
igen jól bírja el (feltéve, hogy a talaj jegenyefenyő tenyésztésére is alkalmas) 
Ha az erdeifenyő a jegenyefenyőt nehány évvel korban megelőzi, s azon korban, 
midőn a jegenyefenyő magassági növekvése élénkebb kezd lenni, áterdőlés 
útján utóbbinak túlkapásai ellen megvédetik: akkor az erdeifenyő magasabb 
korig is megtartja élénk növekvését és igen jó műfát szolgáltat.

Erdeifenyő hűkkel. Ezen elegy igen jó eredményt nyújt egyenlőkorú 
állabalak mellett is, ha gyakori áterdőlés útján a blikknek fentartása biztosít- 
tatik. Még czélszerübb azonban a kétkorú szálerdő alak, mely úgy létesíthető, 
hogy a tisztán telepített erdeifenyő-állabban, annak mintegy 30—40 éves korában, 
bükköt alátelepítünk.

Erdeifenyő gyertyánnal. Bükk helyett a gyertyán különösen oly helyeken 
alkalmas erdeifenyővel való elegyítésre, a hol fagyok szoktak gyakrabban 
elöfordúlni. Az elbánás különben ugyanaz mint az erdeifenyőnek bükkel való 
elegynél, csakhogy a gyertyánt czélszerű a szükséghez képest vagy mindjárt 
eleinte, vagy később tőre metszeni.

Tölgy lúczfenyövel. Ezen elegy csak kivételes esetekben alkalmazható, 
ott, a hol a termőhely a tölgynek még elég jól megfelel, s a bükk, vagy jegenye
fenyő mint talajvédő nem alkalmazható. Mindenesetre szükséges, hogy a tölgy 
korban legalább 40—50 évvel megelőzze a lúczfenyöt.

Tölgy jeyenyefenyövel. A jegenyefenyő sokkal közelebb áll a tölgyhöz a- 
termőhely iránt való igényeire nézve, mint a lúczfenyő. Itt a jegenyefenyőnek
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tiszta fiatal tölgyesbe való alátelepítés útján létesített kétkorú állabalak igen 
jó eredményt mutat, különösen, ha arra ügyelünk, hogy a tölgy, midőn gyé
rülni kezd, a műfára nem alkalmas törzsek kiszedése mellett, lehetőleg csopor- 
tosíttassék és az ezután felkerekedő jegenyefenyő később a tölgy igényeihez 
képest kierdőltessék. Ha erősebb tölgymüfát szándékozunk termelni, akkor azt 
a jegenyefenyő felújítása alkalmával (csoportokban) túltartjuk.

Tölgy bükkel. Ezen elegy leginkább felel meg a tölgynek. Oly termő
helyen, mely a tölgyre nézve kedvező, nem kell attól tartani, hogy a bükk a 
tölgyet túlszárnyalja, s itt az egyenlőkorú állabalak és törzsönkénti elegyítés 
is alkalmazható. Ez esetben is azonban a tölgynek, különösen rudas korban, 
áterdőlés útján biztosítandó a fejlődéséhez szükséges tér. Gyengébb talajon 
és hűvösebb termőhelyen csak az egyenlőtlen korú állabalak felel meg ezen 
elegynek. E czélból a tölgy kisebb csoportokban elegyíttetik, melyek a bükköt, 
a körülményekhez képest 8—25 évvel, megelőzik. Biztosabb azonban, ha tisztán 
telepített tölgyesbe, mielőtt az gyérülni kezd (rudas korban), bükköt alátelepí
tünk, s azután mindakettőt (a tölgynek előnyben való részesítése mellett) együtt 
felneveljük, vagy pedig a bükköt csak talajvédőnek tekintvén, azt midőn a tölgy 
magassági növekvését befejezte, kiszedjük és ismét bükköt telepítünk a tölgy 
alá. Ha túltartás útján akarunk erős tölgymüfát nevelni, akkor idejekorán kell 
gondoskodnunk arról, hogy az erre szánt törzsek koronái erőteljesen kifejlőd
hessenek.

Tölgy gyertyánnal. Melegebb vagy nedvesebb termőhelyen, a hol a bükk 
nem tenyészhet, igen czélszerü a tölgyet gyertyánnal elegyíteni, mely elegyítés 
akár egyidejűleg a tölgygyel, akár pedig alátetepítés útján eszközölhető. Sok 
esetben előnyös a gyertyánt koronként tőre vágni és a sarjakat talajvédő 
cserőcze gyanánt kezelni.

Juhar árny tűrő fanemekkel. Ezen elegy csak mély, üde, erőteljes talajon 
vezet czéihoz. A juhar csoportosan elegyítendő olyképen, hogy a többi fane
meket korban jóval megelőzze. Gyérülés előtt a csoportok bükk-, lúczfenyő- 
vagy jegenyefenyővel alálelepítendők; a fejlődő juhar koronájának azonban 
folytonosan a kellő hely biztosítandó.

Kőris árnytűrő fanemekkel. A kőris legczélszerűbben bükkel elegyíthető; 
kellő ápolás mellett a csoportosan elegyített kőris a vele egyenlökorú bük
kösben is jól tenyész, ha a csoportok számára a jobb, s különösen nedvesebb 
helyek választatnak. Ott, a hol nagyobb kiritkulástól lehet tartani, czélszerü a 
kőris csoportokban, és pedig oly időben, melyben azok még emelkedő magas
sági növekvéssel bírnak, bükköt alá telepíteni. Túltartásra is alkalmasak ily 
csoportok, ha azon időben, midőn a többi fanem kihasználtatik, még nem 
nagyon korosak. A jegenyefenyő kevésbé alkalmas kőrissel való elegyítésre, a 
lúczfenyő még kevésbé.

Szil árnytűrő fanemekkel. Szil főképen a bükkel és gyertyánnal elegyít
hető, miután a hideg termőhelyet nem szereti. Csoportokban, melyek ideje
korán bükkel vagy gyertyánnal alátelepíttetnek, és kellő ápolás mellett a szil 
igen jól tenyész és túltartásra is alkalmas.

N yír árny tűrő fanemekkel. A nyír majdnem minden bükkösbe és feny
vesbe szeret betolakodni s néha igen alkalmatlan. Csekély mennyiségben és 
faegyedenként elosztva azonban a jobb termőhelyeken tűrhető, ha az a keres
let folytán előnyösnek mutatkozik.
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Hárs, rezgönyár. kecskefűz, —  bükkel. Ezek szintúgy szoktak a bükkvágá- 
sokba betolakodni mint a nyír, de csak ott és addig türetnek, a hol és a med
dig védelem szempontjából szükségesek. Kisebb mennyiségben és egyenként 
elosztva meghagyhatok ott, a hol feltehetni, hogy ki fognak tartani azon korig, 
melyben használható műfát képesek nyújtani.

2 . Középerdőben :
Árnytnrő fanemek fényigény esekkel. A középerdő-üzem csak úgy tartható 

fenn, ha a felfa főleg fényigényes, az aljfa pedig túlnyomóan árnytűrő fane
mekből áll; minthogy azonban szükséges, hogy az aljfa koronként magból kelt 
csemetékkel is feiújúlhasson, ennélfogva a felfák közt azon fanemeknek is kell 
helyet engedni, melyek az aljfában vannak képviselve. Felfának tehát különö
sen a tölgy, kőris, nyír, szil, éger, vörösfenyő, erdeifenyő, ezüstnyár, jegenye
nyár, ákácz választandó, de azonkívül a gyertyán és bükk i s ; ellenben aljfá
nak, főleg a gyertyán, bükk, kőris, szil, juhar, hamvas éger, stb. alkalmazandó. 
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy a fentebbi fanemek túl
nyomó része igen jó termőhelyet igényel s hogy a középerdő legalább is oly 
gondos ápolást kíván, mint a szálerdő.

3. Sarj erdőben :
Árnytűrő fanemek fényigényesekkel. Ezen elegynél feltételeztetik, hogy a 

bükk vagy gyertyán, vagy mind a kettő, túlnyomóan vagy legalább jelentékeny 
mennyiségben legyenek képviselve. Az elegyített fényigényes fanemek: részint 
(meszes agyagon) a szil, kőris, juhar, hárs, részint (homokos agyagon) a tölgy, 
ákácz, nyír. Ezekhez csatlakoznak még a lágy lombfák és cserjék. A bükk ezen 
elegyben majdnem valamennyi fanem által túlszárnvaltatik és annál könnyeb
ben kiszorítható, mivel sarjadzási képessége csekély; ennélfogva szükséges, 
hogy különösen első időben gondos ápolásban részesítsük, melyet egyébiránt 
a többi fanem sem nélkülözhet teljesen.

c) Fény igény es fanemek elegyítése fény igény esekkel.
Ezen elegyítés, mint már fennebb említtetett, csak rendkívüli viszonyok 

közt lehnt helyén, és pedig főképen igen kitűnő talajon, és ott, a hol az ele
gyítés az állabnak védelműl szolgál rovarpusztítás, hótörés, stb. ellen; azon
kívül a futóhomok megkötésénél.

Az itt előforduló elegyek a következők.
1 . Szálerdőben :
Tölgy kőrissel vagy szillel. Ezen elegynek feltételei: mély, erőteljes, 

televénydús és nedves talaj és kedvező klíma. A tölgy a másik kettő által 
rendesen túl szárnyal tátik, a miért is szükséges, ápolás által a tölgyet előnyben 
részesíteni; legczélszerűbb azonban a kőrist és szilt kisebb csoportokban a 
tölgy alá, annak rudas korában, alátelepíteni, mely czélból utóbbi megritkí
tandó. Áradásnak kitett, nedves helyeken, a hol ezen elegy önként keletkezeti, 
sokszor terhessé is válik, a mint azt pl. a Szávamenti síkságon látni.

Tölgy égerrel és nyírrel. Ezen elegy ott alkalmaztatik, a hol a talaj 
elposványodásra hajlandó. Az éger és nyír akkor telepíttetik a tölgy alá, mi
dőn utóbbi ritkulni kezd, s azután korszakonként tőre vágatik. Ily módon a 
fűz is czélszerűen elegyíthető tölgygyei.

Tölgy ercleifenyőve1. Ezen elegygyel csak a legritkább esetben lehet némi 
eredményt elérni. Oly talajon, mely a tölgynek megfelel, sokkal jobb utóbbit 
árnytürő fanemekkel elegyíteni; a hol pedig a talaj a tölgy igényeit már nem
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tépés kielégíteni s ennélfogva fősúlyt az erdeifenyőre kell fektetni, ott szintén 
a lúczfenyővel vagy a gyertyánnal való elegyítés sokkal czélszerűbb. A tölgy 
és erdeifenyő tehát rendszerint csak ideiglenes elegyben alkalmaztatik, ott, a 
hot a tölgyet első éveiben fagy ellen kell védelmezni.

Erdei fenyő nyírrel. Ezen elegy szintén ritkán alkalmaztatik, föképen 
középszerű termőhelyen, ott, a hol az erdeifenyőt rovarpusztítás, hótörés és 
erdőégés ellen való megvédés czéljából lombfával szükséges elegyíteni s más 
fanemnek a talaj meg nem felel. Azonkívül igen száraz homokon és másrészt 
•a tőzegtalajon, a hol az erdeifenyőnek egyedül való megtelepítése nehézség
gel jár.

Erdeifenyő vörös fény övei. Ezen elegy úgy, mint az erdeifenyőnek rezgő
nyárral és égerrel, továbbá símafenyővel vagy feketefenyővel, nemkülönben 
a havasifenyőnek vörösfenyővel való elegyítése is csak kisebb kiterjedésű 
helyeken, inkább csoportonként fordúl elő.

Éger nyírrel és rezgönyárral. Ezen elegy azon kedvezőtlen termőhelye
ken (posványós, sekélyrétegü talajon) fordúl elő, melyen más fanem nem 
t-enyé'szhet. Azonkívül alkalmaztatik lápos helyeken, mint ideiglenes elegy, az 
alátelepített tölgynek fagy <ellen való megvédése czéljából.

2 . Közép- és sarjerdőben:
Fényigényes fanemek fényigény esekkel. Ezen elegy csakis igen erőteljes, 

üde talajon (folyómenti ligetekben) vezet sikerhez. Ily helyeken kőris elegyítte- 
tik égerrel olyképen, hogy a felfát a kőris, az aljfát az éger és részben kőris 
is képezi. A dombos vályogtalajú előhegységben oly elegy is előnyös, melyben 
á felfát a tölgy, kőris és szil, az aljfát pedig túlnyomóan a tölgy képezi; ele
gyíthető továbbá a tölgy nyírrel, vörösfenyővel stb. olyképen, hogy utóbbiak 
képezik a felfát, de legfeljebb két korosztályban képviselve, az aljfa pedig tú 1 

nyomóan tölgy legyen. Sarjerdőben vannak elegyek, melyekben túlnyomóan a 
tölgy, kisebb részben pedig a nyír, hárs, rezgőnyár és erdeifenyő is van kép
viselve. Szárazabb termőhelyen, sok esetben előnyös a szelídgesztenyének 
ákáczczal való elegyítése ; ügyelni kell azonban arra, hogy az ákácz csopor
tosan telepíttessék. Többé-kevésbé megülepedett futóhomokon az ákácz, fehér- 
és feketenyárral, valamint kőrissel is elegyíttetik olyképen, hogy az ákácz az 
emelkedettebb, szárazabb helyeket, a nyár a mélyedéseket s a kőris a nedves 
helyeket foglalja el.

Elegyes állabok többféle előnyt nyújtanak. A zárlat rendesen 
teljesebb, még az állab magasabb korában i s ; a mű faválaszték 
mennyisége a lombfánál is jelentékenyen fokozódik; a faanyagok 
sokfélesége jobban elégíti ki az ipar igényeit; az előhasználatok- 
nál több és értékesebb fa nyeretik; az elegyes állabok elhárítják 
vagy legalább csökkentik a különféle károkat, melyeknek az egyes 
fanemek elegyetlen állabokban ki vannak téve; a természetes fel
újítás könyebben sikerül az elegyes állabokban. Mindezek által 
pedig fokoztatik az erdő jövedelme is.
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A faiiemek szaporodása.

104. §.

Az erdei fák természetes szaporodása részint magból, részint 
sarjadzás (s a sarjaknak később önálló egyedekké való fejlődése) 
által történik, s annál inkább van biztosítva, minél nagyobb a fának 
magtermő s illetve sarjadzó képessége.

A magtermő képesség foka főleg a fa korától, a termőhely 
minőségétől, a világosság mérvétől, melyben a fa részesül, és a 
fanemtől függ.

A legdúsabb magtermés korszaka a fáknak azon korával kezdődik, mely
ben azok magassági növekvésök tetőpontját meghaladván, koronáikat kezdik 
nagyobb mértékben fejleszteni. Ezen korszak tartama néha a fa igen magas 
koráig terjed. Fiatalabb és túlkoros fák magja nincs kellőleg kifejlődve s 
nagyobbrészt léha. A termőhelyet illetőleg, mindenek előtt a hőmérsék bír jelen
tékeny befolyással a magtermésre. Oly termőhelyen, mely az illető fanem tel
jes kifejlődéséhez megkívántató hőösszeget nyújtani nem képes, a magtermés 
tetemesen csökken; így pl. a lúczfenyő magtermése 1500 m. magasságon túl 
már igen gyenge. Miután továbbá a virágok és magvak kifejlődéséhez szüksé
ges, hogy a fa több tápanyagot vegyen fel, mint a mennyit csupán fatestének 
gyarapításához igényel, ennélfogva igen természetes, hogy a tápanyagokban 
gazdag s üde talaj általában a magtermés bőségét fokozza. A mi a világossá
got illeti, arra nézve köztudomású dolog, hogy csak azon fa teremhet bőven 
magot, melynek koronája a virágok és magvak kellő kifejlődéséhez nélkülőz- 
hetlenül szükséges világosságot teljes mértékben élvezi. Az egyes fanemekre 
nézve tekintetbe kell vennünk, hogy a mag által való szaporodás képességé
nek foka a több évtizeden át termett, csírázásra képes magnak összes mennyi
ségétől függ; ez utóbbit pedig a magtermő évek gyakorisága és azoknak mag
bősége állapítja meg. A mi azon mennyiséget illeti, mely egy-egy magtermő 
évben megterem, erre nézve a bükk, tölgy, lúczfenyő, erdeifenyö és fekete 
fenyő, nyír, gyertyán, szil, ákácz, nyár és fűz bővebben terem magot mint a 
kőris, juhar, jegenyefenyő, vörösfenyő és éger; miután azonban a magtermő 
évek a bükknél csak hosszabb, a tölgy, lúczfenyő, erdeifenyő és feketefenyő, 
éger, kőrisnél mintegy 3 — 5 évi időközökben, a többieknél pedig majdnem min
den évben ismétlődnek: ennélfogva a hosszabb időszak alatt termő összes 
magmennyiség szerint a fanemeket körülbelül következőleg lehet csoportosítani. 
Legtöbbet terem: a nyír, nyár, fűz és gyertyán; azután jön az erdeifenyő, 
lúczfenyő, szil, ákácz; ezek után: a juhar, jegenyefenyő, vörösfenyő, hárs, 
tölgy, éger, kőris és végre a bükk. Általában azon fanemek, melyeknek magja 
kicsiny, könnyű és szárnyas, többet teremnek miét a nehéz és szárnyatlan 
magú fanemek. Hozzájárúl még az is, hogy a könnyű magú fanemek (nyír, 
nyár, fűz, erdei fenyő, lúczfenyő) kevésbé igényesek a termőhely tekintetében, 
mint a nehézmagúak (tölgy, bükk, jegenyefenyő, juhar, stb.); azonkívül a 
könnyű szárnyas mag a szél által jelentékeny távolságokra vitetik szét. Mind
ezeknél fogva általában mondhatni, hogy a könnyűmagú fanemek szaporodási 
képessége nagyobb, mint a nehézmagúaké.
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A sarjadzás által való szaporodás a fák azon tulajdonságán 
alapszik, melynél fogva azok az elvett törzset a megmaradt tuskó 
és gyökér alvó- és járulékos rügyeiből fejlődő hajtások által pótolni 
képesek. Ezen hajtások néha gyökereket is eresztenek s akkor 
önálló egyedekké válnak.

A sarjadzási képesség legélénkebb a fa fiatal korában s addig tart, míg 
az anyatörzs növekvése erőteljes; azontúl gyorsan apad s a fának magas 
korával megszűnik. Általában tehát a sarjeresztő képesség annál tartósabb, 
minél hosszabb életű az illető fanem, minél lassúbb a fiatalkori fejlődése, mi
nél kitartóbb a növekvése s minél gazdagabb a talaj ásványi tápanyagokban 
és üdeségben. Első feltétel azonban minden körülmények közt a világosság 
szabad behatása ; e nélkül erőteljes sarjadzás nem képzelhető.

Legtovább tartják meg sarjadzási képességüket: a tölgy, szil, 
mezgés éger, gyertyán; legkevesebb ideig: a bükk, nyír, juhar és 
kőris. (A tűlevelűek nem sarjadzanak.) Főleg tőből sarjadzik: a tölgy, 
gyertyán, bükk, szil, szelídgesztenye, hárs, feketenyár, mezgés éger, 
kőris, juhar, nyír; inkább gyökérből sarjadzanak: a rezgőnyár, 
hamvas éger. A fa valamennyi részéből sarjadzik: a fűz, nyár,, 
ákácz, valamint a hárs és szil is.

A fanemek használhatósága.1

105. §.
Az erdőhasználatokat tudvalevőleg megkülönböztetjük főhasz

nálat, előhasználat és mellékhasználat szerint.2 A két elsőnek tár
gyát a fa képezi; a harmadik pedig oly anyagok felhasználásából 
áll, melyek részint a fákról nyeretnek, részint mint önálló termé
nyek az erdőben vagy a talajban előfordulnak.

A fának általános használhatósága annak műszaki tulajdon
ságaitól függ, melyek közül az egyes fanemek némelyekkel kedve
zőbb, másokkal kedvezőtlenebb mértékben bírnak. Az egy és ugyan
azon fanemnek meglévő műszaki tulajdonságok fokára is azonban 
lényeges befolyással v an : a termőhely minősége, a faegyedek 
származási módja, azok kora és az állalmiak, illetve a zárlat, mely
ben felnőttek, valamint egészségi állapotuk.

Az egyes műszaki tulajdonságokra nézve emlékezetünkben kell tartanunk 
a következőket.

A mi a fának alaki viszonyait illeti, e tekintetben minden fanemnél a

1 Lásd Szécsi Zs. „Az erdőhasználattan kézikönyve“ Budapest, 1885.. 
(Második kiadás, 1894.)

2 Lásd a 177. §. jegyzetét.
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törzs akkor bír legkiterjedtebb használhatósággal, ha lehető nagy méretei (vas
tagság és hosszúság) vannak, ha ágtalan és lehető hengeres. Ezen tulajdon
ságok szorosan függnek össze az egyes fanemek növekvésével, miért is itt a 
Jfnriebb (1 0 0 . §.-ban) előadottakra utalunk.

A fa súlyviszonyait illetőleg megjegyzendő, hogy a fajsúlyra (egy tömör 
dm3 fa súlyának egy liter víz súlyához való viszonyszámra) különösen a fatest 
szerkezete, illetve a faanyag tömörsége s a sejtek és üregeinek egymáshoz való 
viszonya, továbbá a termőhely jósága s azon körülmény, vájjon a fa zárt vagy 
szabad állásban nőtt-e fel, a fa kora, a vágatás ideje, a tűlevelűeknél a gyanta- 
tartalom, stb. bír befolyással. Nördlinger adatai nyomán (légszáradt állapotot 
feltételezve) az igen nehéz fanemek (075—0*86 fajsúlylyal): a kocsányos tölgy, 
csertölgy, tiszafa, törpefenyő, barkócza, kőris, vadalma; a nehéz (0*70—0*75 
fajsúlyú) fanemek: a bükk, kocsánytalan tölgy, gyertyán, vadkörte, ákácz; 
.középnehéz (0*55—0*70 fajsúlyú) fanemek: a szil, mezei juhar, szelídgesztenye, 
füftös juhar,' nyír, vörösfenyo, vadgesztenye, feketefenyő ; könnyű' (0*45—0*55 
fajsúlyú) fanemek: a mezgés éger, kecskefűz, erdei fenyő, hamvas éger, rezgő 
nyár, fehér nyár, jegenyefenyő, lúczfenyő, hárs, símafenyő.

A fa keménységére (vagyis azon ellentállásra, melyet a fa valamely más 
testtel szemben tánúsít, midőn ez utóbbi tömegében — a rostok irányára többé- 
kevésbé merőlegesen — behatolni törekszik) befolyással van: a fa szerkezete 
(mely tekintetben a keménység körülbelől egyenes arányban áll a fajsúlylyal), 
továbbá a farost szívóssága (mely a behatolást gátolja), a nedvességi fok 
(száraz fa keménnyebb mint a nyers), fenyőféléknél a gyantatartalom is (mely 
a keménységet fokozza) s végre a szerszámok minősége (fejsze vagy fűrész). 
Szívós rostú, könnyű fák vágásához általában nehezebb fejsze szükséges, s azok 
nehezebben is fürészelhetők szét, kivált nyers állapotban (pl. nyár, hárs, fűz, 
símafenyő stb.); máskülönben a nyers fa könyebben vágható mint a száraz. 
Nördlinger szerint kemény fanemek: a juhar, gyertyán, cseresznye, lisztes 
berkenye, tiszafa; meglehetős kemény: a kőris, eperfa, törpefenyő, boglárfa,
csertölgy, ákácz, sz il; kevésbé kemény: a szelidgesztenye, bükk, diófa, vad
körte, barkócza, kocsányos és kocsánytalan tölgy, vörös berkenye ; lágy : a lúcz
fenyő, jegenyefenyő, vadgesztenye, éger, nyír, vörösfenyő, feketefenyő, erdei
fenyő, kecskefűz; igen lágy: a símafenyő, nyár, fűz és hárs.

A fa hajlékonyságára nézve (vagyis azon tulajdonságára nézve, melynél 
fogva valamely külső erő által okozott alakváltozást kitartani képes a nélkül, 
hogy összefüggését elveszítené) megkülönböztetjük a rugalmas hajlékonyságot 
(ha a fa a külső erő behatásának megszűnésével régi alakját teljesen vissza
nyeri) és a szívós hajlékonyságot (ha a fa a megváltozott alakot a külső erő 
hatásának megszűnése után is többé-kevésbé megtartja). A szívósság határán 
túl a fa eltörik. A nedvesség, meleggel pároséivá szívóssá teszi a fát; fenyve
seknél a gyantatartalom csökkenti a rugalmasságot és emeli a szívósságot. A 
fagy mind a kettőt felfüggeszti. Nördlinger szerint igen rugalmas : az ákácz ; 
rugalmas: a hárs, rezgőnyár, nyír, szil, diófa; meglehetősen rugalmas: a 
tölgy, bükk, lúczfenyő, kőris, juhar; kevéssé rugalmas: a vörösfenyő, éger, 
.gyertyán, sima fenyő, jegenyefenyő; igen kevéssé rugalmas : az erdei fenyő, 
nyár, hamvas éger (mindezeket száraz állapotban értve). Szívósságra nézve a 
.könnyű fák általában szívósabbak mint a nehezek. Fiatal fa (tehát a szijács 
is) szívósabb mint koros. A szívós fanemekhez számíttatnak: a nyír, rezgő
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nyár, fűz, vörösfenyő, havasi (czirbolya-) fenyő, tölgyvesszők és rudak, mo- 
gyorófa és elnyomott lúczfenyő. Párolás által a szívósság fokozható.

A liasadékonyság (vagyis a fa azon tulajdonsága, melvnélfogva az a 
rostok hosszúságának irányában bevert ék által több részre osztható) függ : a 
fa szerkezetétől (ágtalan törzs, bosszú egyenes rostokkal könnyebben hasad),, 
a rugalmasságtól és szívósságtól (a ruganyosság fokozza a szívósság és töré
kenység csökkenti a hasadékonyságot), a nedvességtől (friss állapotban köny- 
nyebben hasad a fa — kivéve a szívósrostú fanemeket, melyek friss állapotban 
még nehezebben hasadnak, mint száraz állapotban), a hidegtől (a megfagyás néha 
teljesen megszünteti a hasadékonyságot), a gyantatartalomtól (mely a hajsadé- 
konyságot csökkenti), a tenyészeti viszonyoktól és a termőhely minőségétől 
(zárt állás, üde erőteljes talaj fokozza a hasadékonyságot). Nehezen hasítható 
fanemek: a fürtös juhar, nyír, gyertyán, ákácz, sz il; meglehetős nehezen : a 
juhar, nyár, barkóczaberkenye, törpe- (henye) fenyő, feketefenyő ; meglehetős 
könnyen hasítható : a szelidgesztenye, kőris, bükk, vörösfenyő, havasifenyő ; 
könnyen hasítható: az éger, hárs, erdeifenyő, tölgy, rezgőnyár, kecskefűz, 
jegenyefenyő, lúczfenyő és sírna fenyő.

A szilárdságot (vagyis azon erőt, melylyel a fa az elszállításnak, össze
nyomásnak, eltűrésnek, elmetélésnek és elcsavarásnak ellentáll) megkülönböztetjük 
nyújtási, összenyomási, hajlítási, metélési és csavarási szilárdság szerint. A 
Svájczban újabban eszközölt kísérletek alapján a nyújtási szilárdság legna
gyobb a bükknél, tölgynél, erdeifenyőnél, azután vörösfenyőnél, lúczfenyőnél, 
jegenyefenyőnél; a nyomási szilárdság legnagyobb a tölgynél, azután bükknél, 
vörösfenyőnél, jegenyefenyőnél, lúczfenyőnél, erdeifenyőnél ; metélési szilárd
ságra nézve apadó sorban így következnek a fanemek : bükk, tölgy, vörösfenyő, 
lúczfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő; hajlítási szilárdságra nézve: bükk, tölgy, 
vörösfenyő, jegenyefenyő, lúczfenyő, erdeifenyő ; a csavarási szilárdság nehéz,, 
szívós s hosszú rostú fáknál (tölgy-, ákácz- s a keskeny gyűrűs erdei- és vörös
fenyőnél) nagyobb mint másoknál.

Az összeaszás és dagadás (a fa köbtartalmának a testében lévő víz el
párolgása vagy vízfelvétel által okozott csökkenése illetve nagyobbodása) a fa 
szerkezetétől, felületének nagyságától, szárazsági fokától, a légkör nedvességé
nek és mozgásának állapotától s azon körülménytől függ, vájjon a fa lekérge- 
zett vagy lekérgezetlen állapotban van-e s vájjon szijács vagy geszt.fa-e. Nörd- 
linger szerint igen kevéssé aszik össze (legfeljebb 98°/o-ra) a símafenyő ; kevéssé 
asznak össze (98—97%-ra): a lúczfenyő, vörösfenyő, kocsányos tölgy, fűz; 
mérsékelten (97—95 °/o-ra) asznak össze: a bálványfa, feketefenyő, erdeifenyő,, 
vadkörte, tiszafa, szil, juhar, vadgesztenye, kőris, nyír, kocsánytalan tölgy, 
ákácz, vörös berekenye; meglehetősen erősen (95—94 %-ra) asznak össze: 
éger, nyír, vadalma, barkóczaberekenye, fojtós berkenye; eiősen asznak össze 
(94—93%-ra): gyertyán, szelidgesztenye, bükk, hárs ; igen erősen (93—91%-ra) 
aszik össze : diófa, lisztes berkenye. Az összeaszással jár a fának megrepede- 
zése is (rendesen a sugár irányában). A dagadás, melylyel a megvetemedés is 
jár, általában arányos az összeaszással; így pl. a tűlevelű fák (és a lágy 
lombfák közül a hárs és nyár) kevésbé vetemednek mint a kemény lombfák..

A fa tartóssága (vagyis azon tulajdonsága, melynél fogva bizonyos czélra 
alkalmazva, rövidebb vagy hosszabb ideig egészséges, használható állapotban 
marad és a külső rongáló befolyásoknak ellentáll) minden fanemre nézve annál.
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nagyobb, minél szárazabb a fatest. Egy és ugyanazon fanemre nézve oly termő
helyi viszonyok, melyek a faj súlyt emelik, fokozzák a fa tartósságát is. Szabad 
állásban nőtt fa tartósabb mint zárt állásban nőtt; középkorú fa tartósabb, 
mint fiatal és igen koros ; gesztfa tartósabb mint a szijácsfa. Teljesen száraz 
helyen és egészen víz alatt alkalmazva igen tartós a fa ; legtovább tart víz 
alatt: a tölgy, a keskeny gyűrűs, gyantadús vörösfenyő, erdeifenyő és fekete
fenyő, és az égerfa. A tartósságra igen hátrányos, ha a fa folytonosan vízzel 
érintkezik s a mellett levegő is szabadon juthat hozzá; ez esetben legtartósabb 
még a tölgy, gyantadús vörösfenyő, feketefenyő és erdeifenyő. A légkör be
folyásának kitett fa tovább tart, mint a vízzel érintkező ; ilyképen a tölgyön 
kívül különösen a tűlevelűek alkalmaztatnak. A földben igen gyorsan romlik a 
fa, különösen, ha a nedvesség a szárazsággal gyakran váltakozik; a tölgyön, 
vörös-, fekete- és'erdeifenyőn kívül itt legtartósabb az éger, ákácz és szelid- 
gesztenye. Elzárt, sötét s ennélfogva rendesen nyirkos helyeken a fa szintén 
gyorsan romlik. Rovarrágásnak a lombfák inkább vannak alávetve mint a tű
levelűek ; különösen a bükkfa szenved ez által, míg a juhar, szil és ákácz fáját 
a rovarok nem igen bántják. Fenyőfélék közül legkevésbé szenved rovarrágás 
által a tiszafa és a havasi- (czirbolya-) fenyő fája. Általában véve a fanemek 
következő tartósságot mutatnak. Legtartósabb: a tölgy (különösen, ha szelíd 
égalj alatt és szabad állásban nőtt), a vörösfenyő, erdeifenyő, és feketefenyö 
(ha fájuk finom gyűrűjű és gyantadús), havasifenyő (magas termőhelyről), 
ákácz (meleg helyről); tartós : a szelidgesztenye (szárazban és a földben), szil 
(szárazban), lúczfenyő (ha gyantatartalmú), jegenyefenyő (szárazban), vörösfenyő 
(széles évgyűrűjű és meleg fekvésről), kőris (szárazban); kevésbé tartós: min
den széles évgyűrűjű fenyő, továbbá a bükk, gyertyán, juhar, éger (csak víz 
alatt tartós) azután a nyír, rezgőnyár, símafenyő, hárs, nyár és fűz, mely 
utóbbiak csak szárazban tartósak.

A fa tüzerejére (vagyis azon hőmennyiségre, melyet bizonyos fatömeg kö
zönséges tüzelőinkben elégetve kifejleszteni képes) a következők vannak be
folyással : a fa nedvességi állapota (száraz fa több meleget ad mint a nedves), 
a fajsúly (nehezebb fa, ugyanazon fanemet tekintve, nagyobb tűzerővel bír 
mint a könnyű), a termőhely (a mely termőhely a fajsúlyra kedvező, az a tűz
erőt is fokozza), a fatest szerkezete (a könnyű fák gyors tüzet adnak, a tömör 
szerkezetűek tartósabbat), a fa egészségi állapota (rothadásnak indult fa tüz- 
ereje csekélyebb mint az egészségesé). Általános tapasztalatok szerint legna
gyobb tűzerejű: a bükk, gyertyán, nyír, csertölgy, ákácz, gyantadús vén erdei
é i  feketefenyő ; jó tűzerejű : a juhar, szil, kőris, gyantadús vörösfenyő, sze
lidgesztenye; középszerű tűzerejű: a tölgy, erdefenyő, lúcz- és jegenyefenyő 
csekély tűzerejű: a hárs, fiatal lúczfenyő, éger, redves tölgy, nyár, fűz.

A mi azon különféle czélokat illeti, melyekre az egyes fanemek fennebb 
jelzett tulajdonságaiknál fogva több vagy kevesebb előnynyel alkalmazhatók, e 
tekintetben megkülönböztetjük a műfák és a tűzifát.

A m ü f á r a nézve különbözők a követelések a szerint, a mily különféle 
az alkalmazása. A következőkben ide jegyezzük azon fanemeket, melyek az 
egyes czélokra leginkább alkalmaztatnak.

Közönséjes építésekre: lúczfenyő, jegenyefenyő, vörösfenyő, erdeifenyő,i 
feketefenyő.
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Bácsgerendákra és czölöpökre: tölgy, gyantadús vörös- és erdeifenyő 
valamint (czölöpökre) lúczfenyő is ; állandóan nedves talajban: éger.

Vízvezetéki csövekre és vájt csatornákra: erdeifenyő, vörösfenyő, feketefenyő.
Vasúti ászok- vagy talpfának: tölgy (a csertölgy kivételével), azonkívül 

a gyantadús, finomgyürüjű vörösfenyő s az ákácz. (Impregnálva azonkívül a 
bükk és gyantadús fekete- vagy erdeifenyő is).

Táviró-rudakra: fiatal tölgy, azonkívül a tartósabb fenyőfélék is.
Bányafának: a legtartósabb fanemek; ilyenek hiányában azonban hasz

nálnak kevésbé tartós fanemeket is.
Víz- és hídépítésnél, tömör szerkezetekre : tölgy, vagy gyantadús vörös-, 

fekete- és erdeifenyő ; a hol nagytömegű faanyag szükséges (pl. úsztató épít
ményeknél) a lúcz- és jegenyefenyő (költségkímélés miatt). Rőzseszerkezetekre: 
a fűzek s azonkívül cserjefélék, valamint éger, nyár, kőris, juhar stb. Vízi
kerekekre : tölgy, erdei- és vörösfenyő, valamint lúczfenyő is ; gerendelynek : 
előbbieken kívül a bükk is.

Gépfának (fűrész-, őrlő malmok, kender-, olaj-, és csertörőknél, hámorok
nál és zúzóknál) belső berendezésnél a kerékműre : tölgy, kőris ; fogak- és or
sókra: a gyertyán; fűrészmalmoknál legtöbb alkatrész fenyőfából való; szél
malmoknál a szárnyakra : erdei- és lúczfenyő ; zúzókban : bükk, gyertyán, tölgy, 
kőris; hámoroknál : tölgy és (kalapácsnyélnek) bükk, nyír, gyertyán.

Hajó fának, a hajótesthez csak tartós tölgy (ha mindenütt egyenlő szer
kezetű, 7 mm.-ig széles évgyűrűkkel, keskeny likacspásztákkal, finom likacsok
kal, egyenletes — inkább világos — színnel, hosszú rostokkal és erős friss 
tölgyszaggal bír); árbocznak: erdei- és vöröfenyő, sőt jegenyefenyő és lúcz
fenyő is (ha elegendő, de nem túlságos gyantatartalommal, keskeny szíjács- 
csal, keskeny évgyűrűkkel s tiszta világos színnel bírnak); faszegeknek : ákácz.

Asztalos fának, ablakokra: vörösfenyő, lúczfenyő, jegenyefenyő; ajtókra: 
lúcz- és jegenyefenyő ; padolatra: lúczfenyő; parkettekre: tölgy, azonkívül 
diófa, szil, juhar stb.; bútorokra: fenyőfélék és lágy lombfák; burkoló lemez
nek : kemény lombfák; hajlított bútorokra : bükk (a fatest fiatalabb része); 
zongorakészítéshez hangfenékfára : lúczfenyő (olyan, a mely magas fekvésben
nőtt, keskeny s egészen egyenletes évgyűrűkkel bír, ágcsapoktól teljesen ment, 
tiszta rostú s gyantában szegény), egyéb alkatrészekre : a bükk. Közönséges 
ládákra : fenyőfélék és nyár; szivarládácskákra : éger és bükk.

Kér ékgyártó fának : különösen a tölgy, szil, kőris, ákácz, bükk, nyír,
gyertyán.

Hordódongának: a tölgy és szelidgesztenye ; pálinkáshordókra : kőris, 
ákácz, veresberkenye; erjesztő edényekre: tölgy, finom gyürüjü vörös- és 
erdeifenyő; málhahordókra: bükk és rezgőnyár. Egyéb kádárfának: a
fenyőfélék.

Zsindelynek: lúczfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő, ritkábban bükk és 
rezgőnyár.

Hasított és gyalult lemezfának: fenyőfélék; de bükk, kőris és nyár is.
Fahuzalokra : lúcz-, erdei- és jegenyefenyő és nyár.
Csizmadiaszegekre: nyír, gyertyán és juhar.
Szitakávákra és dobozlemezekre: lúcz- és jegenyefenyő.
Hangmüszerfának: lúczfenyő, jegenyefenyő és (fenék s oldalfának) juhar.
Evezőkre: tölgy, kőris, bükk.
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Durva faragott árú készítésére: bükk, gyertyán, azután nyír, éger, szil, hársv 
nyár, fűz.

Gyermekjátékszerekre : hárs, lúcz- és jegenyefenyő, alma- és szilfa.
Fametszésre: hárs, körte, szilva, alma, éger, diófa, jókori juhar.
Esztergályozott árúkra: minden kemény, egyenletes szövetű és fényez

hető fa.
Fonott árúkra: a fűzek vékony tősarjai, azonkívül a lúczfenyő, rezgő

nyár és hárs finomra hasogatott szilánkjai.
Mezőgazdasági fára , szőllőkarónak: tölgy, szelídgesztenye és ákácz, de 

fenyőfélék is; komlópóznáknak: fenyőfélék; babkarónak: mogyoró, de más fa
nemek is ; seprővesszőnek: a nyír hajtásai; egyéb gazdasági fának: azon fa
nem, a mely épen legkönnyebben megszerezhető.

Papírgyártásra: lúcz-, jegenye- és erdeifenyő, továbbá rezgőnyár és 
hárs, vegyítésre bükk és nyír is.

T ű z i f á n a k  minden fanem használtatik; legbecsesebb azonban tűzerejé- 
nél fogva a bükk, gyertyán és a csertölgy. S z e n í t é s r e  leginkább használ
tatik a bükk, azonkívül fenyvesekben a műfára nem alkalmas fatömeg; tölgy
fából égetett szenet csak ott használnak, a hol más szén csak aránytalan költ
séggel, vagy egyáltalában nem szerezhető meg.

Azon m e l l é k h a s z n á l a t o k  közül, melyekre a fanemek 
lényeges hefolyással vannak és melyek közvetlenül a fákról nye- 
retnek, nevezetesebbek a következők: erdei legeltetés, makkoltatás,, 
fükaszálás, lombtakarmány, alom, cserzőanyagok, gyanta és 
terpentin.

Legeltetésre nézve a fényigényes fanemeknél több a fütermés mint az. 
árnytűrőknél; a lombfák közt több, mint a fenyvesekben. Viszont azonban a 
hatás is, melyet a legeltetés a talaj termőképességére gyakorol, a fényigényes, 
fanemeknél hátrányosabb mint az árnytűrőknél. A legeltetés tartama* 
illetve kiterjedése, részint a fanem gyorsabb vagy lassúbb fejlődésétől,, 
részint az üzemmódtól és a fordától függ. Tölgy-, bükk- és jegenyefenyő
nél az utótilalom mintegy 20—25 évig, lúcz-, erdei- és vörösfenyőnél 15—20 
évig, bükk-, gyertyán-, tölgy sarjerdőben mintegy 15 évig, éger-, juhar-, kőris> 
szil-, ákácz és nyár-sarjerdőben 10—15 évig tart. Az előtilalom szálerdőben 
5—15, sarjerdőben 0—5 évre terjed. Ezekből könnyen kiszámítható, hogy mi
nél hosszabb a forda, annál hosszabb ideig, illetve nagyobb területen gyako
rolható a legeltetés.1 A marha általi lerágásnak leginkább ki van téve a juhar, 
kőris, szil, rezgőnyár és gyertyán. A ló különösen a tölgyre veszélyes, a juh 
a nyírt is bántja; a szarvasmarha ellenben a tölgyet, égert és nyírt kevésbé 
rágja. A kecske minden fanemre veszedelmes. A fenyvesek közül a vörösfenyő 
és jegenyefenyő inkább ki van téve rongálásnak mint a lúcz- és erdeifenyő.

1 Ha ezzel szemben a német erdészek (s utánuk a magyar szakférfiak 
is) azt tanítják, hogy a rövid fordájú sarjerdő több erdei legeltetést nyújt 
mint a szálerdő, azt csak úgy lehet érteni, hogy hasonló területen sarjerdőben 
több fü terem (de csak az esetre, ha a ritkás sarjerdő levágatás után teljes, 
zárlatra ki nem pótoltatik).
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A makkoltatást a  tö lg y -  é s  b ü k k m a k k  s z o lg á l ta t ja .  A tö lg y e s e k  ú g y  a  
m a k k n a k  m e n n y is é g é re , m in t  ta k a r m á n y é r té k é r e ,  v a la m in t  a te r ü le t r e  n é z v e  
is  (m iu tá n  a  tö lg y  r e n d e s e n  m a g a s a b b  f o r d á b a n  k e z e l te t ik  s r ö v id e b b  e lő tila l-  
m a t  ig én y e l m in t  a  b ü k k ) tö b b  m a k k o l ta tá s t  n y ú j t a n a k  m in t  a  b ü k k ö s ö k .

A fükaszálás r e n d e s e n  c s a k  a  m é g  e r d ő s í t e t l e n  t i s z tá s o k o n ,  a n y i la d é k o 
k o n , ú ts z é le k e n  s tb ., d e  a z o n k ív ü l  n é m e ly k o r  a  v á g á s o k b a n  is  e s z k ö z ö lte tik . 
A fa n e m e k  e z e n  m e l lé k h a s z n á la t r a  c s a k  a n n y ib a n  b í r n a k  b e fo ly á s s a l ,  a  m e n y 
n y ib e n  fé n y ig é n y e s  fa n e m e k n é l a  j e l z e t t  h e ly e k e n  a r á n y la g  tö b b  fű  te re m , a  
v á g á s o k b a n  p e d ig  a n n y ib a n ,  a  m e n n y ib e n  a g y o r s n ö v é s ű  f a n e m e k n é l  k e z d e tb e n  
n a g y o b b  ó v a to s s á g  s z ü k s é g e s  m in t  a  la s s ú  n ö v é s ű e k n é l .  E g y é b ir á n t  a  v á g á s o k  
k is a r ló z á s á n a k  m in d ig  e lő v ig y á z a t ta l  é s  s z ig o rú  e l le n ő rz é s  m e lle t t  k e ll 
tö r té n n ie .

A lombtakarmány tö b b é -k e v é s b é  r e n d k ív ü l i  m e l lé k h a s z n á la t ,  m e ly  o t t  is , 
a  h o l a lk a lm a z ta t ik ,  c s a k  a  t e n y é s z té s  t á r g y á t  n e m  k é p e z ő  f a n e m e k re  (ú. n . 
lá g y fá k ra  s z o r ítk o z ik . L e g k e d v e lte b b  k ü lö n b e n  a  k ő r is ,  h á r s ,  k e c s k e fű z , ju h a r ,  
r e z g ő n y á r ,  k a n a d a i  n y á r .  A sz ilt, b ü k k ö t ,  é g e r t  é s  tö lg y e t  in k á b b  c s a k  a  
j u h  s z e re ti .

Az alomszedés m in d e n  e rd ő n e k  tö b b é -k e v é s b é  j e le n té k e n y  m é r té k b e n  
á r ta lm a s  s c s a k  k é n y s z e rű s é g b ő l  tö r e t ik  n é m e ly  e r d ő b ir to k b a n .  A lo m b fá k  tö b b  
a lm o t a d n a k , m in t  a  fe n y ő fá k . A p a d ó  s o r b a n  az  a lo m k é p z é s re  n é z v e  íg y  k ö v e t
k e z n e k  a  f a n e m e k : b ü k k , j u h a r ,  h á r s ,  s z e líd g e s z te n y e , g y e r ty á n ,  é g e r , fe k e te 
fen y ő , sz il, tö lg y , f e k e te n y á r ,  e rd e ife n y ő , v ö rö s f e n y ő ,  lú c z fe n y ő , je g e n y e fe n y ő , 
k ő r is , n y ír , re z g ő n y á r .  A b ü k k , je g e n y e fe n y ő  é s  tö lg y  tö b b e t  s z e n v e d  a lo m s z e d é s  
á l ta l ,  m in t  az  e rd e ife n y ő  é s  v ö rö s fe n y ő .

A cserzöanyagok k ö zü l a  c s e rk é rg e t ,  a  k o c s á n y o s  é s  k o c s á n y ta la n  
tö lg y  (c se rü z e m b e n ) , a z u tá n  a  lú c z fe n y ő , v ö rö s fe n y ő  é s  n y í r  s z o lg á l ta t ja  (u tó b 
b ia k  é s  a  k o ro s a b b  tö lg y e k  k é rg e  t a n n in g y á r t á s r a  h a s z n á l ta t ik ) .  A g u b a c s o t  a  
k o c s á n y o s  tö lg y  a d ja .

A gyanta é s  a  terpentin a  je g e n y e - , lú cz -, v ö rö s - , fek e te -, e rd e i-  é s  
tö rp e  (henye-) fe n y ő b ő l n y e re t ik .  N ém i h a s z n o t  a z o n b a n  a  g y a n ta n y e r é s  c s a k  
a  fe k e te fe n y ő n é l h a j th a t .

M e g e m líte n d ő  m é g  a  háncs, m e ly  a  h á r s f a  k é rg é b ő l n y e r e t i k ; to v á b b á  
a  tölgyn a\k  (p ó tk á v é  g y á r tá s r a ) ,  gesztenye (m in t g y ü m ö lc s ) , bükkmakk (o la j
g y á r tá s r a ) ,  hársvirág (m in t g y ó g y sz e r) , v a la m in t  a  famagvak (m in t ily e n e k ) .

Eljárás a tenyésztendő fanemek megválasztásánál.

106. §.

A tenyésztendő fanéinek megválasztásánál helyes tájékozással 
kell bírnunk egyfelől az erdőbirtok összes külső és belső viszonyai 
s a gazdaság czéljai és feladatai iránt, másfelől szem előtt kell 
tartanunk az egyes fanemeknek összes gazdaságilag fontos tulaj
donságait. Rendkívüli fontossággal bír mindenekelőtt a tényleges 
termőhelyi viszonyoknak részletes és alapos ismerete, mert egy

18Erdörendezéstan. I. rész.
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termőhelytől sem szabad többet követelnünk, mint a mennyit az 
nyújtani képes.

Ismerve az erdőbirtok összes termőhelyeinek minőségét s 
összehasonlítja azokat az egyes fanemeknek a termőhely iránti 
igényeivel, megítélhetjük, hogy a fenforgó viszonyok közt mely 
fanemek tenyészthetők egyáltalában kedvező eredménynyel. Ezen • 
megítélés oly termőhelyekre nézve, melyek határozott, könnyen 
felismerhető jeleggel bírnak, nem jár nehézséggel. Nem oly könnyű 
azonban a tenyészthető fanemeknek megállapítása ott, a hol a termő
hely tényezői biztosan ki nem puhatolhatok s csalódásra adnak 
alkalmat. Itt igen gondosan kell eljárnunk és az egyes termőhelyi 
tényezőket minden oldalról latolgatnunk. Ilyenek különösen a hazánk 
erdeiben nem csekély kiterjedésben előforduló azon termőhelyek, 
melyek talaja gondatlan kezelés s különösen túlságos legeltetés 
folytán nagy mértékben elsilányodott. Sok ily talaj rövid idő alatt 
visszanyerheti előbbi termőképességét egyszerűen az által, hogy a 
legeltetés az illető területről kizáratik és az erdő rendszeres keze
lésben részesíttetik. Legtöbb esetben azonban ez nem elegendő s 
ily körülmények közt hosszabb időn át csak oly fanem tenyészthető, 
mely a talaj jelen tényleges minőségének megfelel.

Ha megállapítottuk azon fanemeket, melyek a fenforgó termő
helyi viszonyok közt ítéletünk szerint egyáltalában tenyészthetők, 
akkor ki kell válogatnunk közülök azokat, a melyek a talajt jó 
karba helyezni, illetve termőképességét állandóan fentartani és 
lehetőleg fokozni képesek. Minden erdőgazdaságnál ugyanis első 
feladatunk: arról gondoskodni, hogy a talaj állandó termőképessége 
biztosítva legyen. Első sorban tehát a talajjavító árnytűrő fanemek 
jönnek tekintetbe, melyek vagy kizárólag, vagy (fényigényes fane
mekkel való elegyben) legalább jelentékeny mértékben képviselve 
tenyésztendők; kivételt képez oly kitűnő talaj, mely termőképes
ségének állandó fentartása szempontjából talajjavító fanemekre 
nem szőrül.

Az így kiválogatott fanemek most a gazdasági czélok szem
pontjából bírálandók meg. Ott, a hol az erdőbirtokos maga hasz
nálja fel a fatermést, a termőhely szempontjából kiválogatott 
fanemek közül azok választandók, a melyek a birtokos igényeinek 
leginkább megfelelnek. Ha pedig a fatermés eladás útján értéke
síttetik, akkor oly fanemek tenyésztésére kell törekednünk, melyek 
a fakelendőségi viszonyokhoz képest nagyban leginkább keresett 
választékokat képesek szolgáltatni. Itt tehát a termőhely szempont-
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jából megfelelőknek talált fanemek közül azokat kell kiválasztanunk, 
melyeknek fája az illető erdőbirtoknál számba vehető fapiaczokon 
előreláthatólag legjobban, legbiztosabban és az erdő jövedelmezö- 
-ségére nézve legelőnyöseLben értékesíthető. Ez iránt a kellő tájé
kozást egyrészt a fenforgó fafogyasztási és kereskedelmi, továbbá 
a szállítási és közlekedési viszonyok beható tanulmányozása, más
részt az egyes fanemek használhatóságának mérlegelése által 
■szerezhetjük meg.

A tenyésztendő fanemek megválasztásánál figyelembe kell 
Tennünk továbbá a jelenleg meglevő fanemeket is. Ha ezek úgy a 
termőhelynek, mint a fogyasztási s illetve fakelendőségi viszonyok- 
mak is megfelelnek, akkor legczélszerübb azokat jövőre is tenyész
teni s a többi esetleg még alkalmasaknak talált fanemeket csak 
•alárendelt mennyiségben az arra való helyekre telepíteni; mert a 
meglevő fanemek másokkal való felváltása rendesen nehézségekkel 
és  sokszor jelentékeny költséggel is jár. Ott tehát, a hol a jelenlegi 
fanemet jövőre mással akarjuk kicserélni, meg kell fontolnunk, 
vájjon a fanemváltoztatás költsége arányban van-e az elérhető 
előnyökkel, s illetve az erdőbirtokos hajlandó, vagy képes-e ezen 
befektetést eszközölni; figyelembe kell vennünk továbbá a rendel
kezésre álló munkaerőt, a kezelő és őrző személyzet létszámát s 
azon körülményt, vájjon az újonnan telepítendő fanem megvédhető-e 
kellőleg a vad, a legelő állatok és az erdőkárosítók által való ron
gálás ellen. Különös óvatosság szükséges akkor, midőn oly fanemnek 
nagyban való megtelepítése terveztetik, mely az illető vidéken nem 
fordul elő s önként azelőtt sem tenyészett ott. Ily esetben igen 
gondosan meg kell vizsgálnunk a fenforgó termőhelyek minden 
tényezőit s azoknak a fatenyészetre való együttes hatását s meg 
kell bírálnunk, vájjon ezekkel szemben van-e biztos kilátás arra, 
hogy a megtelepítendő fanem tenyészete képes lesz a hozzáfűzött 
reményeket megvalósítani. Ily nagyban való fanemváltoztatások 
különben ritkán fordulnak e lő ; ellenben igen gyakori az az eset, 
hogy a meglevő fanemeket a talaj termőképességének visszaszer
zése, termőerejének fentartása és fokozása végett talajjavító fane
mekkel kisebb-nagyobb mértékben szükséges elegyíteni. Ez különösen 
azon kisebb erdőbirtokokban fordul elő, a hol a talaj az erdőnek 
gondatlan elhasználása, legeltetés, alomszedés stb. következtében 
elgyengült. De nagyobb erdőbirtokokban is előfordulnak oly területek, 
kivált hegységi erdőkben, melyeknek talaja külső befolyások követ
keztében erejében mindinkább gyengül s a rajta jelenleg tenyésző

18*
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fanemek igényeit nem képes kielégíteni. Ily helyeken igénytelenebb,, 
de talajjavító fanemek telepítése elkerülhetetlenül szükséges. Vannak 
azonkívül értéktelen fanemek által elfoglalt oly területek, melyeken 
azelőtt értékes fanem tenyészett, czélszerütlen kezelés folytán 
azonban előbbiek által teljesen kiszoríttatott. Ezeken szintén fanem- 
változtatás szükséges. Mindezen körülményekre már az erdőnek 
részletes leírásához szükséges adatok felvételénél kell figyelemmel 
lennünk (1. 78. §.). Általában arra kell törekednünk, hogy minden 
termőhelyen oly fanem tenyészszen, melynek az leginkább meg
felel s mely a talaj termőképességét állandóan fentartani, egy
szersmind pedig az erdőgazdaság egyéb igényeit is kielégíteni képes.

Megjegyzendő végre, hogy a tenyésztendő fanemek meg
választásánál nem szabad figyelmen kívül hagynunk a helyi kezelő 
személyzet által az egyes fanemeknek az illető erdőbirtokban miként 
való tenyészete iránt szerzett tapasztalatokat sem.

IV. Az üzemmód megállapítása.

107. §.
Ü z e m n e k  nevezzük azon erdőgazdasági míveletek összegét,, 

melyek által az erdő a gazdaság czéljához képest megtelepíttetik, 
illetve felújíttatik s felneveltetik és tenyésztésének megfelelőleg 
kihasználtatik.1 Ü z e m m ó d  alatt pedig az erdőnek miként való 
tenyésztését és kihasználását értjük.

Az erdő tenyészthető magból, vagy sarjaidtól, vagy mind
kettőből vegyesen. Az állabok továbbá olyképen nevelhetők fel, 
hogy az egyes faegyedek nagyobb törzsekké fejlődnek ki s csak 
akkor (tehát magasabb korban) vágatnak le, vagy pedig akként, 
hogy csupán kisebb méretű fákká fejlődnek s fiatalabb korban 
használtatnak ki. Előbbi czélra csak a magból kelt faegyedek 
alkalmasak; a másikra pedig a sarjadzásból származó egvedek 
szolgálnak. Éhez képest a következő három főüzemmódot külön
böztetjük meg:

1. a szálerdőüzemmódot, mely mellett a felújítás magból tör
ténik s az állabot alkotó faegyedek szálfákká neveltetnek;

1 Tágasabb értelemben az üzem egyértelmű az egész erdőgazdálkodással,, 
tehát beleértve a faanyagok termelését, kiszállítását .és értékesítését i s ; ezek 
azonban inkább az ü z l e t  jellegével bírnak.
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2. a sarjerdöüzemmődot, mely mellett a felújítás sarjak által 
■eszközöltetik s az állabok többé-kevésbé fiatal korban használtatnak k i;

3. a Tcözéperdöiizemmódot, mely az első kettőnek keveréke, 
a mennyiben annak alkalmazása mellett minden állab részint sar- 
jakból, részint magból újíttatik fel; a sarjakból felúj ült rész hasonló 
elbánás alá esik, mint a sarjerdőüzemmódban, míg a magból kelt 
faegyedek előre megállapított arányban szálfákká neveltetnek fel.

Miután az erdősítés és a kihasználás egymással kapcsolatos 
munkája egy és ugyanazon főüzemmód mellett is sokféleképen 
teljesíthető, ennélfogva a fennebbi főüzemmódoknak számos vál
tozatai vannak. Ezek közül némelyeknél a fősúly tisztán a fahasz
nálatra van fektetve, másoknál a fahasználaton kívül részben vagy 
túlnyomóan a mellékhasználatokra is. Továbbá egy részüknél csupán 
egykorú (elegyetlen korú) állabok neveltetnek, míg másoknál az 
állabokat két vagy több korfokú, néha egymástól korban jelen
tékenyen eltérő faegyedek alkotják. Ennek folytán a nevezetesebb 
üzemmód-változatok következőleg osztályozhatók.

I. A főüzemmódok szerint: 
a) Szálerdőüzem:

szálerdő tarvágással, 
szálerdő ortolással, 
szálerdő fokozatos felújító vágással, 
szálerdő talajvédő aljfatenyészettel, 
szálerdő korai áttelepítéssel, 
kétvágásos szálerdő, 
szálerdő túltartással, 
szálalő üzem vágásos beosztással, 
szálaló üzem beosztás nélkül, 
legelő-erdőüzem, 
vadaskerti üzem. 

i )  Sarjerdőüzem:
közönséges sarjerdő, 
csererdő, 
kapás erdő, 
botoló üzem, 
nyesőüzem, 
összetett sarjerdő. 

íc) Középerdőüzem:
közönséges középerdő.
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II. Fahasználat és egyéb használat szerint:
Á) Üzemmód-változatok, melyeknél a fősúly a fahasználatra 

van fektetve:
a) Szálerdő:

szálerdő tarvágással, 
szálerdő fokozatos felújító vágással, 
szálerdő talajvédő fatenyészettel, 
szálerdő korai alátelepítéssel, 
kétvágásos szálerdő, 
szálerdő túltartással, 
szálaló üzem vágásos beosztással, 
szálaló üzem beosztás nélkül.

b) Sarjerdő :
közönséges sarjerdő, 
botoló üzem,
nyeső üzem, '
összetett sarjerdő.

c) Középerdő :
közönséges középerdő.

B) Üzemmód-változatok, melyeknél a fahasználatok mellett 
a mellékhasználatokra is nagyobb súly fektettetik:

a) Szálerdő :
szálerdő ortolással,
legelőerdő,
vadaserdő.

b) Sarjerdő:
csererdő,
kapáserdő.

III. Állabalak szerint:
J.) Egyszerű üzem:

a) Felújítás magból:
1. az állab teljesen elegyetlenkorú:

szálerdő tarvágással, 
szálerdő ortolással, 
legelőerdő, 
vadaserdő;

2. az állab közel elegyetlenkorú.
szálerdő fokozatos felújító vágással::
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b) Felújítás sarjból:
az állab elegyetlenkorú: 

közönséges sarjerdő, 
csererdő, 
kapáserdő, 
botoló üzem, 
nyeső üzem.

B) Összetett üzem :
a) Felújítás magból:

az állab állandóan egyenlőtlen és vegyeskorú:
1. az állabrészek több korosztályúak, de a közbeeső

korosztályok hiányoznak.
két korosztály:

a korkülönbség nagyobb mint a főhossznövekvés 
ideje:

szálerdő talajvédö alj fatenyésztéssel (késői 
alátel építéssel);

a korkülönbség kisebb mint a főhossznövekvés 
ideje : szálerdő korai alátelepítéssel; 

a korkülönbség egyenlő a fordakor felével: 
kétvágásos szálerdő; 

a korkülönbség egyenlő a fordakorral: 
szálerdő túltartással;

2. valamennyi korosztály van képviselve:
a korkülönbség egyenlő egy korfokkal: 

szálaló üzem vágásos beosztással, 
szálaié üzem beosztás nélkül.
b) Felújítás sarjból:

két, egyenlőtlen korú részből (sarj- és botoló vagy 
nyeső erdőből) álló állab: 

összetett sarjerdő.
c) Felújítás magból és sarjból:

aljfa- és felfa-állabbal:
közönséges középerdő.

Az egyes iizemmódváltozatok rövid jellegezése.

108. §.

I. Szálerdöüzem tarvágással. Ezen üzemmódnál a vágásterü
let tarra vágatik és kitakarítás után azonnal mesterséges úton
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(vetés vagy ültetés útján) erdősíttetik be. Az így keletkező állab 
egyenlőkorú; a fák koronái összefüggő, felül és alul egyenletesen 
elhatárolt ernyőt képeznek, mely a haladó korral mindinkább emel
kedik, nyitott űrt hagyván maga és a föld felülete között. Ezen 
állabaiak a törzseknek magassági növekvését annál jelentékenyebb 
mértékben fokozza, minél teljesebb a zárlat.

2. S z á l e r d ő i I z e m  ortolással.Ezen üzemmód csak annyiban 
különbözik a tarvágásos szálerdőüzemtöl, hogy a letarolt terület, 
a tüskök és cserjék kiirtása után, 1—2 évig mezőgazdasági növé
nyek termesztésére használtatik s csak azután erdősíttetik be (vetés 
vagy ültetés útján). Beerdősítés után a csemetesorok közt, azok
nak tisztántartása czéljából, rendesen még 2—3 éven át kapás 
növényeket szoktak termeszteni. Az ortolás néhol a fadöntéssel 
egybekötve történik úgy, hogy mindjárt a fák ortatnak ki a föld
ből (a mi sokkal olcsóbb, mint ha a fát külön levágjuk és azután 
a tüsköt irtjuk).

Az ortoló szálerdőüzem mellett keletkezett állabok ugyanoly 
alakkal bírnak mint a tarvágásos szálerdőnél.

3. Szálerdőüzsmfokozatos felújító vágással. Ezen üzemmód
nál a kihasználás és felújítás egy és ugyanazon vágásterületen 
nem egyszerre, hanem fokozatosan, több év alatt történik. Az így, 
nagyobbrészt természetes úton, önvetődés által, de rendesen kisebb- 
nagyobb részben mesterséges erdősítés igénybe vétele mellett is 
létre jött állabok faegyedei korban 5—20 évvel különböznek egy
mástól. Magasabb korban azonban ezen korkülönbség többé-kevésbé 
elenyészik, úgy hogy az állab az egyenlőkorúhoz hasonló alakot 
nyer. A fiatal csemetések (legalább csoportonként) már zsenge 
korukban záródnak s a világosságért való küzdelem korábban kez
dődik és erősebb mint a tarvágásos szálerdőben. Budas korától 
kezdve azonban az állab alakja mindinkább közeledik a teljesen 
elegyetlenkorú állabéhoz.

4. Szálerdő talajvédö aljfatenyésztéMinden elegyetlenkorú
állab, különösen, ha a főfanem fényigényes, magasabb korban 
többé-kevésbé kigyérül s ennek következtében a talaj tevékenysége 
a növekvés hátrányára csökken; hogy ez elkerültessék és az állab 
ezen magasabb korában is ép és erőteljes állapotban fentartható 
legyen, talajvédő állabot szoktak alája telepíteni, mely, ha a főállab 
fényigényes fanemből áll, rendesen utóbbinak levágásáig liagya- 
tik meg; ha azonban a főállabot árnytürő fanemek alkotják s 
annak kiritkítása szándékosan történt, akkor a talajvédő aljfa
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betöltötte hivatását, mihelyt a főállab ismét záródik. A talajvédő 
aljfának azonban nem szabad magasabbra felnőni, mint a milyen 
a közönséges vesszős ; ott tehát, a hol a talajvédö aljfát hosszabb 
időn át szükséges fentartani, vesszős korában ki kell szedni s 
helyébe újat telepíteni, vagy pedig tőre metszeni. Ezen gazdasági 
alak nem képez szorosan véve külön üzemmódot, miután a talaj
védő aljfa ép úgy tenyészthető a tarvágás vagy ortolás útján 
kihasznált s mesterséges úton erdősíted, mint a fokozatos vágás 
útján felújított állabokban, s ha mindamellett az üzemmódválto
zatok közé soroztatik, ez csak azért történik, mert az így kezelt 
erdő mégis némileg sajátságos s a többitől eltérő jelleggel bír.

5. Szálerdő Tcorai alátelepítéssel. Ezen üzemmód abból áll, 
hogy egyenlőkorú állabban, mielőtt az gyérülni kezd, alátelepítés 
útján egy másik állabot létesítünk, azt az előbbivel együtt fel
neveljük és azután egyidejűleg kihasználjuk. A fősúly itt a koro
sabb állabra fektettetik, melytől erőteljesen fejlődő s müfára alkal
mas törzseket várunk; az alátelepített állabrésztöl nem azt köve
teljük, hogy értékes fát adjon, hanem inkább, hogy a korosabb 
állabrésznek növekedését élénkítse s kellő kifejlődését elősegítse. 
A korkülönbség a kétféle állab közt 25—60, sőt még ennél is több 
évre terjedhet, miáltal az állab egyenlőtlensége is kisebb vagy 
nagyobb. A két korosztály keveréke, a termőhely kisebb vagy 
nagyobb változatosságához és a fanemhez képest, részint faegye
denként, részint csoportonként állítható elő, mindkét esetben azon
ban az állab gondos ápolást igényel.

6. Kétvágásos szálerdő. Ezen üzemmód mellett (szabályos 
állapotban) minden állab két korosztályból áll, melyeknek törzsei, 
egyedenként vagy csoportokban, egymásközt egyenletesen s oly- 
képen vannak felosztva, hogy a fiatal törzsek, együtt számítva, 
épannyi területet foglalnak el mint a korosak, vagyis az állab 
területének a felét. A fiatal és a koros törzsek közti korkülönbség 
mindig fél akkora mint a forda éveinek száma. A kihasználás és 
felújítás olyképen történik, hogy a vágásterületről csak a koros 
rész használtatván ki, a felújítás az állva maradt fiatalabb rész
ről lehulló magból önvetődés útján, vagy a szükséghez képest 
mesterséges erdősítés által eszközöltetik. Az állva hagyott rész 
csak akkor használtatik ki, midőn a közte keletkező új állabrész 
oly koros lesz, mint a milyen most ő maga, úgy hogy egy és 
ugyanazon vágásterület egy forda alatt kétszer (mindig a terület 
felének megfelelő fatömeggel) kerül vágatás alá.
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Ha például a forda 150 éves, akkor közvetlenül vágatás előtt a vágás- 
területnek fele részét 150 éves, fele részét pedig 75 éves fák foglalják e l ; a 
150 éves fák kivágatván, azonnali erdősítés mellett egy év múlva ezen terület 
fele részben egy éves, fele részben 76 éves fával lesz erdősülve. Utóbbi 150 
éves korában kivágatik, a midőn az előbbi 75 éves lesz. Minden vágásterüle
ten (mely, miután mindannyiszor csak felerészben használtatik ki, kétakkora, 
mint az egy évi hozamterület), tehát a vágatás egy forda alatt kétszer, t. i. itt 
minden 75 évben egyszer (mindig csupán a 150 éves fák kihasználásával) esz
közöltetik.

Miután a felújítás az állva maradt fiatalabb faegyedekről 
lehulló magnak elvetödése útján ezéloztatik, a mi csak akkor lehet
séges, ha ezen fiatalabb rész a koros résznek vágatása alkalmá
val a magtermő kort már elérte: ennélfogva ezen üzemnél meg
felelően magasabb fordát szükséges alkalmazni.

7. Szálerdő túltartással.Ezen üzemmód abból áll, hogy kihasz
nálás alkalmával a vágásterületen egyes erőteljes és szebbnövésű 
törzsek vagy csoportok értékesebb faválaszték nyerése czéljából 
állva hagyatnak és a következő fordára túltartatnak.1 A túltartott 
fák vagy csoportok rendesen az új állabnak vágatása alkalmával, 
tehát kétszeres fordakorban használtatnak ki, a midőn azok helyett 
a második állabbóí ismét egyes törzsek vagy csoportok túltartatnak.

8. Szálaié üzem, vágásos beosztással. Ezen üzemmód azáltal 
különbözik a többiektől, hogy a kihasználás minden évben más 
területen, de csak egyes törzsek (legfeljebb kisebb csoportok) kisze
désével eszközöltetik s az így támadó hézagok részint természe
tes úton, részint pedig, a hol szükséges, mesterséges úton erdősít- 
tetnek be. A vágásos beosztású szálaló üzemben kezelt erdőnek esz
ményképe a következő. Az egész üzemosztály (illetve vágássorozat) 
annyi vágásterületre van felosztva, a hány év múlva a szálalás 
végig menvén az egész üzemosztályon, ismét visszatér az első 
ízben szálait területre, s egy-egy vágásterületen egy forda alatt 
annyiszor történik szálalás, a hányszor a vágásterületek száma a 
forda éveiben foglaltatik; minden szálalásnál pedig csak a leg
korosabb törzsek szedetnek ki oly mennyiségben, hogy az általuk 
elfoglalt nőtér együttvéve egyezzék a vágássorozat egész területé

1 Ezen üzemmódváltozatot nem szabad összetévesztenünk a hazánkban 
imitt-amott még előforduló azon mívelettel, mely szerint vágatás alkalmával a 
gyengébb és rossznövésű faegyedek, melyeknek fája nem értékesíthető, „magfa“ 
czímén állva hagyatnak. Az ily faegyedek sem a felújítást elősegíteni, sémi 
pedig használható fákká kifejlődni nem képesek s ennélfogva több kárt, mint 
hasznot tesznek.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



283

nek a forda éveivel való elosztása által nyert hányadossal (évi 
hozamterülettel), mely egyenlő egy vágásterületnek annyad részé
vel is, a hányszor a szálalás egy forda alatt minden vágásterüle
ten ismétlődik. Az állab tehát minden vágásterületen vegyeskorú, 
és pedig minden vágásterületen annyi korfok van egyenlő területtel 
képviselve, a hányszor a szálalás egy forda alatt minden vágás
területen ismétlődik. Minden korfok azonban a vágatási sorrend 
szerint következő vágásterületen egy évvel fiatalabb mint a köz
vetlenül megelőző vágásterületen.

Ha például a vágássorozat területe 280 hold, a forda 140 év, a szálalás 
pedig minden 20 év leteltével tér vissza egy és ugyanazon területre : akkor a

280vágásterületek száma 20, egy-egy vágásterület kiterjedése : =  14 hold;

minden vágásterületen egy forda alatt 140
20

20

=  7-szer történik szála!ás, s

minden szálalásnál a legkorosabb törzsek közül annyi darab vágatik ki, a
280 14mennyinek nötérösszege együttvéve  ̂ - (vagy - - )  =  2 holdnak felel meg..

Az első vágásterület ehez képest közvetlenül szálalás előtt:
V7 részben 140 éves
V 7 >> 120 ii
1h n 100 ii
V7 n 80 ii
1h 11 60 ii
V7 11 40 ii
1/7 11 20 ii

vetkező második vágásterület
1/7 részben 139 éves
1h n 119 ii
1/7 jj 99 ii
1/7 n 79 ii
1/7 ii 59 ii
1/7 ii 39 ii
1/7 ii 19 ii

i, úgy, hogy az utolsó (2 0-ik)
1/7 részben 121 éves
1/7 ii 101 ii
1/7 ii 81 ii
1/7 ii 61 ii
1/7 ii 41 ii
1/7 ii 21 ii
1/7 ii 1 ii

Minél hosszabb a szálalás ismétlésének ideje, annál inkább 
közeledik a beosztott szálaló üzemben kezelt erdő alakja a két- 
vágásos szálerdő alakjához; minél rövidebb ellenben az ismétlést
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idő, annál inkább hasonlít az a beosztás nélküli szálaié üzemben 
kezelt erdőhöz.

9. Beosztás nélküli szálaié üzem. Ez az előbbitől annyiban 
különbözik, hogy az erdő területe nincsen vágásterületekre fel
osztva, hanem a szálalás minden évben az egész erdőre terjed 
ki, de szintén mindig csak a legkorosabb s annyi törzs szedetik 
ki, a mennyinek nőtérösszege az évi hozamterületet (egész terület 
osztva a forda éveinek számával) túl nem haladja. Az állab alakja 
ezen üzemmód mellett a legegyenlőtlenebb valamennyi üzem
mód közt.

10. Legelöerdőüzem.1 Ezen üzemmód alkalmazásánál a fő- 
czél a legeltetésnek lehető legkiterjedtebb mértékben való gya- 
korolhatása, s a fatenyészetnek itt tnlajdonképen csupán az a 
feladata, hogy általa a talaj termőképessége megóvassék, habár a 
fatermés s néha a mellékhasználatok (pl. kocsányos tölgynél a 
makkoltatás és gubacs) nem csekély mérvben emelik a legelőerdő 
jövedelmét. A legelőerdőt főképen az állabnak bizonyos, a ren
desnél gyérebb zárlata jellegzi, mely jó termőhelyen s 0— 15° 
lejtü területeken mintegy 0'4 (igen jó talajon 0'3 is), középszerű 
termőhelyen és 15—25° lejtszög mellett 0’s, gyengébb termőhelyen 
és 25°-nál nagyobb lejtü helyeken 0'c—0'7. Ezen zárlatban a fa
állomány fiatal korától kezdve egész a vágatásig fentartandó, minél
fogva szükséges, hogy minden korban annyi törzs álljon holdan
ként, a mennyi máskülönben rendes kezelés mellett a fanem és 
termőhely szerint a megállapított zárlatnak ugyanazon korban 
megfelel. Ez által a legelőerdő lényegesen különbözik az ú. n. 
fás legelőtől, mely állandóan csak egy és ugyanazon törzsszámmal 
bír, s erdészeti kezelésben nem részesül. A faállománynak kihasz
nálása és felújítása sokféleképen eszközölhető; legczélszerübb 
azonban a területet megállapított forda szerint vágásokra osztani 
s  minden évben egy-egy vágást kihasználni és felújítani. Az erdő
sítés rendesen csemeteültetés útján történik, de a természetes 
felújítás sincs kizárva, miután a legelőerdönek jókarban tartásához 
okvetlenül szükséges, hogy minden évben az egész területnek 
mintegy V3-a (igen kedvező termőhelyen 1U-e) tilalmazva legyen, 
melynek egy része az előtilalomra, másik része pedig az utó
tilalomra esik.

11. Vadaserdöüzeni.Ezen üzemmódnál a fősúly a vad

1 Lásd: Erdészeti Lapok 1888. évfolyam IYr. füzet.
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tenyésztésre fektettetik. Az erdőt e czélból olyképen kell fen- 
tartani, a mint azt a vadtenyésztés igényei megkívánják. A kihasz
nálás és felújítás különben rendesen tarvágásos szálerdő módjára 
történik; megjegyzendő azonban, hogy rövid forda itt nem alkal
mas, s hogy a vágások elhelyezésénél ügyelni kell arra, mikép a 
vad el ne zárassék a víztől, sózóktól stb. A felújítás legczél- 
szerübben csemeteültetés útján teljesíthető, a vágások azonban 
kellően elkerítendők, hogy a vad az ültetést le ne rágja.

12. Közönséges sarjerdö. Ezen üzemmód mellett a kihasználás 
tarvágás útján, a felújítás pedig sarjadzás által történik, ott azon
ban, a hol a forda hosszabb, rendesen mesterséges erdősítés 
(ültetés) útján való pótlás is szükséges, mert az anyatuskók egy 
része kivész s tarlasztás alkalmával a tüskök (teljes zárlat mellett is) 
gyérebben állanak, mint a hogy az a fiatal sarjait teljes záródá
sához szükséges volna. Az egyes törzsek közel a föld felületéhez 
vágatván le, a kifejlődött sarjak néha (ha a tuskó -fiatal) a magból 
kelt faegyedektől alig különböztethetők meg. Rendes kezelés mellett 
a sarjak korábban záródnak mint a magból kelt csemeték. Teljes 
zárlatban a fejlődő sarjak koronái mindinkább fölfelé húzódnak 
s az állab oly alakot nyer, mint az elegyetlenkorú szálerdő rudas 
korában. Sok helyen tarlasztás alkalmával nehány szebbnövésü 
sarjat (vagy esetleg meglévő, magból kelt törzset) a következő 
fordára szoktak túltartani, mely esetben a sarjerdö közeledik a 
középerdő alakjához.

13. Csererdő. A csererdő, melynek főczélja a cserzőkéreg ter
melése, alakjára nézve semmivel sem különbözik a rövidebb for- 
dájú közönséges sarjerdőtől. A vágatás azonban lombfakadás 
idejében történik, miután a kéreg akkor bántható legkönnyebben. 
A csererdőt fiatal korban sűrű zárlatban kell tartani, később 
azonban (mintegy 12 éves korától kezdve) többször át kell erdölni, 
de mindenesetre legalább egy-két évvel tarlasztás előtt meg kell 
ritkítani, mely alkalommal először is a cserkérget nem szolgáltató 
más fanemek szedendők ki.

14. Kapáserdö.Ez a közönséges sarjerdőtől az által külön
bözik, hogy a vágásterület letárolás után 1—2 évig mezőgazda- 
sági czélokra használtatik. E végből a tüskök közti terület fel- 
kapáltatván, a giz-gaz halomra hordatik, a gyeppel együtt elégettetik 
s a hamu a felkapált területen szétszóratik. Az így előkészített 
földet azután tatárkával vagy moharral szokták bevetni, annak 
learatása után pedig őszszel gabonafélével, vagy pedig a követ
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kező tavaszszal burgonyával stb. A sarjakat szalmakötelekkel 
szokták összekötni, hogy kevesebb árnyékot vessenek, aratás után 
azonban a köteleket le kell venni. A mezőgazdasági használat 
megszűntével az összes hézagok csonkított csemetékkel beültettetnek.

15. Botoló üzem. Ezen üzemben a törzsek nem közvetlenül 
a föld fölött, hanem bizonyos magasságban (rendesen IV2—3 méter) 
vágatnak le (nyakaltatnak) s az ezen vágáslap körül keletkező 
sarjak képezik tulajdonképen a további rendes fahasználat tárgyát, 
magok az anyatörzsek csak kiveszésök esetén pótoltatván újak 
által. Rendes kezelés mellett azonban a csonka anyatörzsek ki
használására és felújítására is külön forda állapíttatik meg. Az 
anyatörzsek többé-kevésbé ritkás állásban telepíttetnek, miután 
ezen üzemmel rendesen a tűhasználat is össze van kötve, a sarjak 
pedig rendes fakorona alakjára terjeszkedvén szét, a szomszéd 
törzsek sarjaival kevésbé gyér állás mellett csakhamar záródnak.

16. Nyeső' üzem. Ezen üzemmód hasonlít némileg a botoló 
üzemhez, csakhogy a törzs egyáltalában nem csonkíttatik, hanem 
csupán oldalágai nyesetnek le, melyek helyén sarjak keletkezvén, 
ezek képezik azután a használat tárgyát. Alkalmazása még kor
látoltabb mint az előbbié.

17. Összetett sarjerdőüzem.Ha a közönséges sarjerdő a 
botoló üzemmel olyképen egyesíttetik, hogy a botolásra szánt 
törzsek a sarjak közt egyenletesen el vannak osztva, akkor az így 
egyesített üzemmódot összetett sarjerdöüzemnek nezezzük. Ezen 
üzemmód mellett az erdő alakja annyiban különbözik azokétól, 
melyek más sarjerdőüzemben kezeltetnek, hogy a sarjak emelet- 
szerűen kétféle magasságban állanak, a mennyiben a botolt törzsek 
sarjai a többi sarjak közül kiemelkednek.

18. Középerdöüzem. A középerdőüzem nem egyéb, mint szál- 
■erdöüzemnek egyesítése sarjerdőüzemmel. A faállomány ugyanis 
ezen üzem mellett minden területen kétféle: részben az ú. n. 
. a l j f a  (vagy sarjfa), mely sarjakból áll, részben a f e l  fa, mely 
magból kelt csemetékből fejlődik s az aljfa közt faegyedenként 
vagy csoportosan el van osztva. Az áll ab alakja ennek következ
tében hasonlít a szálaló üzemben kezelt erdőhöz. A középerdőnek 
czélja kisebb erdőterületen tűzifa mellett épület- és múfát is ter
melhetni; a tűzifát az aljfa szolgáltatja, az épület- és műfát 
pedig a felfa. Utóbbi rendesen több korosztályban van képviselve, 
melyeknek száma és korkülönbsége az aljta fordájától és azon 
kortól függ, melyet a felfa legidősebb korosztályának el kell érnie.
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A felfák holdankénti mennyiségét részint a korosztályok száma, 
részint pedig azon körülmény állapítja meg, vájjon kihasználás 
alkalmával csupán a legidősebb korosztályt vágjuk-e ki, vagy pedig 
akarunk-e a többi korosztályokból is valamit használni és mennyit. 
Ehhez képest különböző a terület, melyet a felfa elfoglal, s illetve 
a beárnyalás mértéke is. Általában a felfa terület szerinti aránya 
az aljfához attól függ, hogy a felfára vagy pedig az aljfára fek
tetünk-e inkább súlyt. Rendesen a felfa 25—50°/0-át foglalja el az 
egész területnek. A felfa törzsszáma ebből könnyen kipuhatolható, 
ha a különböző korosztályú törzsek nőterét ismerjük.

Ha például az aljfa fordája 20 év, a felfáé 80 év, a beárnyékolás aránya 
az aljfánál 60°/o, a felfánál 40%, használat alkalmával pedig a felfának leg
idősebb (80 éves) korosztályába eső törzseken kívül a 60 évesekből lV2-szer, 
a 40 évesekből pedig 2-szer annyi törzset akarunk kihasználni mint a 80 
évesekből, s ha

a 80 éves felfa nőtere törzsönként átlag 8*0 Q 0

a 60 „ „ „ „ „ 4*6 „
& 40 „ ,, ,, ,, ,, 2*2 ,,
a 20 „ „ „ „ „ 0*7 „

akkor azon a vágásterületen, mely most kerül kihasználásra (melyen tehát a 
legidősebb korfokok vannak képviselve), közvetlenül vágatás előtt egy kát. 
holdon az aljfa 1600 X 0*60 =  960 □  ölet, a felfa 1600 X 0*40 =  640 □  ölet 
foglal e l ; utóbbiból esik, — ha tekintettel arra, hogy az egyik korosztályból a 
másikba való átlépéséig nehány törzs kivész, a 60 évesekből 10%-kal, a 
40 évesekből 15°/o-kal és a 20 évesekből 20°/o-kal többet tartunk túl, mint a 
mennyi szükséges volna, ha valamennyi túltartott törzs egész a kihasználásig 
megmaradna, —

a 80 évesekből 18 db., ebből kihasználtatik: 18, túltartatik: 0
a 60 „ 47 99 „ (1-5 X 1 8 = ) 27, „ (18 X 1-10=) 20
a 40 - 91 99 » ( 2 X 1 8 = ) 36, . (47 X M 5 = ) 55
a 20 „ 109 99 99 99 0 , » (91 X 1-2 0 = ) 109
(az utolsó 109 törzs a most szintén 20 éves aljfa közt fel nem tűnik, de a 
számításnál el nem hagyható).1

1 Ha ugyanis a legidősebb felfák holdankénti törzsszáma =  x, akkor a 
fennebbi feltételek mellett kell, hogy a vágásterületen közvetlenül vágatás előtt
álljon holdanként:

80 éves felfa: x __...................... ... ...................... 1*00 x
60 „ „ l*5a?-b 1-1 0 a?— ‘_________________  2*60 x
40 „ * 2 x  +  (1-5 x  +  14 x) 1*15 ____  ... 4*99 x
20 „ * [2# +  (1-5 05+ 1*1 x) 1*15].1*20_____  5*99 a?

melyeknek nőtérösszegei:
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Ha a felfa korosztályai nem törzsszám, hanem egyenlő 
terület szerint határoztatnak meg, akkor a felfaállomány törzs
száma az egy korfokra eső terület és az illető kornak megfelelő 
nőtér alapján számítható ki; ez esetben azonban a legidősebb 
korfok összes törzseinek kihasználása alkalmával minden korfok 
törzseiből is annyit kellene kihasználni, hogy a törzsszám meg
feleljen a közvetetlenül következő magasabb korfok törzsszámának 
(mert egy év múlva már ebben lesz.)

Ha pl. a fentebbihez hasonló erdőnek összes területe 20 k. hol#, akkor 
(szabályos állapotot feltételezve) az aljfa 12 holdat (2 0 X 0 *6), a felfa pedig 
8 holdat (20 X  0*4) foglal el. Évenként kihasználtatik (területben) az alj fánál 
0*6 hold (1 2  : 2 0), a felfánál 0*1 hold (8 : 80). A felfa korosztályai a következők r

61—80 éves ...................   2 hold,
41 —60 *   2 „
2 1 -4 0  *   2 *

1 -2 0  * ------------------- ---- 2 „
Ö sszesen.........  8 hold.

Minden korosztályban minden korfok 0*1 holdat foglal el; ehhez képest 
közvetlenül vágatás előtt a 80 éves felfából kell állania 0*1 holdon (vagyis 
160 □  ölön): 160:8 =  20 törzs, a 60 éves felfából azonban szintén 0*1 holdon 
160:4*6 =  34*9, vagyis kikerekítve 35 tözs áll, ennélfogva azon 10 év alatt, 
míg a 60 éves felfából 80 éves lesz, ki kell vágni belőle 15 törzset (vagyis 
egyre-másra minden 2 évben 3 törzset, beleszámítva az esetleg kivesző tör
zseket is). Ugyanígy áll a dolog a többi korfokkal is, mindegyikből ki kell 
vágni annyi törzset, hogy a fenmaradó törzsszám egyezzék az 1 évvel magasabb 
korfoknak megfelelő törzsszámmal, s így minden korfok mindig 0*1 holdat 
foglaljon el.

Önként értetik, hogy a középerdőnek ily eszményi állapota a 
gyakorlatban teljesen alig érhető el, s hogy ez inkább csak 
tájékozásul szolgál. A mi különösen a felfáknak a területen való 
egyenlő elosztását illeti, arra nézve kisebb-nagyobb eltérések 
minden középerdőben fordulnak elő, sőt gyakran szükségesek is, 
ha t. i. a talaj minősége igen változatos, mely esetben kénytelenek 
vagyunk a mélyebb talajú helyeket a felfáknak átengedni s a 
sarjfát a kevésbé mély talajú helyeken tenyészteni.

X (1-00 X  8 +  2-60 X  4-6 +  4-99 X  2 ’2 +  5'99 X  0 7) =  640 □  öl; ebből:

s ennélfogva a holdankénti törzsszám:
80 éves ...............  r00 X  18-22 =  18-22 vagy kikerekítve 18 db:
60 „   2-60 X  18-22 =  47'37 „ ,, 47 ,,
40 ,,   4-99 X  18-22= 90'92 „ „ 91 „
20 „   5-99 X  18-22 =  109-14 „ „ 109
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Az üzemmódok viszonya a termőhelyhez.

109. §.

Az állaboknak visszahatása a talaj termőképességére az egyes 
üzemmódok szerint igen különböző, s ehhez képest a talaj termő
erejének állandó fentartása tekintetéből minden termőhelyen bár
mely üzemmód czélszerűen nem alkalmazható. Az erdőnek a talaj 
termőképességére való jótékony hatása, a mint már fentebb (98. §.) 
említtetett, főképen abból áll, hogy a talajt ellátja alomtakaróval, mely
ből humus képződik, és hogy a nedvességet állandóan fentartja; utóbbi 
körülmény különösen ott bír kiváló fontossággal, a hol a nedves
ség nem pótolható a talajból vagy a légkörből. Mindkét irányban 
azonban az erdő jó hatását a nap és a szél jelentékenyen képes 
gyengíteni, sőt teljesen meg is akadályozni, a mennyiben azoknak 
szabad behatása mellett úgy a humus mint a nedvesség is veszen
dőbe megy. Ebből következik, hogy a talaj termőképességének 
állandó fentartása szempontjából legelőnyösebb oly üzemmód, mely 
mellett az erdő a napnak és a szélnek behatását a talajtól foly
tonosan távol tartani képes.

Minél egyenlőtlenebb az állab korra nézve (mindig teljes 
zárlatot feltételezve), annál jobban felel meg ezen feladatnak. 
A tarvágásos szálerdőüzemböl eredő állabalak nem ilyen; a vágás
terület tarra vágatván, egyszerre erdösíttetik be s a tarlasztástól 
egész az új csemeték záródásáig nem képes a talajnak védelmet 
nyújtani a nap és szél behatása ellen. Záródás után megváltozik 
a dolog; a mindinkább sűrűsödő fiatalos majdnem teljesen elzárja 
a talajt a nap és szél elől, s az így tart egész a rudaskor végéig, 
midőn a fák koronái kezdenek jobban fejlődni. Ez időtől kezdve 
a koronák által alkotott ernyő a napot ugyan távol tartja a talaj
tól, de a koronák mindinkább emelkedvén, folyton nagyobbodó ür 
támad az ernyő és a talaj közt, melyben a szél szabadon járhat. 
Ehhez hozzájárul még az állabnak magasabb korban beálló ritku
lása is, úgy hogy a talaj közvetlenül kihasználás és illetve erdősí
tés előtt leginkább nélkülözi az erdőnek jótékony hatását, melyre 
épen akkor nagyobb mértékben volna szüksége. A szintén tar
vágás útján felújuló sarjerdők ugyan korábban záródnak mint a 
tarvágásos szálerdő, s a rudas kort nem igen haladván meg, náluk 
a koronák emelkedéséből eredő hátrány is kevésbé érezhető. A tar
vágásos szálerdővel szemben mutatkozó ezen előnyök azonban

19Erdőrendezéstan. I. rész.
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elenyésznek az által, hogy a sarjerdő ugyanazon idő alatt többször 
vágatván mint a szálerdő, a vágásterület rövidebb időközökben 
fekszik védtelenül a nap és szél behatásának kitéve, mely körül
mény annál hátrányosabban hat, minél rövidebb a forda.

A fokozatos felújító vágás útján felújuló szálerdő csak annyi
ban bír előnynyel a tarvágásos szálerdő (s illetve sarjerdő) előtt, 
a mennyiben a vágásterület a felújítás ideje alatt sincsen véd
telenül a napnak és szélnek kitéve. Az állalmiak azonban csak 
kezdetben egyenlőtlen, a rudas koron túl a különbségek külsőleg 
majdnem teljesen elenyésznek. Hasonló viszonyban a talajhoz áll 
a szálerdő túltartással, valamint a kétvágásos szálerdő is. Az aljfa- 
tenyésztéssel és a korai alátelepítéssel összekötött szálerdőüzem 
már sokkal kedvezőbb a talaj termőerejének fentartására. Az erdő 
ezen üzemmódok mellett határozottan kétkorú s oly alakot nyer, 
mely nemcsak a napnak, hanem a szélnek a behatását is korlátozza. 
Az ezekkel némileg hasonló középerdőüzem azért nem bír hasonló 
előnynyel, mert itt a vágatás rövidebb időközökben ismétlődik.

A (rendszeres) szál aló üzem tehát az egyedüli, mely mellett 
az állabok a talaj termőképességének állandó fentartása iránt való 
feladatukat leginkább képesek teljesíteni. Az egész erdő jellege 
ezen üzemmód mellett folyton ugyanaz; minden területen vala
mennyi korosztály van elegyesen képviselve, minek folytán a talajt 
megszakítás nélkül mindenkor fák árnyalják be, s másrészt a szél
nek a talaj felületéhez való hozzájutása is akadályoztatik. A lég
köri csapadékok ezen állabalak mellett nagyobb mennyiségben jut
nak a talajba, viszont pedig a víz elpárolgása, melyet a szél leg
inkább elősegít, hathatósabban akadályoztatik s a nedvesség min
den korosztályra egyaránt oszlik el. Nem csekély azon előnyös 
hatás sem, melyet a szálaló üzem a talajra az által gyakorol, hogy 
hegyoldalokon az alomtakarónak szél és víz által való elhordását 
és az eső- és hóvíznek gyors lefolyását megakadályozza. Ezen 
tulajdonságoknál fogva a szálaló üzemmód a véderdőkben általá
nosan alkalmaztatik.

A talaj termőképességének állandó fentartása szempontjából 
fentebbiekhez képest az egyes üzemmódok apadó sorrendben körül
belül következőleg sorakoznak egymás mellé:

Rendszeres szálaló üzem vágásos beosztással; szálaló 
üzem beosztás nélkül.

Szálerdő korai alátelepítéssel; szálerdő talajvédő aljfa- 
tenyésztéssel; közönséges középerdőüzem.
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Kétvágásos szálerdő; szálerdő fokozatos felújító vágással; 
szálerdő túltartással.

Vadas erdő ; szálerdő tarvágással; szálerdő ortolással.
Közönséges sarjerdő; csererdő ; kapás erdő; összetett sarj- 

erdő; botoló üzem ; nyeső üzem.
Legelőerdő.

A talajápoló képességgel megfordított arányban áll az egyes 
-üzemmódok igénye a talaj termőképessége s illetve a termőhely 
jósága iránt. Minél kevésbé képes valamely üzemmód a talaj 
termöerejét fentartani, annál inkább szükséges, hogy az oly termő
helyi viszonyok közt alkalmaztassák, melyek mellett a talaj elsze
gényedésétől nem kell tartani. A szálerdőüzemmód általában, meg
felelő fanem s helyes kezelés mellett, minden termőhelyen alkal
mazható ; az egyes változatoknak a termőhely iránt való igényei 
azonban különbözők. A legelőerdőüzem csak jó termőhelyen alkal
mazható. Azon üzemmódváltozatok, melyekből egyenlőkorú állab- 
alak következik, szintén jobb termőhelyet igényelnek, különösen 
nedvesség tekintetében.1 Ellenben minél inkább közeledik az állab- 
alak a szálaié üzemből eredő alakhoz, annál kisebb igényeket támaszt 
az a termőhely jóságára.

A sarjerdő általában jobb termőhelyet kíván mint a szálerdő. 
Talajmélység tekintetében ugyan megelégszik sekélyebb talajjal is, 
de sikerrel és a talaj termőképességének veszélyeztetése nélkül 
csak ott alkalmazható, a hol a talaj üde és erőteljes; igen jó 
termőhelyet igényel különösen a csererdő és kapáserdő. A botoló 
és nyeső üzem, valamint az összetett sarjerdő is többé-kevésbé a 
fanemhez lévén kötve, csak ott van helyén, a hol az illető fanem 
jól tenyész.

A középerdő igénye a termőhely jósága iránt még nagyobb 
mint a sarjerdőé, mert a felfák nemcsak erőteljes, de mély talajt 
is igényelnek.

1 Hazánk erdeinek jelentékeny része tarvágásos szálerdőüzemben kezel
tetik, anélkül, hogy az ennek folytán keletkező elegyetlenkorú állabalak hátrá
nyainak nyomai észlelhetők volnának. Ez azonban nem az üzemmódnak tulaj
donítandó, hanem azon körülménynek, hogy az illető erdők termőhelyi viszo
nyai igen kedvezők, a mennyiben a talaj a szükséges nedvességet részint a 
talaj mélyebb rétegeiből, részint a légkörből mindenkor pótolhatja. Hogy külön
ben maga a természet is igyekszik az elegyetlenkorú állabalaknak a talaj termő
erejének fentartására való hátrányos befolyását ellensúlyozni, azt a délvidéki 
tölgyesekben látjuk, a hol a korosabb állabokba mindenféle cserje telepedik be, 
természetes talajvédő cserőczét képezvén.

19
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Az üzemmódok befolyása a fanemek tenyészetére.

110. §.
Azon különböző hatással szemben, melyet az egyes üzem

módok a talaj termőképességére gyakorolnak, s azon különböző 
állabalaknál fogva, mely azoknak alkalmazásából ered, igen termé
szetes, hogy az egyes fanemeknek tenyészete s talajápoló képes
sége az üzemmód szerint többé-kevésbé módosul. Ebből következik,, 
hogy minden fanem bármely üzemmódban nem kezelhető.

Mindazon üzemmódváltozatok, melyekből elegyedem, vagy 
legalább közel egykorú állabalak keletkezik, általában csak a talaj
ápoló képességgel nagyobb mértékben bíró árnytürő fanemeknéf 
alkalmazhatók; kivételnek csak ott van helye, a hol a termőhelyi 
viszonyok oly kedvezők, hogy a talaj termőképességének állandó 
fentartása szempontjából sem a fanem, sem az üzemmód nem bír 
jelentőséggel. Azon üzemmódváltozatoknál, melyek két- vagy több
korú állabalakot idéznek elő, figyelembe kell venni, hogy a fiata
labb korosztály a világosság élvezetében kisebb-nagyobb mér
tékben, s rövidebb vagy hosszabb ideig korlátolva van, a mennyiben 
az idősebb korosztályú fák ernyője alatt, vagy legalább oldal
árnyékban kénytelenek tenyészni. Ha tehát az idősebb korosztály 
árnytűrő fanemekből áll, akkor a fiatalabb korosztályban fény
igényes fanem meg nem él, s ott is, a hol az idősebb korosztályt 
fényigényes fanemek alkotják, csak gondos ápolás mellett bír meg
maradni. Sarjerdőüzemre csak azon fanemek alkalmasak, melyek 
jó sarjadzási képességgel bírnak; fenyőfélék tehát egyáltalában ki 
vannak zárva.1 Középerdőüzemben aljfának mindazon fanemek 
alkalmasak, melyek sarjerdőnek valók; felfának azonban túlnyomó 
részben fényigényes fanemek alkalmazandók.

Szálerdőüzemben kezeltetnek elegyetlenül nevezetesen: a 
tölgy, bükk, lúczfenyő, jegenyefenyő, erdeifenyő, csekély mértékben 
a gyertyán, hárs, ákácz, nyír, feketefenyő, vörösfenyő : elegyítve a 
fentebbieken kívül: a kőris, szil, juhar, kevésbé a szelidgesztenye, 
diófa, törökmogyoró, havasi fenyő, tiszafa, berkenye stb. Sarjerdő- 
üzemben alkalmaztatnak: a tölgy, gyertyán, bükk, kőris, szil, juhar, 
hamvas éger, ákácz, szelidgesztenye, bálványfa, nyár és fűz. Közép-

i A hol mindamellett fenyőfélék is előfordulnak sarjerdőben, ott azok 
csak ideiglenesen, talajjavítás czéljából tenyésztetnek.
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'erdőüzemben az aljfát ugyanazon fanemek szokták szolgáltatni 
mint a sarjerdöben (kivéve a nyárt és füzet); felfának alkalmaz
tatnak: a tölgy, kőris, nyír, szil, éger, vörös fenyő, erdeifenyő, 
ezüstnyár, jegenyenyár, ákácz, gyertyán és bükk.

A mi a főbb fanemeknek az egyes üzemmódokhoz (s illetve 
üzemmódváltozatokhoz) való viszonyát illeti, arra nézve megjegy
zendők a következők:

A tölgy valamennyi üzemmódban található. Szálerdőben ele- 
gyetlenül csak kitűnő talajon tenyészthető, a minő a folyómenti 
lapályokon és a jobb termőhelyü dombos előhegységben fordul elő. 
Itt nagyrészt az ortolással, részben azonban a fokozatos felújító 
vágással összekötött szálerdőüzemmód alkalmaztatik, utóbbi rövid 
felújítási időtartammal. Kevésbé jó talajon a tölgy czélszerüen csak 
talajápoló fanemek társaságában tenyészthető. Itt aztán a szál
erdőüzem talajvédő aljfa tenyésztéssel, vagy korai áttelepítéssel, 
vagy pedig túltartással is alkalmaztatik. Szálaló üzemre a tölgy 
kevésbé alkalmas, bár kisebb mennyiségben elegyítve itt is talál
ható. Legelöerdőüzemben igen jól alkalmazható, s vadaserdöben 
sem szokott hiányozni, a hol a termőhely az ö igényeinek meg
felel. Sarjerdőüzemre a tölgy kitűnő sarjadzási képességénél fogva 
kiválóan alkalmas; mint csererdő (melyben egyébiránt a csertölgy 
és a molyhostölgy nem alkalmazható) és mint kapáserdő igen 
erőteljes talajt és általában kedvező termőhelyet igényel. Még a 
botolást és nyesést is megtűri, habár erre csak elvétve szokott 
lealáztatni. Középerdőüzemben igen jó felfát szolgáltat, mint aljfa 
azonban a világosság hiányát nagyon megsínli.

A bükJcöt legczélszerübb szálerdőnek nevelni, melyben tényleg 
is legnagyobb mennyiségben, részint elegyetlenül, részint más fane
mekkel elegyülve, sokszor nagy kiterjedésű összefüggő erdőket 
alkotva, fordul elő, s a tarvágásos szálerdőüzemet és a legelő
erdőüzemet kivéve valamennyi szálerdőüzemváltozatban van kép
viselve. Legnagyobbrészt fokozatos felújító vágású szálerdőüzemben 
(valamivel hosszabb felújítási időtartammal mint a tölgy) kezel
tetik; kétvágásos szálerdőre azonban szintén igen alkalmas. Talaj- 
védő aljfának alkalmazva a bükk igen jól teljesíti feladatát; szálaló 
üzemben is megfelel, s általában elegyítésre, kitűnő talajápoló 
képességénél fogva, tenyészeti határán belül minden szálerdőalakban 
czélszerüen alkalmazható. Sarjerdőnek kevésbé jó, mert sarjadzási 
képessége nem tartós, mivel a tüskök hamar kivesznek; mind
amellett kitűnő talajjavító képességénél fogva és jó tűzifát szol-
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gáltató fájáért, más fanemekkel elegyítve úgy a sarjerdőben, mint 
a középerdőben is czélszerüen alkalmaztatik; elegyetlenül azonban 
általában sarjerdőnek nem való.

A lúezfenyö ott, a hol elegyetlen állabként fordul elő, tarvá* 
gásos szálerdőüzemben kezeltetik; a fokozatos felújító vágásnak 
alkalmazása azért bajos, mert a vetővágásnál tekintettel arra, 
hogy a lúcz, ha ritkább állásba helyeztetik, nagy mértékben ki van 
téve a széldöntés veszélyének, oly sűrűn kellene hagyni a fákat, 
hogy ez a felújítás czéljának meg nem felelne. Ott, a hol a lúcz- 
fenyő más fanemekkel (jegenyefenyő, bükk) elegyes állabokat alkot, 
a kihasználás és felújítás fokozatos felújító vágás útján történik. 
Zordabb fekvésben, mint pl. a havasok alatt lévő véderdőkben, a 
lúezfenyö szálaié üzemben kezeltetik, mely üzemmód általában 
gyengébb talajon mindenütt alkalmazandó; csakhogy egyenlőkorú, 
jó zárlatban nőtt állaboknak szálaló erdő alakjába való átalakí
tását igen óvatosan kell végrehajtani, mert különben a szél igen 
sok kárt tehet bennük. Alátelepítésre a lúcz igen alkalmas, mert 
a fák által való beárnyékolást, kivált ha lombozatuk laza, több 
éven át megtűri, s később áterdőlés útján világosságban részesít- 
tetvén, gyorsan növekedik.

A jegenyefenyő ép úgy, mint a bükk, rendszerint fokozatos 
felújító vágással összekötött szálerdőüzemben kezeltetik, még hosz- 
szabb felújítási időtartammal mint a bükk. Oly helyen ugyan, mely 
a szárító s hideg szelek, fagy és nap ellen védve van, a jegenye- 
fenyőcsemeték fátlan területen is jól tenyésznek; általában azonban 
a felnőtt fák védelmét nem szívesen nélkülözik. Kétvágásos szál
erdőüzemben, valamint szálaló üzemben a jegenyefenyő szintén 
sikeresen kezelhető. Alátelepítésre igen alkalmas, s mint talajvédő 

. aljfa is jól megfelel.
Az erdeifenyő ott, a hol elegyetlen állabokat alkot, tarvá- 

gásos szálerdőüzemben kezeltetik; az imitt-amott alkalmaztatni 
szokott fokozatos felújító vágás ritkán vezet sikerre, minek oka 
abban rejlik, hogy a vetővágásnál az anyatörzseket, melyeknek 
árnyékát az erdei fenyőcsemete nem bírja meg, igen gyér állásban 
kell hagyni, s ennek folytán a vágás nagyon egyenlőtlenül erdősül 
be. Alátelepítésre az erdeifenyő fényigényességénél fogva egyálta
lában nem való; ellenben laza ernyője alatt más, árnytürőbb fanc- 
mek igen jól tenyésznek, a miért is védő előertésképen, talajjavító 
tulajdonsága miatt, haszonnal alkalmaztatik. Középerdőüzemben já  
felfát szolgáltat.
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Az erdei fenyővel egyenlő elbánásban részesül üzemmód tekin
tetében a fekete fenyő is ; megjegyzendő azonban, hogy utóbbi jó 
termőhelyen kevésbé érzékeny a beárnyalás iránt mint az erdeifenyő.

A vörösfenyő majdnem valamennyi üzemmódváltozatban fordul
elő. Nagy kiterjedésű elegyetlen állabokban való tenyésztése nem 
nyújt biztos kilátást a sikerre; kisebb állabokban azonban tenyé
szeti határain belől czélszerüen tenyészthető, s ilyenekben, ha a 
termőhely neki megfelelő, tarvágásos szálerdőüzemben kezeltetik. 
Gyengébb talajon talaj védő alj fát vagy korai alátelepítést alkal
mazunk, mely czélra lúcz- és jegenyefenyő legalkalmasabb. Ott, 
a hol a vörösfenyő más fanemekkel elegyesen fordul elő, erősebb 
müfa nyerése czéljából túltartani is szoktuk. Szálaló üzemben is 
előfordul, különösen a véderdőkben, más fanemekkel elegyesen. 
Védő előertésnek és a liézago« lúcz- és bükkfiatalosokban 
való pótlásokra igen czélszerüen használtatik. Legelőerdőben is 
igen jól alkalmazható, s a középerdőben kitűnő felfát szolgáltat. 
Bármely üzemmódban is fordul elő, mindig figyelemmel kell len
nünk arra, hogy koronájának felső része a világosságot szabadon 
élvezhesse, miután beárnyalást egyáltalában meg nem tűr.

A havasi fenyő (czirbolyafenyő), mely különben csak kisebb- 
nagyobb csoportokban fordul elő erdeinkben, oly magas fekvésű 
helyeken tenyész, a hol más, mint a szálaló üzem, nem igen alkal
mazható.

A törpefenyő(henyefenyö) nemcsak mint véderdő bír fontos
sággal, hanem eszközül is szolgálhat a legeltetés által leszorított 
tenyészeti határnak ismét feljebb való tolására, a mennyiben védelme 
alatt sok helyen a lúcz igen jói megtelepíthető.

A ternyő tiszafa, mely hazánk erdeiben hajdan több helyen 
fordult elő, jelenleg már alig található számbavehető mennyiségben, 
s fölötte lassú növésénél fogva nincs is kilátás arra, hogy vala
mikor másként, mint kisebb csoportokban tenyésztessék.

A gyertyán nagyobb kiterjedésű elegyetlen szálerdőként csak 
kevés helyen fordul elő, s ott fokozatos felújító vágás alkalma
zásával kezeltetik. Ellenben a tölgy- és a bükkszálerdőben kisebb- 
nagyobb mértékben elegyedve igen gyakran található; itt az ural
kodó fanem számára megállapított üzemmódhoz kell alkalmaz
kodnia. Alátelepítésre igen alkalmas, s kitűnő talajvédő aljfát 
szolgáltat, mely körülmény különösen ott bír fontossággal, a hol a 
termőhely meleg és száraz, s a hol ennélfogva sem lúcz- vagy jege
nyefenyő, sem a bükk nem alkalmazható. Kopár és száraz helyre
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való első megtelepítése azonban nehézséggel jár. Sarjerdöben, 
valamint középerdőben aljfának, szintén jól alkalmazható.

A Jcöris, juhar és szil előfordulnak kisebb-nagyobb mértékben 
elegyítve a tölgy-, bükk-, sőt (különösen a juhar) a fenyves szál
erdőkben is, s jeleniétök a bükkösökben különösen kisebb kopár 
helyek közvetlen közelében, köves hegycsúcsokon stb. válik fon
tossá, a hol a bükkserdény nem marad meg, a mesterséges erdő
sítés pedig nehéz és költséges. Ily helyeken egy-két törzs magfának 
hagyatván a kopár helyet többnyire teljesen beveti. Sarjerdöben s 
középerdőben aljfának sikeresen alkalmazhatók, a kőris felfának is. 
Legelőerdőnek is alkalmasak, különösen a kőris, mely vizenyős 
helyeken is jó szolgálatot tesz.

A hárs szálerdőben nem igen tenyésztetik, habár vannak egész 
állabok, melyeket tisztán a hárs alkot. Elegyben megtüretik, kivált 
a sarjerdöben.

A nyír a szálerdőben rendesen gyomnak tekintetik, s legfeljebb 
a széleken türetik, hol jó fává nőhet fel. Erdősítéseknél azonban 
mint védőállab igen hasznos.

Az éger vizenyős és tőzeges helyeken bír jelentőséggel, s 
sarjerdöben, alj fának a középerdőben is nedvesebb helyeken czél- 
szerüen alkalmazható.

Az ákácz, mely nagy fontossággal bír különösen az alföldi 
homokterületeken és az előhegységi vízmosásos helyeken, leginkább 
sarjerdőüzemben kezeltetik, s a középerdőben íelfának is jól alkal
mazható. Legelőerdőnek szintén alkalmas.

A bálványfa különösen a homoki, az előhegy
ségi sarjerdőkben czélszerüen tenyészthető.

A vadgesztenye erdészetileg különösen a vadaserdőkben 
tenyésztetik.

A diófa a tölgyes szálerdők közt elegyben fordul elő. Nedves 
helyeken a fekete diófa tenyésztése jó eredményt mutat.

A boglárfa és a török mogyoró a délibb vidékeken úgy sarj
erdöben, mint szálerdőben is tenyésztetnek.

A nyár és fűz a folyók mentén s a szigeteken részint sarj-
erdőnek, részint botoló (fűz) vagy nyeső (nyár) üzemben kezelve 
tenyésztetnek.

A többi, rendesen csak faegyedenként elszórtan előforduló 
fanemek (berkenye, vadcseresznye, vadkörte, vadalma stb.) erdészeti 
tenyésztés tárgyát csak ritkán képezik; ott azonban, a hol önként 
előfordulnak s a főállabnak nem alkalmatlanok, meg szokták tűrni.
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Az üzemmódok befolyása az állaboknak külső veszélyekkel 
szemben való ellentállási képességére.

111. §•

Hogy a különböző állabalak mellett, a mint az a különféle 
üzemmódokból és azok változataiból ered, a külső veszélyeknek 
az erdőre való hatása nem lehet egyenlő, azt következtethetjük 
azon befolyásból, melyet az állabalak a faegyedek fejlődésére 
gyakorol; de bizonyítja a tapasztalat is, hogy az elemi csapások 
s rovarpusztítások által az erdőben okozott károk nagysága az 
állabalak szerint igen különböző. A tarvágásos szálerdőüzemben 
kezelt állabok már zsenge korukban sokat szenvednek a fagy 
(különösen tavaszi fagy) és a napmeleg á lta l; később, mikor záródnak 
ki vannak téve a zúzmara- és hótörésnek, melynek annál kevésbé 
bírnak ellentállni, minél sűrűbb a zárlat. A széldöntés és széltörés 
valamint a rovarpusztítás szintén ezen üzemmódban kezelt erdők
ben fordul elő legnagyobb mértékben, s ezzel összefüggőleg a 
fabetegségek is itt terjednek el leginkább. A fokozatos felújító 
vágás alkalmazásával kezelt szálerdőben a keletkező állab nagyob- 
bára meg van védve a fagy és nap ellen ; minél inkább enyész
nek el azonban a haladó korral az egyes faegyedek közt való 
korkülönbség által okozott külső egyenlőtlenségek, annál határo
zottabban veszi fel az állab a tarvágás útján keletkezett állabok 
alakját s annál kevésbé képes a külső veszélyeknek ellentállni. A 
korai alátelepítéssel összekötött, valamint a kétvágásos szálerdő
üzemben a korkülönbség az állabot alkotó egyes törzsek közt 
már elég nagy arra, hogy az állab a külső veszélyektől megkímél- 
tessék; sokan ugyan azt állítják, hogy az ily üzemben kezelt 
erdők nagy mértékben ki vannak téve a szélveszélynek, a tapasz
talat azonban az ellenkezőt mutatja. Leginkább képes a szálaló 
üzemből eredő vegyeskorú állabalak a külső veszélyeknek ellent
állni ; ezen állabalak mellett minden faegyed természetszerűen 
fejlődvén ki, külső veszélyeknek faegyedenként is kevésbé van 
alávetve, azon körülmény pedig, hogy minden fa, vagy csoport, 
korban jelentékenyen különbözik a közvetlen szomszédságában 
lévőtől, még inkább fokozza az ellentálló képességet. A sarjerdők 
különösen fagynak, napmelegnek és rovarfalásnak vannak kitéve, 
és pedig még nagyobb mérvben, mint a tarvágásos szálerdő; 
utóbbi előtt azonban a sarjerdő azon előnnyel bír, hogy a sár-
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jadzúsi képességnél fogva a szenvedett károkat könnyebben képes 
kiheverni, addig, míg a tuskó nincsen megtámadva. A középerdő- 
üzemben kezelt állabok sokkal kevesebbet szenvednek külső károk 
által, mint a sarjerdők, s e tekintetben a középerdőüzem hasonló 
arányban áll a sarjerdőüzemhez, mint a szálaló üzem a tarvágásos 
szálerdőüzemhez.

A z  üzemmódok befolyása a fatermés mennyiségére és minő
ségére, valamint az álló fakészlet nagyságára.

112. § .

A fatermés m e n n y i s é g é r e  nézve legtöbb tartamos évi 
fatermést ad a szálerdőüzemben kezelt erdő, legkevesebbet a sarj- 
erdö. Míg ugyanis a szálerdőben pl. középszerű (az Erdészeti 
Segédtáblákban foglalt által. fát. táblák szerint V.) termőhelyi 
osztályú tölgyes 2 '2i m3 átlagos évi fatermést képes holdanként 
nyújtani, addig a sarjerdőben szintén középszerű (III.) termőhelyi 
osztály mellett az évi fatermés holdanként csak 1 '90 m3. A közép
erdő fatermése a szál- és sarjerdő-é közé esik. A mi az egyes 
üzemmódváltozatokat illeti, ezek közül azok biztosítanak arány
lag legtöbb fatermést, melyek mellett az állabok lehető legtovább 
tartják meg növekvési erélyöket. Ilyenek tehát a jobb termőhelye
ken : a tarvágással, ortolással vagy fokozatos felújító vágással 
ö s s z e k ö t ö t t  szálerdőüzem; kevésbé jó termőhelyen: a talajvédő 
aljfa tenyésztéssel s a korai áttelepítéssel összekötött szálerdő- 
üzem, sőt a szálaló üzemmód is, bár utóbbi mellett a magassági 
növekvésnek hátramaradását a vastagságban való aránylag nagyobb 
gyarapodás nem mindig képes pótolni.

A fatermés m i n ő s é g é r e  nézve, ha csupán a választékok 
arányát tekintjük, szintén az elegyetlenkorú, vagy legalább közel 
egyenlőkorú állabalak, a minő a tarvágással (vagy ortolással) és 
a fokozatos felújító vágással összekötött szálerdőüzemmódból 
származik, a legelőnyösebb. Ezen üzemmódok mellett ugyanis az 
állabok még zsenge korukban záródván, a sűrűbb állás folytán az 
egyes törzsek kényszeríttetnek koronáikkal fölfelé iparkodni, miután 
csak ott élvezhetik a szükséges világosságot; ennek következté
ben az egyes törzsek alakja hengeresebb, egyenesebb és ágtala- 
nabb mint a többé-kevésbé szabad állásban nőtt törzseknél, a 
miből önként következik, hogy ezen szálerdőüzemmódok mellett
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a törzsfa és ágfa közti arány sokkal kedvezőbb, mint a többkorú' 
állabalakú szálerdőben. Vastagabb méretű müfa termelésére azon
ban az egykorú állabalakkal bíró szálerdőüzemmódok kevésbé- 
alkalmasak; mert a faegyedek koronái ezen üzemmódok mellett 
kellőképen nem fejlődhetvén ki, a vastagsági növedék a haladó 
korral mindinkább csökken. E tekintetben tehát a többkorú állab
alakkal bíró szálerdőüzemmódok, ú. m. a talajvédő aljfatenvész- 
téssel összekötött szálerdőüzem, a kétvágásos szálerdöüzem és 
különösen a szálaló üzem sokkal előnyösebb. Ugyanez áll a fatest 
minőségét illetőleg; mindazon üzemmódok, melyeknél az egyes 
faegyedek jól kifejteit koronáikkal mindig a világosság teljes élve
zetében nőnek fel, sokkal jobb fatestü anyagot szolgáltatnak, mint 
az egykorú állabokkal bíró üzemmódok. Önként értetik különben, 
hogy ezen viszonyok fanem-, de különösen a termőhely minősége 
szerint jelentékeny módosítást szenvednek. A mi a sarjerdőket 
illeti, azok túlnyomó részben csak tűzifát szolgáltatnak, s csak 
kisebb részük szolgál kisebbszerü műfa (szöllőkaró, kisebb gazda
sági műfa, fonóvessző stb.) termelésére. A középerdöüzem az 
aljfának a felfához való arány szerint, hol inkább tűzifát, hol 
pedig túlnyomóan épület- és műfát szolgáltat; utóbbi azonban, 
úgy mint minden többkorú állabalak mellett felnőtt erdőben, 
sokkal rövidebb és nem oly ágtalan mint az elegyetlen korú 
állabokban.

A mi fentebb a fatermés nagyságára nézve elmondatott, 
ugyan az áll — csakhogy sokkal nagyobb mértékben — a s z a b á 
l y o s  f a  k é s z l e t e t  illetőleg is. Szálerdőben a szabályos fakészlet 
aránytalanul nagyobb mint sarjerdőben. Míg például egy, a fen- 
nebb jelzett közepes termőhelyű 140 holdnyi tölgyszálerdőben, 
mely 140 éves fordában kezeltetik, 309 m3 szabályos évi fater
més mellett az állandóan szükséges szabályos fakészlet 18740 
m3-t tesz, tehát majdnem 61-szer annyit mint az évi fatermés, 
addig ugyanily kiterjedésű, közepes termőhelyü tölgysarjerdő, 
266 m3 szabályos évi fatermés mellett 3794 m3 szabályos fakész
letet igényel (30 éves fordában), tehát csak valamivel több mint 
14-szer annyit mint a mennyi az évi fatermés. Hogy a szálerdő
üzemhez általában aránytalanul nagyobb szabályos fakészlet szük
séges mint a sarjerdőüzemhez, arról meggyőződhetünk, ha egy 
pillantást vetünk az általános fatermési táblákban kitüntetett hasz
nálati százalékokra, melyek szálerdőben, a hol a fatermés arány
lag nagyobb, minden fanemnél sokkal kisebbek mint sarjerdőben,.
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a hol a fatennés aránylag kisebb. így például a fent jelzett eset
ben a szálerdő évi szabályos fatermése csak ro 5°/o-át teszi az 
állandóan szükséges szabályos fakészletnek, míg ellenben a sarj- 
erdő fatermése 6 '95%-át képezi a szabályos fakészletnek. Vala
mivel kisebb az aránytalanság akkor, ha úgy a fatermés mint a 
készlet is pénzértékben számíttatik; akkor ugyanis fentebbi eset
ben középszerű árak mellett kiteszi az évi fatermés értéke a sza
bályos fakészlet értékének: szálerdőben mintegy 4%-át, sarjerdő- 
ben 9°/o-át.

Általában tehát szem előtt kell tartanunk, hogy a szálerdő
üzem nagyobb és értékesebb fatermést képes állandóan nyújtani, 
de nagyobb fakészletet és nagyobb befektetett tökét is igényel; 
míg ellenben a sarjerdőüzemhez kevesebb és kisebb értékű fa
készlet szükségeltetik, de a fatermés is kisebb és csekélyebb értékű. 
Másrészt azonban a szálerdő értéke ennek következtében ugyan
azon terület mellett sokkal nagyobb mint a sarjerdőé. A közép- 
*erdő e tekintetben is a szál- és a sarjerdő közé esik.

Az üzemmódváltozatok befolyása a fa termelésére és
szállítására.

113. §.

A fának termelésére (döntés, feldolgozás, közelítés) és szál
lítására (szárazon és vízen) lényeges befolyással van a kihaszná
lás módja, mely az egyes üzemmódváltozatoknál különböző. Ter
melés és szállítás szempontjából ugyanis kívánatos, hogy egy és 
ugyanazon helyen minél több fatömeg legyen egyszerre kihasz
nálható. Oly üzemmódváltozatok tehát, melyek mellett a kihasz
nálásra kerülő vágásterületen egykorú állab áll és a vágásterület 
egyszerre teljesen kihasználtatik (mint: a szálerdőüzem tarvágással, 
ortolással, a sarj erdőüzem, a középerdőüzem) megkönnyítik, ellenben 
oly üzemmódváltozatok, melyek mellett vegyeskorú állabok neveltet
nek és kihasználás alkalmával az e miatt nagyobb területre kiter
jesztendő vágásban álló fatömegnek csak egy része szedetik ki 
egyszerre (mint: a szálaló üzem, a kétvágásos szálerdő, szálerdő
üzem fokozatos felújító vágásokkal) megnehezítik és pedig néha 
jelentékeny mértékben a termelést és kiszállítást, a mennyiben a 
levágandó törzseknek nagyobb területen való szétszórt állása foly
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tán sok munkaerő veszendőbe megyen, a felügyelet nehezebb, a 
termelt anyagok összeszedése és elszállítása több munkaerőt vesz 
igénybe, és az utaknak és szállítási eszközöknek nagyobb kiter
jedésben való s ennélfogva költségesebb fentartását teszi szüksé
gessé. Ezen nehézségeket fokozza még azon körülmény, hogy ily 
esetekben a levágandó faegyedek sokszor fiatal fák és csemeték 
közt állanak, mely utóbbiak jelenleg nem képezvén kihasználás 
tárgyát, a jövő számára fentartandók s ennélfogva a termelésnél 
és szállításnál a mennyire csak lehetséges kímélendők, a mi 
ismét a termelést és szállítást drágítja s ez által a termelt anya
gok értékét leszorítja.

Az üzemmódok befolyása a mellékhasználatokra.

114. §.

Vannak mellékhasználatok, melyeket az erdő csak bizonyos 
üzemmód alkalmazása vagy bizonyos fanemek tenyésztése mellett 
nyújt. így például a cserzökérget csak a sarjerdő- (csererdő-) 
üzemben kezelt kocsányos, kocsánytalan és magyar tölgy, s azon
kívül a lúczfenyö szolgáltatja. A gubacs csak a kocsányos tölgy- 
állabokból nyerhető. A makkoltatás csak a tölgyes és bükkös 
erdőkben fordul elő. A kötőháncs csak hársfaállabokban készít
hető stb. Azon mellékhasználatok közül, melyek általában az 
üzemmód szerint lényegesen változnak, legtöbb figyelmet érdemel 
a legeltetés. Erre nézve az üzemmód annyiban bír befolyással, a 
mennyiben az üzemmódtól függ egyrészt azon idő tartama,, mely
ben az állabokat legeltetés ellen tilalmazni szükséges, másrészt 
az üzemmóddal szoros összefüggésben van a forda nagysága is, 
mely megint a tilalom alatt tartandó állabok kiterjedésére van 
jelentékeny befolyással. Azon fontossággal szemben pedig, mely- 
lyel az erdei legeltetés hazánkban ez idő szerint még bír, elkerül- 
hetlenül szükséges, hogy az üzemmód megválasztásánál figyel
münket ezen körülményre is kitérjeszszük.

A legeltetés minősége, illetve a fűnek jósága és holdankénti 
mennyisége egyfelől a termőhelytől és a fanemtől, másfelől a 
zárlattól függ. Kedvező fekvésű s jobb minőségű termőhelyen és 
fényigényes fanemekből alkotott állabokban, a mint már fentebb 
is láttuk, jobb és több fű terem, mint kedvezőtlen fekvésű, silá
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nyabb termőhelyü és árnytűrő fanemekből álló állabokban. A zár
lat csak annyiban jöhet itt tekintetbe, a mennyiben a jelen tény
leges s oly hiányos zárlatú állabokról van szó, melyeknek kiegé
szítése, azoknak kihasználása idejéig, a talaj termőképességének 
megóvása szempontjából nem szükséges s erdőgazdaságilag sem 
■előnyös. Csak az ily állabokra nézve vehetjük figyelembe azon 
körülményt, hogy hiányos zárlat mellett általában véve több fü 
terem mint zárt állabokban. Rendes gazdálkodás mellett azonban 
minden állabnak teljes zárlatának kell lenni. A mire tehát az 
üzemmódnak közvetlenebb befolyása van, az a l e g e l t e t h e t ő  
t e r ü l e t n e k  k i t e r j e d é s e .  Ez pedig általában s z á 1 e r d ő b e n 
n a g y o b b  m i n t  s a r j e r d ő b e n ,  u t ó b b i b a n  p e d i g  n a 
g y o b b  m i n t  a k ö z é p e r d ő b e n .

Ha például egy 840 holdnyi tölgyeserdő szálerdőüzemben 120 éves for
dában kezeltetik s az előtilalom 5 évre, az utótilalom 20 évre terjed, akkor

az évi vágásterület ^ ^  =  7 hold és tilalom alatt tartandó állandóan 5 —J— 20=25

vágásterület, vagyis 175 hold, ennélfogva a legeltethető terület 665 hold ; ha 
pedig ugyanezen 840 hold erdő sarjerdőüzemben 30 éves fordában kezeltetik

„s az utótilalom 15 év, akkor az évi vágásterület 28 hold, s tilalom alatt

tartandó: 15X 28= 420  hold, marad tehát legeltetésre 420 hold; a szálerdő
üzem ennélfogva ez esetben 245 holddal, vagyis 58V3°/o-al nagyobb területet 
nyújt legeltetésre mint a sarjerdőüzem.

A legeltethető terület nagysága azonban az egyes üzemmód
változatok szerint is lényegesen különböző. Legtöbb legelőt nyújt 
a legelőerdő, azután következik a szálerdő ortolással, továbbá 
szálerdő tarvágással, azután a szálerdő fokozatos felújító vágással 
és a szálerdő túltartással; a kétvágásos szálerdő, továbbá szál
erdő talajvédő aljfa tenyésztéssel és szálerdő korai alátelepítéssel 
már kevesebb területet nyújt a legeltetésnek, míg a szálaié üzem 
és a vadaserdö legeltetést egyáltalában nem tűr. A sarjerdők közül 
legtöbb legeltetést biztosít a botoló és nyeső üzem ; a közönséges 
sarjerdő, a kapáserdő és az összetett sarjerdőknél a legeltethető 
terület annál kisebb minél rövidebb a forda; a csererdőüzem
ben kezelt erdőkből pedig a legeltetés teljesen kizárandó. A közép- 
erdőüzem azért nyújt kevesebb legeltetést mint a sarjerdő, mert 
az aljfa fordája rendesen rövidebb mint a közönséges sarjerdőnél 
s mert a középerdőben előtilalom és hosszabb utótilalom is szük
séges, ha kellő korú felfákat akarunk nyerni.

Makkoltatásra nézve (tölgyesekben és bükkösökben) általában
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szintén a szálerdőüzem előnyösebb mint a sarjerdőüzem, mely 
utóbbi csak hosszabb forda mellett nyújt némi makkoltatást. A 
középerdöüzem azonban e tekintetben a sarjerdő előtt áll, sőt jó 
termőhelyen, s ha a felfákat kizárólag vagy túlnyomó részben 
tölgy fanem képezi, még a szálerdőüzemnél is kedvezőbb. A szál- 
erdőüzemváltozatok közül azok nyújtanak több makkoltatást, 
melyek mellett vegyeskorú állabok tenyésztetnek, a mennyiben az 
egyes faegyedek, koronáinak tökéletesebb kifejlődése folytán több 
és jobb makkot teremnek.

A legeltetésen és makkoltatáson kívül figyelmet igényel még 
a vadászat illetve vadtenyésztés is. A nemes vadnak újabbi idő
ben megindult tömeges szaporítása ugyanoly veszélylyel fenyegeti 
hazánk erdőségeit, mint azelőtt a korlátlan legeltetés, s a mint 
kívánatos, hogy a legeltetés főképen a legelőerdőkre szorítassék, 
ép úgy szükséges volna az erdők fen- és jókarban tartása szem
pontjából, hogy a vadtenyésztés is a vadaserdőkre utaltassék. 
Azon pillanatnyi haszon ugyanis, melyet a vadászat az erdőbir
tokosnak nyújt, csak látszólagos s elenyésző csekély azon kárral 
szemben, melyet nagyobb vadállomány az erdőben tesz. Jó ter
mőhelyen ezen kár csak a fatermés csökkentéséből áll, s ez az 
illető erdőbirtokost é r i ; silányabb termőhelyü területeken azonban, 
melyek megfelelő fatenyészet állandó fentartása nélkül könnyen 
kopárokká és terméketlenekké válnak, az ügy közérdekűvé válik. 
Minthogy pedig másfelől a vadnak teljes kipuszítása sem áll a 
helyes erdőgazdaság érdekében, ennélfogva az üzemmód meg
választásánál azon kérdés merül fel, hogy mely üzemmód mellett 
érezhető legkevésbé a kár, melyet csekélyebb állományú vad is 
az erdőben okoz. Erre nézve szem előtt tartandó, hogy vegyes
kor ú állabokban a vad kevesebb, illetve kevésbé érezhető kárt 
szokott okozni, mint a tarvágás vagy ortolás útján keletkezett 
egyenlőkorú állabokban. E tekintetben tehát mindazon üzemmód
változatok, melyek mellett vegyeskorú állabok keletkeznek, előny
nyel bírnak azok fölött, melyek mellett elegyetlenkorú állabok 
tenyésztetnek.

Az itt elő nem sorolt egyéb mellékhasználatokra az üzem
mód nem bír lényeges befolyással.
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Az üzemmódok befolyása a felújításra.

115. §.
Habár kétségtelen, hogy az újabban lábra kapott mesterséges 

felújítás sok helyen teljes jogosultsággal bír, mindamellett nem 
lehet tagadni azt sem, hogy az okszerű erdőgazdaságnak igyekeznie 
kell mindazon helyeken, a hol az a fenforgó viszonyoknál fogva 
czélszerünek ismerhető, az olcsóbb és sokszor biztosabb termé
szetes felújításnak is érvényt szerezni.

A felújítás sikere feltételezi: a) hogy a talaj állapota olyan 
legyen, a milyen a mag befogadására s a csírázásra (illetve a 
csemeték elhelyezésére és táplálására) és a csemeték fejlődésére 
múlhatlanul szükséges; b) hogy a mag (illetve a csemete) jó 
minőségű és elegendő mennyiségben legyen; c) hogy a csemeték 
zsenge korukban megfelelő védelemben részesíttessenek. A mes
terséges úton való felújításnál mindezek, ha önként nem fordulnak 
elő, többé-kevésbé pótolhatók, ha a szükséges költséggel rendel
kezünk ; a természetes úton való felújításnál azonban csak az 
illető állabnak hozzájárulásával létesíthetők. Ha már most szem
ügyre veszszük az egyes üzemmódokat s azok változatait, akkor a 
jelzett három feltételre nézve a következőket találjuk. Az ortolással 
egybekötött szálerdőüzemnél a felújítás, mely itt kizárólag mester
séges úton eszközöltetik, akadályokba nem ütközik, mivel ezen 
üzemmód csak kedvező fekvésű, jobb termőhelyeken alkalmazható. 
A mezőgazdasági közteshasználat alatt jól megmívelt talajban az. 
elvetett erdei mag könnyen csírázik, a kiültetett csemete könnyen 
fogamzik meg, s a gazdasági növények legalább az első években 
védelmet nyújtanak a csemetéknek a nap, szél és fagy ellen. 
A tarvágásos szálerdőüzemnél a felújítás szintén majdnem kizá
rólag mesterséges úton történik; itt azonban annak sikerülése“ 
részint a termőhelyi viszonyoktól, részint az erdősítési munka 
miként való teljesítésétől függ. Kedvező fekvésű, üde, erőteljes 
talajú helyeken a kellő gonddal végrehajtott mesterséges erdősítés 
kedvező eredményhez vezet. Silányabb talajú, különféle veszélyek
nek kitett helyeken azonban sokszor a leggondosabban keresztül
vitt erdősítés sem sikerül; mert ezen üzemmód mellett az állabok 
a talajt jó karban tartani nem képesek s a tarra vágott területen 
a csemeték nélkülözni kénytelenek az időjárás viszontagságai ellen 
való minden védelmet. A többi üzemmódváltozatoknál (kivéve a.
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legelőerdőt, mely rendesen mesterséges úton ujíttatik fel, melynél 
azonban a természetes úton való felújítás szintén nincsen kizárva) 
a természetes felújításra kell a fősúlyt fektetnünk, habár a mester
séges erdősítés teljesen egyik üzemmódnál sem mellőzhető.

A magból való természetes felújításnál a felújítás sikeréhez 
szükséges fennebb jelzett feltételeket magának az erdőnek kell 
létrehoznia. A mi a mag befogadásához és a csírázáshoz meg- 
kivántató talajállapotot illeti, arra nézve szükséges, hogy a talaj 
megfelelő alomtakaróval bírjon, melynek televénye a talajt porha- 
nyóssá teszi s a talaj felső rétegében és a felületét érő levegőben 
a kellő nedvességet, hőmérséket és szénsavtartalmat állandóan 
fentartja. Hogy ily alomtakaró és annak ily állapota a vegyeskorú 
állabokban inkább található, mint az elegyetlenkorú vagy közel 
egyenlőkorú állabokban, az már fentebb említtetett; utóbbiaknál 
ugyanis a fák koronáiból alkotott ernyő mindinkább emelkedvén 
a csúcs felé, a föld felülete ki van téve a szél járásának, mely 
az alomtakaró képződésére és állapotára hátrányos befolyással 
bír, úgy, hogy épen a felújítás idejében a talaj legkevésbé van 
abban az állapotban, a mely a mag befogadásához és'Csírázásához 
kivánatos. A mag mennyiségére és minőségére nézve szintén elő
nyösebbek a vegyeskorú állabok, mint az elegyetlenkorúak. Tudva
levő dolog, hogy azon faegyedek, melyek koronája szabadon fejlő
dött, gyakrabban s több és jobb magot hoznak, mint a sürü 
zárlatban nőtt, kiskoronájú fák. A fokozatos felújító vágásnemek 
alkalmazása mellett ugyan az u. n. előkészítő vágás által az állab 
oly állapotba helyeztetik, melynél fogva az egyes fák több világos
ságot élveznek; de először is a koronának ki kell fejlődnie s csak 
azután várhatunk magtermést. Továbbá nem szabad figyelmen 
kivül hagynunk, hogy ennek következtében a fa fokozott mérvben 
veszi igénybe a talaj erejét, mely pedig elegyetlenkorú állaboknál 
ez időben már ellankadt. A csemetéknek' nyújtandó védelemre 
nézve egykorú állaboknál a koronák ernyője csak felülről képes 
az alatta lévő csemetéket oltalmazni; de általában véve nemcsak 
felülről, hanem még inkább oldalról szükséges a védelmezés, ilyen 
pedig csak a vegyeskorú állabokban található.

A mondottakból kitűnik, hogy a szálaié üzemhez közelebb 
álló üzemmódváltozatok felújítás tekintetében úgy általában, mint 
különösen ott, a hol magból való természetes felújulás forog kér
désben, előnyösebbek mint azon üzemmódváltozatok, melyek mel
lett többé-kevésbé elegyetlenkorú állabok tenyésztetnek.

Erdőrendezéstan. I. rész. 20
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Az üzemmódok igényei az erdőgazdasági munkaerő iránt.

116. § .

Az erdőgazdasághoz szükséges munkaerő mennyisége és minő
sége az egyes üzemmódoknál igen különböző. A munka részint 
fizikai, részint szellemi. Az elsőt az erdei munkások, a másikat a 
kezelő erdőtisztek teljesítik. Azon gazdasági teendők, melyeket az 
üzemmód megválasztásánál figyelembe venni szükséges, a következők: 
az erdősítés, az állabápolás és a kihasználás.

Az erdősítésre nézve a mesterséges úton való erdősítés 
nagyobb mértékben veszi igénybe a fizikai munkaerőt mint a 
természetes felújítás, mely utóbbinál csak a pótlásoknál szükséges 
külön munkaerő. Az állabápolásnál vegyeskorú állabokban több és 
ügy esebb erdei munkás alkalmazása szükséges mint elegyetlenkorú 
állabokban. A kihasználást illetőleg elegyetlenkorú állabokban (tar
vágás vagy ortolás mellett) a teljesítendő munka igen egyszerű. A 
fokozatos felújító vágás alkalmazásánál már több ügyesség kívántatik 
az erdei munkástól s számra nézve is több munkás szükséges mint 
az egyszerű tarvágásnál, melynél a munka egy helyre van összponto
sítva. Még nagyobb ügyesség és aránylag több munkaerő is kívántatik 
ott, a hol egyes koros törzseknek fiatalosokból vagy épen rudas 
állabokból való kiszedése foganasítandó. Leggyakorlottabb és leg
több erdei munkást igényel azonban a szálaló vágás. A mi a favága- 
tást illetőleg mondatott, az áll hasonlóan a fa kiszállítására nézve 
is. Oly üzem, melynél a fatermés egyenként szétszórt faegyedekben 
használtatik ki, több munkaerőt igényel, mint a tarvágásos szál
vagy sarjerdőüzem, melynél a kihasználás egy helyre szorítkozik.

Az erdei munkások által teljesítendő anyagi munkával arány
ban van azon szellemi munka is, melyet az erdőtisztnek kell 
végeznie. A szerint, a mint a kihasználásnak, felújításnak és erdő
ápolásnak az üzem által feltételezett módja különböző, változik 
azon munkaerő mennyisége és minősége is, mely ezen erdőgazda
sági míveletek foganatosításánál a kezelő erdötiszttől úgy fizikai 
mint szellemi tekintetben követeltetik. Minél egyszerűbb az üzem, 
annál könnyebb a kezelő erdötisztnek munkája. A tarvágásos-, az 
ortoló szálerdőüzem és a közönséges sarjerdőüzem igen csekély 
mértékben veszik igénybe az erdőtiszt szellemi tehetségét. Többet 
igényel a fokozatos felújító vágással egybekötött szálerdőüzem, s 
minél összetettebb az üzem, annál több szellemi és fizikai mun-
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kával jár annak helyes keresztülvitele, úgy hogy például a szálaié 
üzemnél, mely mellett belterjes gazdálkodásnál a kihasználás, fel
újítás és állabápolás a változatos termőhelyi és állabviszonyokhoz 
képest úgyszólván lépten-nyomon más-más elbánást igényel, a kezelő 
tisztnek össze kell szednie minden tehetségét, hogy feladatának 
teljesen megfelelhessen.

Általában tehát mondhatni, hogy azon üzemmódváltozatok, 
melyek alkalmazása által elegyeskorú állabok tenyésztetnek, sokkal 
többet követelnek úgy az erdei munkástól mint a kezelő erdőtiszttöl 
is, mint azok, melyek mellett elegyetlen- vagy közel egyenlőkorú 
állabok neveltetnek.

Eljárás az üzemmód megállapításánál.

117. §.
Az üzemmód megállapításánál először is választanunk kell a 

három föüzemmód (szálerdő-, sarjerdő-, középerdőüzem) közt; Ezen 
választásnál első követelmény az, hogy az alkalmazandó üzemmód 
mellett a t a l a j  t e r m ő k é p e s s é g é n e k  á l l a n d ó  m e g 
ó v á s a ,  sőt lehető fokozása biztosítva legyen. Ezt követeli az 
erdők fentartása s az azok által nyújtott használatoknak tartamos
sága a legtágabb értelemben is. Ezen szempontból tehát figyelemmel 
kell lennünk egyfelől arra, a mi az ü z e m m ó d o k n a k  a t e r 
m ő h e l y h e z  v a l ó  v i s z o n y á r ó l  fennebb elmondatott, más
felől szem előtt kell tartanunk a felvett tényleges erdőállapotnak 
leírásából a f e n f o r g ó  t e r m ő h e l y i  v i s z o n y o k a t .

Az előbbiekben kifejtetett, hogy a termőhely egyes tényezői 
közül különösen annak n e d v e s s é g i  v i s z o n y a i  azok, a me
lyekre az állab lényeges befolyást gyakorolni képes; továbbá, hogy 
ezen befolyás minősége és mértéke (jó zárlatot feltételezve) részben 
a f a n e m t ő l ,  illetve annak talajjavító képességétől, másrészt 
azonban a z á l l a b a l a k t ó l  is függ, mely utóbbi pedig az üzem
módnak kifolyása. Ha most tekintetbe veszszük, hogy azon fanemek, 
melyek nagyobb mértékben képesek a talaj termöerejét íentartani és 
fokozni, túlnyomó részben csak szálerdőként kezelhetők, s hogy 
azon állabalakokat is, melyek mellett a fatenyészetnek a termőhelyre 
való kedvező hatása biztosítható, leginkább a szálerdöüzemben 
lehet alkalmazni: azon meggyőződésre jutunk, hogy a termőhely 
szempontjából általában legelőnyösebb a szálerdőüzem, s hogy a

20*
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sarj- és kÖzéperdőüzem csak ott volna alkalmazandó, a hol a 
termőhely kedvező minőségénél fogva a talaj elszegényedésétől 
nem kell tartáni.1

A mi a tényleges termőhelyi viszonyokat illeti, azokra nézve 
helyes áttekintéssel kell bírnunk minden üzemosztályban az elő
forduló termőhelyek á l t a l á n o s  j e l l e g é r ő l .  E tekintetben tehát 
szemügyre kell vennünk egyrészt a klímái viszonyokat (a vidék, 
melyben az erdőbirtok fekszik, általános kiimáját, az erdőnek 
terigerszín felett való magasságát, mely égtáj felé való hajlását, 
védett vagy védetlen fekvését stb.), másrészt a talaj minőségét 
(az üzemosztályban általánosan előforduló kőzet nemét, a talaj 
minőségét, annak összes tulajdonságaira nézve). E mellett figye
lemmel kell lennünk a fennebb előadottakon kívül a következőkre.

A magas hegység nedvességben gazdag; a nyár itt rövid, a 
tél hosszú és hódús; fagykárok és hótörések kevésbé fordulnak 
elő, annál gyakoriabbak azonban a szél-, valamint az eső és hóvíz 
általi károsítások. Itt csak szálerdőüzem alkalmazható, miután a 
tenyészeti időszak rövidsége s a téli hideg a sarj- és a közép* 
erdőüzem alkalmazását teljesen kizárja; mert a fák sarjadzási 
képessége a tengerszín felett való emelkedéssel mindinkább csök
kenvén, a magas hegységben majdnem teljesen megszűnik s más
részt a sarjhajtások is gyakori elfagyásnak volnának kitéve.

A középhegység általában véve elegendő nedvességgel bír, 
mely azonban itt sok helyen már könnyebben megy veszendőbe. 
A tenyészeti időszak hosszabb, de a tél kemény és hódús, minél
fogva különösen a magasabban fekvő helyeken az állabok gyakran 
hótöréstől és szelek rombolásától szenvednek. A lejebb fekvő 
helyeken ezen károsítások ritkábban fordulnak elő, a helyett azon-

1108

1 A sarjerdőnek a termőhelyre való visszahatását illetőleg á szakférfiak 
nincsenek egy véleményben. Egyik részök azt állítja, hogy a sarjerdő legalább 
is oly mértékben képes a talajt jó karban tartani, mint a szálerdő. A másik 
részök ellenben azt állítja, hogy a sarjerdő kiéli a talajt. Ha figyelembe vesz- 
szük, hogy sarjerdőüzemnél a forda aránylag rövid s ennélfogva a terület 
rövidebb időközökben ki van téve a nap és szél behatásának, továbbá, hogy 
a tarvágás folytán keletkező egyenlőkorú állabalak a termőhelyre épen nem a 
legelőnyösebb, hogy a sarjak a talajban lévő tápláló anyagokat nagyobb mér
tekben veszik igénybe, s hogy azon fanemek közt is,' melyek sarjerdőben 
tenyésztetni szoktak, csak kevesen bírnak jó talajápoló képességgel: kétség
telen, hogy a sarjerdőüzem a termőhelyre nem lehet javító hatással, s hogy a 
sarjerdő a talaj termőerejét ott, a hol ez a rajta lévő állab részéről való 
istipolásra szőrűi, nemcsak fokozni nem, de fentartani sem képes.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



309

bán a zúzmara és a tavaszi fagyok tesznek több kárt. A közép- 
hegységben tehát általában szintén inkább a szálerdőüzem van 
helyén s a sarj- és középerdőüzem czélszerüen csak annak alsó 
határa felé, oly védettebb és kedvezőbb fekvésű helyeken alkal
mazható, a hol a talaj a kellő üdeséggel bír s a hol sem annak 
kiszáradásától, sem a fagyoktól tartani nem kell.

Az előhegység és a síkság nedvességi viszonyai igen külön
bözők; egyik részök állandóan nedves, másik részök változó, nagy 
részök pedig száraz. A tenyészeti időszak hosszú, a levegő hő- 
mérséke jelentékeny, minélfogva itt a talaj termőereje nagyobb 
mértékben vétetik igénybe, mint a közép- és magashegységben. 
Az elemi csapások mérsékeltebbek, kivéve a fagykárokat és a 
rovarkárokat, melyek néha igen jelentékenyek. Ott, a hol a kellő 
nedvesség állandóan biztosítva van s a hol a fagykárok nem jönnek 
tekintetbe, a három főüzemmód közül bármelyik alkalmazható; a 
hol azonban a talaj kiszáradásnak van kitéve, ott irkább a szál
erdőüzem van helyén.

A talaj minőségére nézve szemelőtt kell tartanunk, hogy 
ásványilag gazdag, mély, üde, erőteljes talajon, a kiima által 
szabott határokon belül bármely üzemmód alkalmazható. A közép
szerű talajnál már óvatosabban kell az üzemmódot megválasztanunk; 
itt a sarjerdőüzem és a középerdőüzem már csak kivételesen, 
egyébként kedvező termőhelyi viszonyok mellett alkalmazható. Ott, 
a hol a talaj nedvessége az állab jótékony hatásának igénybevétele 
nélkül állandóan fenn nem tartható, csak a szálerdőüzem vezet 
czélhoz. Még nagyobb mértékben áll ez a gyengye, silány talajra 
nézve, mely az igényesebb sarj- és középerdőüzem alkalmazását 
teljesen kizárja.

A második szempont, melyből az alkalmazandó üzemmódot 
meg kell ítélnünk, az e r d ő g a z d a s á g  c z é l j a  és  f e l a d a t a .  
Minden okszerű erdőgazdaságnak végczélja az erdőterületnek erdő
tenyésztés útján való, az adott viszonyokhoz képest lehető leg
előnyösebb hasznosítása. Ezen hasznosítás (eltekintve azon haszon
tól, melyet az erdőknek mint olyanoknak fentartása a közjó 
érdekében hoz), lehet legelőnyösebb általános szempontból vagy 
csupán az erdőbirtokos szempontjából; első esetben az erdők 
által nyújtott hasznot annak abszolút értéke szerint ítéljük m eg; 
második esetben mértékül szolgál azon érték, melyet neki az erdő- 
birtokos saját különleges igényei szerint tulajdonít. A legtöbb erdő- 
birtokra nézve az első eset forog fenn, a mennyiben oly hasznosítás,
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mely általános értékkel bir, rendesen az erdőbirtokos igényeinek is 
megfelel. E tekintetben is azonban többféle lehet az erdőgazdaság 
feladata, a szerint, a mint inkább a fatermésre, vagy pedig egyéb 
erdei terményekre fektetjük a fősúlyt. Minthogy pedig az erdő
használatok nagysága és minősége az egyes üzemmódok szerint 
különböző, ennélfogva szükséges fontolóra venni, hogy adott 
esetben mely üzemmód felel meg leginkább a kitűzött gazdasági 
czéloknak.

A fatermésre nézve meg kell különböztetnünk, vájjon az müfa 
vagy pedig tűzifa alakjában lesz-e felhasználandó s figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy mik e tekintetben a fogyasztók igényei.

A müfagazdaságnál sokkal többet követelünk az állabtól a 
fának alakjára és minőségére nézve, s ennélfogva az állabnak a 
termőhely iránti igényei is nagyobbak, mint a tűzifagazdaságnál; 
erre tehát már a gazdasági czélok megállapításánál is figyelemmel 
kell lennünk. Jó termőhelyeken úgy a szálerdőüzem, mint a közép- 
erdőüzem is alkalmas müfatermelésre; középszerű és gyengébb 
termőhelyeken azonban müfagazdaságnál czélszerüen csak a szál
erdőüzem alkalmazható. Önként értetik, hogy ott, a hol oly válasz
tékok termelése czéloztatik, melyeket leginkább a sarjerdö képes 
szolgáltatni (pl. müvessző), a sarjerdőüzem választandó.

A mi a tüzifagazdaságot illeti, arra nézve szem ' előtt kell 
tartanunk, hogy a tűzifának használható fát minden üzemmód 
képes ugyan szolgáltatni s hogy ennélfogva ezen szempontból 
azon üzemmód volna választandó, mely a talaj termőerejének 
fentartása szempontjából legalkalmasabbnak találtatott, hogy azon
ban a tűzifánál is a szálerdőüzem felülmúlja a sarj- és közép- 
erdőtizemet a fatermés minősége és mennyisége tekintetében.

Ha egy és ugyanazon erdő úgy a müfa, mint a tűzifa terme
lésére is szolgál — a mint azt a gazdaság czélja legtöbb esetben 
követeli, — akkor az üzemmódot a müfa igényei szerint kell 
választanunk.

Ott, a hol az erdő a birtokos különleges igényeinek (pl. legelő- 
használat, vadászat) kielégítésére szolgál, azt az üzemmódot kell 
alkalmaznunk, a mely a talaj termőereje állandó fentartásának 
biztosítása mellett az illető igényeknek leginkább megfelel. Erre 
nézve tájékozásul szolgálhat az, a mi fentebb az üzemmódok viszo
nyáról a mellékhasználatokhoz előadatott (1. 114. §.).

Véderdőknél a gazdaság czélja a faállomány állandó fen
tartása útján elérendő védelemben lévén összpontosítva, üzem
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módnak legtöbbnyire a szálerdő- (és pedig rendesen a rendszeres 
szálaié) üzem alkalmaztatok.

Az üzemmód megállapításánál figyelemmel kell lennünk 
továbbá a meglevő, illetve a tenyésztésre kiválasztott fa  n e 
m e k r e .  A tenyésztendő fanemek megválasztásánál első sorban 
szintén a talaj termőerejének állandó fentartása s lehető fokozása, 
valamint a gazdaság czélja és feladata jön tekintetbe s a mit az 
erdőgazdaságtól e két szempontból követelünk, az főképen a 
fanemek helyes megválasztása és megfelelő tenyésztése által ér
hető el. A fanemek tenyészetére azonban, a mint fennebb láttuk, 
az alkalmazott üzemmódnak jelentékeny befolyása van ; másrészt 
kimutattuk fennebb azt is, hogy a fanemek az okszerű erdőgaz
daság jelzett követelésének csak bizonyos állabalak mellett képe
sek megfelelni. A megválásztott fanemeknek helyes tenyészthetése 
tehát föltételezi, hogy az üzemmód is ezeknek megfelelően legyen 
megállapítva; vagyis: a megállapítandó üzemmódnak olyannak 
kell lennie, a mely egyfelől az illető fanem igényeinek leginkább 
felel meg s a mely másfelől oly állabalakot idéz elő, mely mellett 
a tenyésztendő fanem a talaj termőerejét állandóan fentartani és 
a gazdaság czéljának megfelelni képes.

Habár az okszerű erdőgazdaság általában azt követeli, hogy 
az üzemmód mindig a most előadott elvek szerint állapíttassák 
meg, mind a mellett vannak körülmények, melyek néha arra kény
szerítenek minket, hogy ezen szabálytól eltérjünk, s melyekre ennél
fogva az üzemmód megállapításánál szintén figyelemmel kell len
nünk. Ilyenek a következők.

a)A j e l e n  t é n y l e g e s  k o r f o k o z a t o k .  Némely erdő
birtokot, melyben a fenforgó viszonyokhoz képest szálerdőüzem- 
módot kellene alkalmazni, sarjerdöüzemre kell berendeznünk azon 
okból, mert jelenleg az erdő csupán fiatalabb állabokat tartalmaz 
s az erdőbirtokos az e miatt hosszabb időre szükséges szünete
lést. s a szálerdőüzem berendezésével ily viszonyok közt járó egyéb 
hátrányokat elviselni nem képes.

b) Az e d d i g i  g a z d á l k o d á s .  Hasonló eset fordulhat elő, 
ha az erdő eddig sarjerdőüzemben kezeltetett s a szálerdőüzemre 
való átmenetnek, habár ez czélszerünek mutatkozik, azon körül
mény áll útjában, hogy az erdőbirtokos vagy haszonélvező nem 
akarja a szükséges befektetés terhét viselni s arra méltányosan 
nem szorítható. Szálerdőben ugyanis a szabályos álló fakészlet, 
a mint fennebb láttuk, sokkol nagyobb mint a sarjerdőben; u'ób-
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binak szálerdővé való átváltoztatása tehát befektetést igényel, mely 
abból áll, hogy az átváltoztatás teljes keresztülviteléig az erdőből 
kisebb fahasználatok eszközöltetnek, mint a minők eddig eszkö
zöltettek, minek következtében az álló fakészlet nagyobbodik, az 
erdőbirtokos vagy haszonélvező azonabn kisebb jövedelmet húz; 
azonkívül pedig az erdősítés is az átváltoztatás ideje alatt költsé
gesebb mint eddig volt. Egyházi személyek és hitbizományok erdei
ben tehát, a hol a,haszonélvező vagyonfeliigyeleti szempontból az 
erdőt oly állapotban köteles hagyni utódjára, mint a minőben azt 
elődjétől átvette, ily megszorítás csak a haszonélvező beleegyezé
sével (vagy kártalanításával) foganatosítható.

c)Az e r d ő t e r ü l e t  n a g y s á g a .  Némely erdöbirtok oly 
kicsiny, hogy a szálerdőüzem e miatt nem alkalmazható. Ezen kö
rülmény, nevezetesen közbirtokossági erdőben s a volt úrbéresek 
erdejében forog fenn akkor, ha a részbirtokosok, illetve jogosultak 
az évi fatermést, tövön az erdőn osztják fel egymás közt. Hogy 
mekkora azon terület, mely ez esetben szálerdőként még czél- 
szerüen kezelhető, azt általánosságban nem lehet megszabni, mert 
az attól függ, hány részre osztatik fel a fatermés. Hogy azonban 
a szálerdőüzem alkalmazását ,csupán a terület csekélyebb kiter
jedése miatt mellőzni nem okvetlenül szükséges, kitűnik abból, 
hogy fenyvesekben, a hol sarjerdőüzem egyáltalában nem alkal
mazható, a szálerdőüzem tényleg bármi csekély területen is alkal- 
maztatik.

Az általános szabálytól való ezen eltérésekre nézve egyéb
iránt megjegyzendő, hogy az eltérés csak addig lehet indokolt, a 
meddig az által a talaj termőképességének állandó megóvása nem 
koczkáztatik, s hogy ott, a hol kénytelenek vagyunk meggyőződé
sünk ellenére is a sárjerdöüzemet választani, gondoskodnunk kell 
arról, hogy a talaj termőerejének fentartása megfelelő talajápoló 
fanemek beelegyítése s jó zárlat fentartása által biztosíttassák.

Ha a főüzemmódot megválasztottuk, következik annak rész
letesebb meghatározása, illetve azon üzemmódváltozatnak meg
állapítása, mely szerint az üzem berendezendő. Ezen megállapítás
nál figyelemmel kell lennünk mindazon tényezőkre, melyek a 
főüzemmód megállapításánál mérvadók voltak, másrészről pedig 
szem előtt kell tartanunk az egyes üzemmódváltozatok sajátságait. 
Ezen sajátságok főképen az üzemnek miként való foganatosítása 
által előidézett állabalakban gyökereznek.

Ha eltekintünk azon erdőktől, melyek különleges gazdasági
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ez éloknak szolgálni hivatvák, akkor a berendezendő üzem kellé
keit a következőkben foglalhatjuk össze.

1. Az üzemnek olyannak kell lenni, hogy általa a talaj termő- 
erejének állandó fentartása és lehető fokozása biztosítva legyen;

2. hogy a tenyésztendő fanemek igényeinek megfeleljen ;
3. hogy a lehető legnagyobb fatermést biztosítsa oly válasz- 

teKokban, melyek a gazdaság czéljához képest íoképen terme- 
lendők;

4. hogy a fahasználatok mellett a mellékhasználatok is a 
kitűzött czélnak megfelelően igénybevehetok legyenek;

5. hogy a felújítás könnyen és olcsón eszközölhető legyen;
6. hogy az állabok, a külső veszélyeknek tehető legjobban 

ellentállhassanak;
7. hogy a faanyagok termelése és szállítása lehetőleg köny- 

nyen és a jövedelemmel arányos költséggel legyen eszközölhető;
8. hogy az összes gazdasági míveletek a rendelkezésre álló 

anyagi és. szellemi gazdasági munkaerővel akadálytalanul és olcsón 
legyenek teljesíthetők.

Valamennyi itt elősorolt kelléknek egyszerre s teljes mérték
ben megfelelni, a mint fennebb láttuk, egy üzemmódváltozat sem 
képes. Láttuk ugyanis, hogy az 1., 2., 5. és 6. alatt elősorolt kel
lékeknek inkább azon üzemmódváltozatok felelnek meg, melyek 
alkalmazása folytán többé-kevésbé vegyeskorú állabok tenyésztet- 
n ek ; de épen ezen üzemmódváltozatok a 4., 7., 8. és többnyire 
a 3. alatt jelzett kellékek szempontjából legkevésbé előnyösek. 
A gyakorlatban tehát < nem marad egyéb hátra, mint az összes 
kellékeket fontosságukra a tényleges viszonyokkal szemben, esetről- 
esetre egyenként megbírálni s oly üzemmódváltozatot választani, 
a mely a fontosabbaknak talált kellékeknek megfelelni képes. 
Ennélfogva kedvező fekvésű, jó termőhelyeken, hol a talaj termő
ereje kevésbé függ a fatenyészettől s bármely állabalak mellett 
csonkítatlanul fentartható, a hol tehát az 1., 2., 5. és 6. alatt elő
sorolt kellékeknek bármely üzemmódváltozat megfelel, inkább az 
egyszerű üzemváltozatok közül választunk, melyek mellett elegyet- 
lenkorú vagy közel egyenlőkorú állabok tenyésztetnek, s melyek a 
többi kellékeknek jobban megfelelnek. Középszerű termőhelyeken, 
hol a talaj m áraz állab részéről való ápolásra szorul, lehetőleg azon 
üzemmódváltozatok közül kell választanunk, melyek mellett többkorú 
állabok tenyésztetnek. Még inkább szükséges ez a silány termő
helyeken, midőn a fősúlyt arra kell fektetnünk, hogy az alkalma
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zott üzemmódváltozat mellett a talaj termőerejének megóvása és 
fokozása biztosítva legyen.

Ezekhez képest alkalmazunk:
a) S z á l e r d ő b e n ,  jó termőhelyeken: szálerdőt tarvágással, 

szálerdőt ortolással (ott, a hol a talaj és kiima mező- 
gazdasági növények termesztésére alkalmas) és szálerdőt 
fokozatos felújító vágással;

középszerű termőhelyeken: szálerdőt fokozatos fel
újító vágással, szálerdőt talajvédő aljfatenyészettel, két- 
vágásos szálerdőt, szálerdőt korai alátelepítéssel;

rossz termőhelyeken : rendszeres szálaié üzemet. 
b) Sa r j  e r d ő b e n  többnyire a közönséges sarjerdőüzemet 

alkalmazzuk; a csererdő csak bortermő vidéken lehet 
helyén, a kapáserdő egyáltalában nem ajánlható, a botoló 
és nyeső valamint az összetett sarjerdőüzem pedig leg
inkább ott alkalmaztadk, a hol a lágy lombfanemek (fűz, 
nyár, éger) tenyésznek, tehát főképen a folyók mentén és 
szigeteken. A sarjerdőüzem általában, a mint már elébb 
említtetett, voltaképen csak a jobb termőhelyeken volna 
alkalmazandó; különösen azonban a cserüzem az, a mely 
az erőteljes jó talajt s a kedvező fekvést (leginkább 
védett fekvésű, keletre és délkeletre hajló menedékes lejtő
ket) követeli. Sok esetben kívánatos, hogy némi épületfa 
és csekélyebb szerszámfa nyerhetése végett, tarlasztás 
alkalmával nehány erre alkalmas törzs állva hagyassák s 
túltartassék a második vagy harmadik fordára. Ily alakban 
a sarj erdő mintegy átmenetet képez a tulaj donképeni 
középerdőre.

c) A k ö z é p e r d ő b e n ,  mely szintén jó termőhelyet kíván, 
figyelembe kell vennünk azt, vájjon a gazdaság czéljához 
képest az aljfára vagy a felfára lcell-e inkább súlyt fek
tetni ; a szerint aztán megállapítjuk, hogy jövőre a terü
letnek hány tizedrészét foglalja el a felfa, s hányat az 
aljfa, megjelölvén egyszersmind azt is, vájjon a fenforgó 
termőhelyi viszonyokhoz képest a felfa egyenként szét
szórva, vagy csoportokban lesz-e tenyésztendő.

Megjegyzendő különben, hogy ezen általános szabályokat 
szorosan megtartani némelykor lehetetlen. így például el egyetlen
korú jó zárlatban felnőtt tiszta lúczfenyöállabokban szálaló-, vagy 
ehhez közel álló üzemmód közvetlenül nem alkalmazható oly helye
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ken sem, a hol az különben kívánatos volna, mert e fanemnek 
sekély gyökérzeténél fogva az ily állab a zárlat megszakítása ese
tén a szelek rombolásainak ellentállni nem képes. így a bükkö
sökben és jegenyefenyőállabokban, a mennyiben e fanemek jövőre 
is tenyésztendók, tarvágást alkalmazni oly termőhelyen sem taná
csos, melyen ezen kihasználási mód a talaj termőerejének fen- 
tartása szempontjából megengedhető, más tekintetben pedig talán 
kívánatos is volna; mert a jelzett két fanemböl alkotott állabok 
sikeres felújítása legczélszerübben az anyafák által a csemetéknek 
nyújtott oltalom biztosítása mellett eszközölhető.

Jelentékeny akadályt a megválasztott üzemmódváltozat tény
leges alkalmazása ellen képez továbbá a fának termelése és szál
lítása. Ez ugyanis legkönnyebb és legolcsóbb a tarvágás, vagy leg
alább az ehhez közelebb álló kihasználási mód alkalmazása mellett; 
minthogy pedig hazánkban sok esetben a termelési és szállítási 
költségeknek csekélyebb nagyobbodása is elegendő arra, hogy az 
erdőből nyerhető hasznot teljesen felemészsze, ennélfogva némely
kor kénytelenek vagyunk a szálaié üzem s az ahhoz közelebb álló 
üzemmódok alkalmazását mellőzni oly termőhelyeken is, melyekre 
nézve azok határozottan kívánatosabbak volnának.

Végre nem lehet tagadni, hogy a talajra nézve minden körül
mények közt előnyösebbnek ismerhető azon üzemmódváltozatok 
alkalmazása, melyek folytán többé-kevésbé vegyeskorú állabok 
keletkeznek, azon a körülményen szenved hajótörést, hogy az ezen 
üzemmódváltozatok keresztülviteléhez szükséges anyagi és- szellemi 
munkaerővel nem rendelkezünk. Hazánk egyes vidékein vannak 
ugyan ügyes erdei munkások, de sok erdőbirtokra nézve ilyenek 
csak aránytalan költséggel szerezhetők meg. Tény az is, hogy szak
képzett erdészeink túlnyomó része elég képességgel bír arra, 
hogy a bonyolódottabb üzemmódváltozatokat is * czé'lSzerüen és 
helyesen keresztülvihesse. De a kezelő tisztek kerületei többnyire 
oly nagyok, hogy ebbeli feladatuknak kellően megfelelni a legjobb 
akarat és teljes képesség mellett sem bírnak. A kerületek kiseb
bítése pedig tetemes költséggel jár, mely ismét a jövedelmet jelen
tékenyen apasztja. Onnan van az, hogy hazánkban általában 
inkább az egyszerűbb üzemmódváltozatok vannak elterjedve, habár 
ez a talajra nézve nem mondható előnyösnek.

Mindenesetre igyekeznünk kell az üzemmód végleges meg
állapításánál gondoskodni arról, hogy a talaj termőerejének állandó 
fentartása ne legyen veszélyeztetve.
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Az üzemmód az egész üzemosztályra állapíttatik meg, ennél
fogva annak megállapítása azon termőhelyek (és illetve fanemek) 
szerint kell hogy történjék, melyek abban leginkább előfordulnak 
(illetve tenyésztendők). Egyes helyeken, a hol az általában meg
állapított üzemmód által feltételezett kihasználási mód czélszerüen 
ki nem vihető, a kihasználásnál erre figyelemmel kell lennünk. 
Ha például valamely tarvágásos szálerdőüzemben kezelendő üzem
osztályban egyik vagy másik vágásterületen oly rossz fekvésű és 
silány talajú helyek fordulnak elő. melyeken a tarvágás alkalma
zása a felújítás és a talaj termőerejének fentartása szempontjából 
veszedelmes lehet, akkor az ily helyeket fokozatosan, vagy szálalva 
használjuk ki, gondoskodván jó előre azok sikeres beerdősüléséről. 
Úgyszintén előfordul pl. tölgyesekben, melyek számára szálerdő
üzem fokozatos felújító vágással állapíttatott meg, hogy egyik vagy 
másik vágásterület tarvágás útján használtaik ki. ha a meglévő 
előserdény által a felújítás biztosítva van s annak fokozatosan 
való felszabadítása nem mutatkozik szükségesnek.

Az üzemmód végleges megállapítása után határoznunk kell 
afölött is, vájjon az illető üzemosztály s z i g o r ú a n  t a r t a m o s ,  
vagy pedig s z ü n e t e l ő  ü z e m b e n  lesz-e kezelendő. Szigorúan 
tartamos üzem alatt értjük azon üzemet, mely mellett évről-évre 
használatok eszközöltetnek, és pedig rendszerint egyenlő területtel. 
Szünetelőnek mondjuk az üzemet akkor, ha a használatok nem 
évenként, hanem bizonyos időközökben eszközöltetnek. Ezen idő
közök egy vagy több évre, sőt az egész fordatartamra is terjed
hetnek. Ott, a hol a szünetelő üzem alkalmazását fontosabb okok 
nem követelik, a szigorúan tartamos üzemet szoktuk alkalmazni. 
Oly okok, melyek a szünetelő üzem alkalmazását teszik szüksé
gessé, lehetnek a következők:

a) Az erdőbirtok területe. Ha az erdöbirtok területe igen 
csekély, akkor kénytelenek vagyunk az üzemet olyképen berendezni, 
hogy a kihasználás csak minden 2-ik, 4-ik, 5-ik, 10-ik évben (meg
felelő. területen), vagy pedig minden fordában csak egyszer (az 
egész terület kihasználásával) eszközöltessék.

b) Ha az erdőbirtok területe ugyan nem oly kicsiny, hogy a 
használatok évenként nem volnának eszközölhetök, de a birtokos 
inkább több évi időközönként, de nagyobb területű hozamot 
óhajt.

c) Ha az erdőbirtok az értékesítési és közlekedési viszo
nyok szempontjából oly kedvezőtlen fekvéssel bír, hogy a fa
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termés csak nagyobb vá'gásterületeknek kihasználása mellett érté
kesíthető.

d)Ha az erdő bizonyos különleges igények kielégítésére szol
gál, melyek csak több évi időközönként ismétlődnek.

Ezen okok megbírálásánál és a szünetelő üzem alkalmazásá
nál azonban az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdőbirtoko
sok erdeire nézve óvatosan kell eljárnunk, s figyelembe kell 
vennünk, hogy a jelenlegi haszonélvezőt csak oly használat illeti 
meg jogosan, a mely az utódok megkároítása nélkül eszkö
zölhető.

V. A forda meghatározása.

118. §.

Fordának (vágásforgás, vágásforduló, turnus) nevezzük (tar
tamos üzemnél) a z o n  i dő t ,  me l y  a l a t t  az  e g é s z  ü z e m 
o s z t á l y  v a l a m e n n y i  á l l a b j a  e g y s z e r  t e l j e s e n  ki- 
h a s z n á l t a t i k  és  f e l ú j  í t t a t i k .  Tartamos üzemnél ugyanis, 
a kihasználással és felújítással olyképen megyünk végig az egy 
üzemosztályba foglalt összes állabokon, hogy minden évben egy- 
egy rész levágatik és felújíttatik, s a hány év telik el addig, 
amíg ily módon valamennyi állabon végig menvén, ismét a leg
először vágott és felújított állabhoz visszaérkezünk, annyi évet 
tartalmaz a forda. Szabályos állapotban egy és ugyanazon állab 
mindig a fordának ugyanazon éveiben kerül kihasználásra és 
felújításra, ennélfogva e g y e s  á l l a b r a  vonatkoztatva a 
f o r d a  a z o n  i dő,  m e l y  e z e n  á l l a b  k e l e t k e z é s é t ő l  
a n n a k  t e l j e s  l e v á g á s á i g  és  s i k e r e s  f e l ú j í t á s á i g  
t e l i k  e l . 1

Az állabnak azon életkora, melylyel az levágatása alkalmával 
bír, v á g a t á s i  k o r n a k  neveztetik. Szabályos állapotban ez

1 A fordának ezen értelmezése vonatkozik a t e l j e s e n  s z ü n e t e l ő  
üzemben kezelt minden erdőre is. Az i d ő n k é n t  s z ü n e t e l ő  üzemnél a 
forda időtartamát az először levágott résznek teljes felújításától az utolsó 
rész levágatása és felújítása után következő szünetelés leteltéig kell szá
mítanunk.
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azon kor, mely a gazdaság czéljaihoz képest minden tekintetben 
legelőnyösebbnek találtatott. Ezen s z a b á l y o s  v á g a t á s i  k o r 
t ó l  gyakran igen eltérő a t é n y l e g e s  v á g a t á s i  kor ;  mind
amellett ezen eltérés mindig csak kivételnek tekinthető.

Oly üzemosztályban, a hol a levágott állab mindig a levá- 
gatásra kö\etkező első évben felújíttatik, a szabályos vágatási 
kor egyenlő a f o r d a k o r r a l ,  vagyis a forda éveinek számával. 
Ott ellenben, a hol a levágatás után csak nehány év múlva követ
kezik a felújítás, a forda éveinek számát úgy kapjuk, hogy a 
szabályos vágatási korhoz hozzáadunk annyi évet, a hány év 
telik el a levágástól a teljes felújításig.

A tervezett gazdálkodásnak könnyebb áttekinthetése végett 
a fordát több egyenlő részre szoktuk osztani, melyek f o r d a 
s z a k o k n a k  neveztetnek és azon sorrendben, a melyben a 
kihasználásuk eszközöltetik, római számokkal jelöltetnek meg. 
Minden fordaszak, bármilyen legyen a forda, s z á l e r d ő b e n  20 
é v v e l ,  s a r j  e r d  ő b e n  10 é v v e l  számítandó. Ha a meghatá
rozott forda éveinek száma nem tesz ki szálerdőben a 20-nak, 
sarj erdőben a 10-nek többszörösét, akkor az utolsó fordaszakot a 
20-nál, illetve 10-nél kisebb maradék képezi.

így példáúl szálerdőüzemben a 100 éves forda 5 teljes fordaszakot 
tartalmaz, a 150 éves forda pedig 7 teljes és 1 nem teljes, tehát összesen 
8 fordaszakra oszlik, melyek közül az I.—VII. egyenként 2 0 — 20 évre, a 
VIII. pedig 10 évre terjed. Úgyszintén sarjerdőben példáúl a 40 éves fordának 
négy teljes fordaszak felel meg, míg pl. a 25 éves forda két teljes és egy nem 
teljes, összesen három fordaszakból áll," melyek közül az I. és II. egyenként 
10— 10 évet, a III. pedig 5 évet tartalmaz.

Hogy a forda elejétől végéig minden évben a megállapított 
vágatási korral bíró állabok jöhessenek kihasználásra, szükséges, 
mikép minden fordaszaknak a természetben egy-egy korosztály 
(korfokozat) feleljen meg; szabályos állapotban tehát az üzem- 
osztálynak annyi korosztályú állabokkal kell bírnia, és pedig 
minden korosztályban a megfelelő területen, ahány fordaszakot 
tartalmaz a forda, s minden korosztályban annyi korfoknak kell, 
ismét megfelelő területen, képviselve lennie, ahány évre terjed a 
fordaszak, a korosztályoknak pedig apadó sorrendben kell követ
kezniük olyképen, hogy az I. fordaszaknak a legidősebb, a II. 
fordaszaknak a 20 (illetve sarjerdőben 10) évvel fiatalabb, s így 
tovább, végre az utolsó fordaszaknak a legfiatalabb korosztály 
feleljen meg, s minden korosztályon belül az egyes korfokok sor 
szerint mindig egy-egy évvel fiatalabbak legyenek.
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Ha példáúl valamely szálerdőüzemosztályban a forda ’OO évvel hatá- 
roztatott meg, és pedig vágatási kor 95 év, felújítási idő 5 év, akkor 95 éves
fát minden 
képviselve :

évben csak az esetben fogunk kihasználni, ha kellő területen

az I. fordaszaknak 76—95 éves állabok (I. korosztály)
a II. 99 56—75 „ „ (H. „ )
a III. 99 36—55 „ „ (ni. „ )
a IV. 99 16—35 „ „ (ív. „ )

és az V. 99 (1~15 „ „ (V. „ ) valamint a fel-
(újítás alatt lévő (illetve felújítandó) terület

felelnek meg, a mint az a mellékelt rajzból is látható (1. a 4-ik mellékletet), 
melyből kivehető az is, hogy a felújítási időt — ha a letarolt terület fel
újítása nem a tarlasztásra következő első évben eszközöltetik — a forda 
éveinek megállapításánál okvetlenül be kell számítanunk, mert különben 
minden következő fordában annyi évvel fiatalabb fa kerül minden évben 
kihasználásra, a hány évre terjed a felújítási idő.

A korfokozatoknak fennebb jelzett s z a b á l y o s  e l o s z 
t á s a  különben a gyakorlatban vajmi ritkán fordul elő tökélete
sen, a miből következik, hogy a tényleges vágatási kor a szabá
lyos vágatási korral nem egyezhet mindig pontosan. A gyakorlat
ban meg kell elégednünk azzal, ha minden állab vágatás alkalmával 
oly átlagos korral bir, a mely a szabályos vágatási kortól nem 
különbözik többel, mint egy-két évvel. Ha pedig a korfokozatok
nak elosztása kevésbé szabályos, akkor kénytelenek vagyunk 
sokszor egy vagy több fordaszakon át oly állabokat is kihasz
nálásra kijelölni, melyeknek átlagos kora vágatás alkalmával 
5— 10, sőt még több évvel is eltér a szabályos vágatási kortól. 
Megjegyzendő azonkívül, hogy néha rendkívüli események, mint 
pl. széldöntések, hótörések, rovarfalás stb. annyira megzavarják 
a korosztályi viszonyokat, hogy a szabályos vágatási kornak szoros 
megtartása lehetetlenné válik.

A fordától megkülönböztetendő az á t m e n e t i  i d ő ;  utóbbi 
alatt azon időt értjük, mely a megállapított fordának tényleges 
alkalmazásáig terjed. Oly erdőkben ugyanis, melyek eddig rend
szeres kezelésben egyáltalában nem részesültek, a milyen hazánk
ban jelenleg még igen sok létezik, a korfokozatok elosztása több
nyire oly kedvezőtlen, mikép nemcsak le kell mondanunk arról, 
hogy a tényleges vágatási kor megfeleljen a megállapított szabá
lyos vágatási kornak, hanem a használatokat is az egyes forda
szakokban nagyobb vagy kisebb kiterjedésben kell terveznünk, 
úgy hogy az erdőnek teljes kihasználása és felújítása rövidebb 
vagy hosszabb idő alatt történik, mint ha a korosztályoknak ked
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vező felosztása mellett, a használatok a megállapított forda sze
rint szabályoztatnának. Hasonló eset fordul elő ott is, a hol az 
eddig alkalmazott üzemmódról más üzemmódra megyünk át. 
Azon idő tehát, mely alatt a használatok nem a megállapított 
fordának megfelelőleg eszközlendök, átmenetet képezvén a rendes 
forda szerint való használatra, átmeneti időnek neveztetik.

Ha például valamely, 800 hold kiterjedésű szálerdő-üzemosztály szá
mára 80 éves forda állapíttatott meg, akkor a szabályos fordaszaki terület,

miután a 80 éves forda 4 fordaszakot tartalmaz, =  200 hold volna; ehhez
4

képest szabályos állapotban kellene lenni:

200 holdon 61—80 éves állaboknak,
200 „ 41—60 „
200 „ 2 1 -4 0  „
200 „ 1— 20 „
Ha most a korfokozatok jelenleg úgy vannak felosztva, hogy 
300 holdon 130 évés állabok 
300 „ 100-.,, „
200 „ ,40 „ „ léteznek, s tapasztalás szerint minden

állabot legfeljebb 150 éves korig lehetne kár nélkül fentartani, akkor a kihasz
nálást következőleg kellene szabályozni:
I. fordaszakban jönne kihasználásra 300 hold 130—150 év vágatási korral,
II. n  1 1

,, 200 n 120—140 „ 11 11

III.
I(100 ii 140—150 „ 11 11

n ii , » i1100 ii 90—100 „ 11 11

IV.
1[100 ii 100—110 „ 11 11

n >> oo

ii ^4 0 1 00 o 11 11

a 80 éves forda tehát tényleg csak 20 év múlva jönne alkalmazásba, s ezen 
20 év az átmeneti idő. Az egész erdő pedig nem 80, hanem 70 év.alatt hasz
náltatnék ki teljesen, s az utolsó 10 évben az első fordaszakban kihasznált 
állabokból kellene 1 0 0  holdat ismét kihasználni.

Ha ellenben ugyanezen üzemosztályban a jelen korfokozatok követ
kezőleg volnának felosztva :

' 100 hold 100 éves
200 „ 70 „
300 „ 30 „
200 „ 10 „

akkor a használatokat így kellene szabályozni:
Í100 hold 100—115 év vágatási korral,

I. fordaszakban kihasználandó : j 50 ii 85—90 ii ii ii
II. • „ 150 ii 90—110 ii ii• i ii
III. . „ » 200 ii 70—90 ii ii ii

(100 11 90—110 ii ii ii
IV- » » 1100 11 80—90 ii ii ii
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Ez esetben tehát a 80 éves forda tényleg csak a III. fordaszaktól kezdve 
alkalmaztatnék, az átmeneti idő volna tehát 40 év. Az egész erdő 80 év 
helyett csak 90 év alatt használtatnék ki teljesen, mert a IV. fordaszak végén 
maradna még érintetlenül 100 hold 90 éves állab, melyből a következő fordá
nak I. fordaszakában a használatok 10 évig fedezhetők.

Ha valamely más, 60 hold kiterjedésű erdőben sarjerdőüzem és 30 éves
60

forda állapíttatott meg, s ennélfogva a szabályos fordaszaki terület — =  20 hold,

az egész erdő azonban jelenleg 5 éves, akkor a használatokat következőleg 
kellene szabályozni:

I. fordaszakban kihasználandó : — hold, — év vágatási korral,
II. „ „ 20 „ 15-25 „
III. „ „ 20 „ 25-35  „

Itt tehát a használatok az első 10 éven át szünetelnének s csak a II. forda
szaktól kezdve volna a szabályos fordaszaki terület kihasználandó, az első 
10 év tehát az átmeneti idő. Az egész erdő mostantól számítva 40 év alatt 
használtatnék ki teljesen, mert az első fordában csak 40 hold tároltatnék le, 
20 hold pedig maradna a következő fordára.

Ha az erdőnek tényleges gazdasági állapota oly kedvezőtlen, 
hogy a czélbavett jövő gazdálkodásra nézve legjobbnak talált 
forda tényleg csak az egész erdőnek kihasználása után alkalmaz
ható, akkor az átmeneti időre, mely ez esetben az erdőnek teljes 
kihasználásáig és felújításáig terjed ki, külön fordát kell megálla
pítanunk. Az ily forda á t m e n e t i  f o r d á n a k  neveztetik, 
megkülönböztetésül a fennebb tárgyalt rendes vagy szabályos 
fordától.

így például, ha a fenforgó viszonyokhoz képest kipuhatoltatnék, hogy 
az erdő szabályos állapotban legczélszerűbben 100 éves fordában volna keze
lendő, a jelen tényleges állabviszonyok azonban szükségessé teszik, hogy az 
egész erdő 70 év alatt kihasználtassék és felújíttassák (ha pl. az állabokat 
alkotó fák nagyobb része sarjeredetü és azoknál a 70 éves korban csúcs- 
száradás jelentkezik): akkor a jövőben alkalmazandó 100 éves szabályos forda 
helyett a jelenlegi állabok teljes kihasználására a 70 éves átmeneti fordát 
állapítjuk meg.

A fordától meg keil azonkívül különböztetnünk a b e r e n 
d e z é s i  i d ő t a r t a m o t ,  vagyis azon időt, a melyre a használatok 
és felújítások szabályozása kiterjed. Ezt legczélszerübb egyenlővé 
tenni a forda éveivel, vagyis azon idővel, mely alatt a ki
használás és felújítás az erdő egész területén egyszer végig 
megyen.

Erdőrendezéstan. I. rész. 21
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