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Előszó
A csonka ország mai nyomasztó közgazdasági viszonyai
között is, ha nem a napi aktualitásu, de az ország fokozatos
talpraállítását célzó kérdések forognak szóban, nem foglal
hatnak el utolsó helyet a nekünk visszamaradt 2,042.189 kát.
hold. erdőséget érintő azok a kérdések, amelyek a bennük
rejlő nemzeti vagyon konzerválását és céltudatos fokozását
tárgyalják; amelyek tehát a nemzetháztartási célokat úgy,
mint a magángazdasági érdekeket is igen közelről érintik.
Ilyen gazdasági szakkérdéseket tárgyal ez a füzet is.
Olyan erdőgazdasági problémákat fejteget, amelyek akkor
sem veszítenek egy szemernyit sem aktualitásukból, ha
majd a Gondviselés megkönyörül az ország mai áldatlan
helyzetén s egy kedvezőbb boldogulási lehetőséget biztosít a
mi szerencsétlen hazánknak.
Budapest, 1923. évi április hó.

A szerző.
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Bevezetés
Magyarország kegyetlen megcsonkításával erdőségeink
nek nemcsak nagy részét és legjavát vesztettük el, de elsza
kadtak tőlünk éppen azok a vidékek, amelyeken főleg az
állami erdőkben űzött gazdálkodás révén, az okszerű erdőgazdasági elvek, már közel két évtized óta, és hovatovább
érvényre jutottak; is amelyeken az erdő fenntartásának nagy
nemzetháztartási jelentőségét mind szélesebb köbben és
fontosságához mértan kezdték értékelni.
Szünőben volt már a hegyvidéken az erdőpusztítás és a
mezőgazdaságnak az erdők rovására való, közgazdaságilag
annyira indokolatlan és káros térfoglalása. Mert ott már
kellő mértékben érvényre jutott az a közgazdasági tétel,
hogy az erdők fenntartása, azok talajának és állományainak
feljavítása s egy okszerű erdőgazdálkodás érvényre jutása
az erdővagyont nemcsak konzerválja, de fokozatosan gyara
pítja is, aminek azután nemcsal^ nemzetháztartási, de a ma
gángazdasági érdekek javára megnyilvánuló sokoldalú és
jelentős hasznát kellően értékelni szinte alig lehet!
A mindenkori kormányok a hegyvidék erdőségei fenn
tartásának az ezen erdőkben rejlő nagy nemzeti vagyon szol
gálata mellett, az árvízvédelem, az energiaforrások kihasz
nálása, valamint a belhajózás szolgálatában, de a hegyvidék
lakosságának gazdasági boldogulása érdekében is minden
időben oly nagy jelentőséget tulajdonítottak, hogy az állam
erdészeti igazgatás a rendelkezésére állott személyzettel te
vékenységének számottevőbb részét a hegyvidéken volt kény
telen kifejteni. Hozzájárult sajnálatosképen az is, hogy az
állam az ország belsejében sohasem törekedett erdőbirtokot
szerezni, amellyel példaadóan járhatott volna elől az okszerű
erdőgazdálkodás űzésében.
Az így kialakult körülményeknek, valamint a nagy
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clonítanunk azt a valóban sajnálatos tényt, hogy erdőgazda
sági viszonyaink az országnak azon a részén elhanyagoltak,
amely részek a megcsonkítás után maradtak még rendelkezé
sünkre. Ennek kell azután tulajdonítanunk azt is, hogy ma,
amikor minden gondosságunk a megmaradt erdőségek felé
fordul, az azokban űzött gazdálkodásban olyan hibákat talá
lunk, amelyeket ma úgy a tönkretett szerencsétlen országunk
talpraállításának, mint a magángazdasági érdekeknek szol
gálatában is jelentős gazdasági problémákként kell tekinte
nünk és amelyek megjavítása s ezzel az erdőgazdálkodás
helyes útra terelése ma elsőrendű feladatunk lett.
Ilyen gazdasági problémák: a sarjerdőveszedelem, az
ákáománia, az élőfakészlet aránytalan megapadáisa, az
erdőtalaj általános és fokozatos elsilányosodása s a vele járó
elgyertyánosodás.
H ogy ezekkel a problémákkal és azok megoldásával fog 
lalkozhassunk, egyes állításaink bizonyítására az V. fejezet
ben gazdaságtörténeti adatokkal foglalkozunk.
Végül tárgyaljuk (VI. fejezet) a szálalóvágásos gazda
ság rendszerét, mint olyan gazdasági eljárást, amely hitünk
és meggyőződésünk szerint a sarjerdőknek szálerdőkké való
átalakítására s egyben az eisilányodott erdőtalaj megjavítá
sára egyik igen alkalmas módnak bizonyult.
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I. Sarjerdőveszedelem. Ákácmánia.
Az erdőtörvény életbelépte után kiadott erdőrendezési uta
sítás a térszakozásos, valamint a vágásosztásos üzeimrendezésii
módot teremtette meg és azt a legszélesebb körben érvényre is
juttatta. Főleg ezeknél az eljárásoknál, de még a kombinált
szakozási módnak alkalmazása mellett is rendszerré fejlődött
azután nálunk az a gazdasági el járás, mely az évente esedékes
fatermést (bizonyos előírásszerű területarányokon levő faállo
mányok tarravágásával biztosítja.
Ez a tarvágásois rendszer, mely a nyugat államaiban jó 
részt a gazdaságtörténeti múlté, — ott annak idején sem jutott
sehol olyan széleskörű elterjedésre, mint Magyarországon,
ahol megszámlálhatatlan, arányaikban és értékükben meg
sem állapítható gazdasági károknak és bajoknak lett eredő
forrása.
Hozzájárult ebhez még a fatermés terület szerint, tövön
és nagyrészt több évre való eladási módjának széles körben
való alkalmazása, mint majdnem magyar különlegesség, vagy
legalább is magyar földön ikivül annyira sehol sem favorizált
eladási mód, mely a bajokat jelentékenyen tetézte.
Főleg a nagyobb területi arányokban és az üzleti vállal
kozások részéről végzett tarravágásoknak leginkább a dombés hegy vidéken természetes következménye az, hogy az erdő
nek évszázados humuszát megbontja a vágásnak ilyenre
figyelmet nem vető munkája. Feltépi és lehúzza a fatermés
vontatása vagy könnyelmű eregetése, kiégiti a nap heve, le
mossa a zápor, s mind ennek folyamányaiképen nem egyszer
már az uj erdő megtelepitéséig megsemmisülnek, vagy leg
alább is elsilányulnak azok a tényezők, amelyek a gazdasági
fejlődésnek, 'az eddiginél többet termő állományok megalapozásának <el nem engedhető (feltételei.
Ahol még az uj erdő telepítése is elmarad, vagy ha el sem
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marad, de nem 'kímélik az erdőtalajt a legeltetéstől, — ott ter
mészetszerűleg az elkopárosodás következik ibe.
Statisztikánk szerint iaz integer Magyarország területén
1,286.000 kát. holdon pusztult el ekként az erdő.
Sokat Írhatnánk arról, hogy a tarravágás utján hány
ideális elegyben volt erdőállomány semmisült meg, hogy m i
ként terjedt el a súlyos következményekkel járó ellucosodás
a hegyvidéken; ugyanott miként szorult vissza a jegenye
fenyő, az előhegységben és a dombvidéken pedig a tölgy;
hogy terjed a gyertyán, akác stb.
A tarravágásnak tárgyunk kiindulópontjául szolgáló
egyik folyománya az is, hogy olyan fafaju állományok helyén,
amelyek sarjadzóképesek, a legszebb szálerdőket tuskósarjaikból, meg a tuskósarjak közé települt gyertyánból ős más gyomfából keletkezett erdők váltják fel.
Sokhelyütt ugyan a tarravágás után a legnagyobb gond
dal beültetik a vágásterületet, de nem számítanak azzal, hogy
a hamar előtörő tuskósar jak a telepitett uj erdőre szinte meg
semmisítő hatással lesznek. Ritka ugyanis a hely, ahol a sar
jukat .kivághatjuk, mielőtt azok a telepitett fiatalost elnyom
nák és ahol ezt annyiszor meg is ismételhetjük, ahányszor
azt a gazdasági érdek szükségessé teszi. V agy távol van az
erdő, ahol az ilyen munka egyáltalán szóba sem jöhet, vagy
nem akad ember, aki az ilyen sarjuk levágását vállalná, vagy
olyan költségbe kerül a munka, hogy nem áll arányban a ter
melt anyag értékével és szinte felérne egy uj erdőtelepítési
költséggel.
A z a megállapításunk, hogy a legtöbb helyen az eseteknek
legalább is 90%-ában az erdőgazda vagy nem is próbál, vagy
.nem tud megküzdeni a sűrűn előtörő sár jakkal, s ezek 15—20
év múltán teljesen elnyomják a fiatalost, mely a tüskökből
eredt buja bokorhajtások alatt elnyomva isinylik.
Sok helyütt be sem ültetik a vágásterületet, mert „vidoran
sarjadzanak a tuskok41 s mert ,^iz ültetett csemeték úgy sem
tudnának olyan hajtásokat fejleszteni, mint a buján előtörő
sarjaik44.
A nemtörődömség, vagy a most vázolt naiv felfogások
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érvényesülése mellett alakult át a legtöbb tölgyszálerdő sarjerdővé, amint az efféle gazdasági eljárás nagyban elősegítette
az országban a gyertyán olyan károsan nagy elterjedését is.
Lépten-nyomon látjuk azt a szomorú jelenséget, hogy
tuskósarjak, gyertyánfiatalos csoportok, mogyoróbokrok és
egyéb gyomifák borítják ott a talajt, ahol csak nem is régen
a legszebb szálerdők állottak.
Quousque tandem . . . ! ?
Érezzük, hogy Így nem mehet tovább!
Érdemes, sőt kell foglalkoznunk azzal, hogy miként jár
junk el másként és hogyan akadályozzuk meg ezt a gazdasági
visszafejlődést.
Veszedelem ez, mely az úgy is annyira megapadt tölgyszálerdainket -szinte végpusztulással, igen sok erdőtalajunkat pe
dig a végkimerüléssel fenyegeti. Mert legyünk tisztáiban azzal,
hogy a sárj erdőgazdaság, ha azt nem ártéri, tehát iszapolt
talajon iizzüfc, mint természetellenes, előbb vagy utóbb, de
végeredményben szinte kivétel nélkül a talaj kimerülésére
vezet.
Közel fél százada folyik ez az átalakulás, anélkül, hogy
annak megállítására, anélkül, hogy ennek a gazdasági kérdés
nek a megoldása érdekében bármely irányban jelentősebb gon
doskodás történt volna.
A legtöbb sarjerdő e közben elsilányosodott s ma már
nem egy esetben kiélt talajon csenevész erdővel áll szemben a
gazda. Mit tegyen í Tanácstalanul áll! Hozzá még kedvező a
konjunktúra a tüzelőfára! Nyúzza tehát az erdőt rendületle
nül! A végki merülésig!
Ez a magyar sár j erdőgazdaság helyzetképe általában, de
főleg a kisebb birtokokon, melyek azután a belegeltetéstől is
sokat -szenvednek.
A kormány most oda határozott, hogy vétót mond az
ország erdőtőkéje, mint nemzeti vagyon s yele az adóalanyok
fejetlen pusztulásának s a sarjerdőiizemet megfelelő korlátok
közé, a kifejezetten kisb irtok okra szorítja. A ddig is, amíg tör
vényes rendelkezésekkel korlátot szabhat minden ilyen okszerütlenségnek az üzemtenvek revíziójánál — ahol ez indo
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költ és nagyobb akadályba merni ütközik — , a vágásfordulót
már átmenetben is felemeli s leszögezi azt a feladatot, liogy a
sarjerdőt fokozatosan, de mielőbb szálerdővé kell átalakítani.
Üzemterv nélküli nagyobb gazdaságban pedig fahasználatot
nem a sár j erdőnek, de csak magasabb vágásfordulónak meg
felelő arányokban engedélyez, hogy az átmiemetet biztosítsa.
A kormány ezzel korlátot szabott, a isarjerdőgazdálfcodás
továbbterjedésének, sőt a meglévőik átalakítására szorítja a
birtokosokat. Most ezeken áll tehát, hogy ;a rendszerváltozást
úgy érvényesítsék, hogy az ia gazdasági érdekek javára szol
gál jón.
A sarjerdő azonban nemcsak akként gyarapodott Ma
gyarországon, hogy a letarolt erdők helyén a tüskék töve körül
előtört sarjaikból ilyen erdők keletkeztek. Ezer és ezer hold
dal gyarapodott a sarjerdő akként is, hogy akácot telepitettek
oda, ahol annak nevelése nem indokolt. Tudvalevő, hogy az
akác tenyészeténél csak sarjerdőüziemmódot. alkalmazhatunk,
mert a levágott álkácendőt a buja sarjadzás folytán ültetve
nyekkel ifekijitani céltalan és okszerűtlen lenne. íg y teháf"az
ültetett ákácerdők a pár évtizedes vágásforduló fokozatos lepergése során bekerülnek a sarjerdők kategóriájába ® azok
számát jelentékenyen szaporítják.
Ilyen módon még az erdőtörvény 17. szakasza alá tartózó
erdőbirtokok közül is igen soknál szinte észrevétlenül ékelő
dött be a sarjerdő a szálerdőgazdaságba, amivel azután az
iizemátvizsgálási munkáknál mint már bekövetkezett tények
kel számolni kellett. Tudunk Zalában, tudunk Somogybán és
tudunk Nógrádban, Hevesben és egyebütt is főúri, egyházi,
községi és egyéb birtokokról, amelyeken ilyen módon ha talmas
erdőrészletek lettek sarjerdőkfcé. Debrecen város teljesen in
dokolatlanul több ezer holdas ákáoerdőt telepi tett ilyen mó
don. Tolna vármegye 49.691:4 kát. hold erdejéből már 5779:3
kát. hold az ákác, melyből még manapság 680:8 lkat. hold szál
erdőknek az alkotórésze. Veszprém vármegyének 148.779:13
kát. hold erdőségéből 5777:5 kát. hold az ákác, melyből 950:7
kát. hold még szálerdőgazdaságban ellátott elegyes erdők kö
zött szerepel. És íg y tovább!
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Az akác kultusza közgazdaságilag igen károsan teng túl
Magyarországon. Éppúgy szertelenségbe kerültünk a siíkföldön és a dombvidéken az akáccal, miint ahogyan a hegyvidé
ken az ellucosodás éreztette gazdaságilag igen kedvezőtlen
következményeit.
Az akác messzire elágazó buja gyökérzetével kiéli a talajt,
lehulló gyér lombjával pedig köziismerétüen alig javítja az.
erdőföldet s legkevésbbé pótolja azt, amit ebből elvont. Pedig
azt látjuk, hogy többnyire gyengébb, főleg homoktalajon te
nyésztik az ákáoot, azzal indokolva meg, hogy ott jobb siker
rel mást alig telepíthetnének és hogy az áfcác hamar vágható
és szép jövedelmet hajt.
Ez a korán (bekövetkező haszon és az egyébként tapasz
talható nagy (tájékozatlanság megtéveszti azokat az embere
ket, akik nem számolnak a következményekkel és számitó elő
relátás nélkül fejtenek ki gazdasági (tevékenységet.
Az akác ugyanis 1—2 vágásforduló után már sinyiik,
majd utóbb egészen elcsemevészik. Paizstetü lepi el és pusztul;
maga után hagyva egy aibszolut kiélt talajt.
Ennek megállapítása mellett nem kell részletesen bizonyitanun'k, hogy ott, ahol oly arányban és céllal (telepítünk erdőt,
hogy abban a jövőre rendszeres gazdaságot űzzünk, nem kezd
hetjük azt olyan fafaj ültetésével, mely a talajt kiéli. Gazdasá
gilag még akkor sem lenne ez (indokolt, hu a legjobb talajjal
állanánk szemben. Annál kevéshbé helyénvaló, ha a talaj silány
és más művelésre alig alkalmas, mint például a Nagy-Alföld
beerdősitésre váró kiélt homökterületei.
Fontos közgazdasági érdek kívánja meg tehát, hogy ál
lást foglaljunk az akác ilyen érvényesülése ellen! Mert., ha a
gazdasági jövőt megalapozni, tevékenységünket fejliődésképes,
egészséges útra terelni kívánjuk, ha építeni akarunk és előre
látott céllal irányítjuk munkásságunkat, akikor nekünk főleg a
silányabb talajra olyan fanemeket kell megválasztanunk, ame
lyek révén a talajt javítani, nemesebb, értékesebb fafajok tenyészésére fokozatosan előkészíteni képesek vagyunk.
Választásunk pedig ilyen törekvések mellett .semmiesetre
sem érheti az ákáoot, hanem elsősorban az e célra alkalmas
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fenyő féléket és azokat a 1ombfafajtákat, amelyek ilyen tala
jokra valók s azok javítására alkalmasak.
Körülbelül annyi idő igénybevételével, amennyi alatt az
ákác 2—3 vágásiforduló során a talajt teljesen kiélné, mi fe
nyővel úgy megjavíthatjuk az erdőföldet, hogy az ezúton és
nem egy esetben már más fajok tenyésztésére is alkalmassá
válik.
Le kell azonban szögeznünk, hogy ez az állásfoglalásunk
nem jelenti azt, hogy irtó háborút kívánunk vezetni az ákác
ellen és az egész vonalon megakadályozná kívánjuk annak te
nyészetét.
Vízmosások, omló hegyoldalak^ éppúgy, mint a mozgó-,
futóhomok megkötésénél kifejezetten ily rendeltetéssel az
ákác pótolhatatlan. Ha akácunk nem lennie, más e célra alkal
mas fafaj hiányában, mesterséges és igen költséges műszaki
létesitményekkel érhetniük csak el azt a hatást és eredményt,
amit az ákáccal biztosítanunk sikerül.
Az ákác igen alkalmas az egységes megművelés alá eső
mezőgazdasági földek szegélyezésére és szélvédő pasztáknak.
E fásszegélyek és szélvdő pásziták okszerű telepítéssel és terv
szerű használás mellett sok esetben a mezőgazdaságnak az
összes tűzi- és szeirfa, de mindenesetre az ákácfaszükségletét
biztosítani képesek.*)
Szívesen látjuk az ákácot az alföldi tanyák mellett, akár
egy-két holdas tagokban is. E kiis erdőtagok elsősorban úgyis
arra valók, hogy a tanya állatvilágának a tikkasztó hőség ellen
árnyat nyújtsanak; marhának, isertésnek, szárnyasnak kifutóul
és pihenőül szolgáljanak. A kertművelésnek, gyümölcsfák
nak, a méhgazdaságnak a szél ellen védelmére legyenek és
egyben méhlegetilőt biztosítsanak. Ilyen kisebb foltoknak a ta
nyák körül, ha ki is élné az ákác, mesterséges megjavítása
különös nehézségbe nem-ütközik.
*) Ügyes szélvédő pásztákat alakíthatunk két párhuzamosan haladó
3—3 soros ákácültetvényből. A két háromsoros ültetvény között gyalog
járóra alkalmas pászta vonul végig, ami a nyári tikkasztó melegben a
gazdaságban foglalkozóknak kellemes közlekedési eszközül is szolgál.
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Soha árnnyá ákácmugot nem gyű j tetett és nem vásárolt a
magyar állam, mint manapság; és főleg az A lföld részére
soha annyi ákáccsemetét nem nevelt, mint éppen a jelenben.
Tehát egyáltalán nem az ákác ellen irányuló irtó háborúról,
de arról van szó, hogy az ákácot arra az alkalmazásra utaljuk,
amelyben a gazdasági élet hasznára válik és feltétlenül meg
akadályozzuk azt a szereplést, amellyel aránytalanul nagy
kárára van a magyar erdőgazdaságnak!
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II. A gazdaságtörténelem és az operációk
Téves az az álláspont, hog'y az erdők természetes felújí
tását csak most kezdjük általánositottan alkalmazni Magyarországon.*)
Tény való az, hogy az erdei vágások vetéssel való felújí
tását elvétve már régebben űzték s annak rendszeres alkalma
zását Mária Terézia erdőrendtartása**) írja elő; az ültetés
utján való mesterséges erdőtelepitéssel pedig csak a X IX .
század elején kezdettek kisérleteket Magyarországon.
A régebb múltban — ha itt-ott vetettek is — rendszerint
természetes utón újították fel s részben a természet őserejé
nek segélyével, meg az erdőtalaj nyugalma és ezzel kimélete
mellett szél- és miadárhordta magiból, meg1bizonyos erdőfoltok
fokozatos terjeszkedésével, hosszabb-rövidebb idő alatt ma
guktól újultak fel az erdők széliében e hazának.
A messze múltba visszamenőleg állapíthatjuk meg azt,
hogy nálunk az erdők természetes felújítását nagy területe
ken és általánositottan emberi beavatkozással igyekeztek elő
segíteni.
II. Miksa király idejében 1564-ben királyi biztosok jár
ták be a besztercebányai kamarai erdőket. A királyi biztosok
nak erdőbejárási jegyzőkönyve, mely a királyi erdőrendtar
tásnak***) kiegészítő tartozéka, nem egy helyen kifogásolja,
hogy: „A famesterek annyira kipusztitják az erdőt, hogy
*) Erdészeti Lapok 1922. évi 17. 18. sz. 257. oldal.
**) Holz- und Waldordnung für das Königreich Hungarn, wie
die Wiilder érzi egeit, besser aufgebraclit vermeimet, und erhalten
werden kőimen.
***) Constitutio Maxim iliana seu norma silvas camerales propagandi et colendi. II. Miksa római császár, M agyar- és Csehország
királyának rendtartása a m agyar bányavárosok és kamarai ható
ságok erdőinek jövőben való használatára, ápolására és tenyész
tésére nézve. Kiadatott 1565. évben. Zivuska Jenő, a besztercebányai
m. kir. erdőigazgatóság régi okiratainak tartalomjegyzéke. Besz
tercebánya 1906.
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meg a magfákat sem kímélik, a melyekről fiatalos újulhatna
fe.l“ . Másutt pedig előírja, hogy: „Ezentúl minden, erővel oda
kell törekedni, hogy a szükség szerint kihasználásra kerülő
erdőket helyesebb és észszerűbb rendben vágják s hogy a vá
gásra kijelölt helyeken érintetlen mágiákat hagyjanak14,
Az erdő természetes felújításával tehát oly régen foglal
koznak nálunk, mint amilyen régóta csak valamelyes hozzá
értéssel vagy anélkül is az erdőt Magyarországon felújítani
igyekeznek. A múlt és jelen eljárásai között csak az a különb
ség, hogy a múltban és a régmúltban más eljárást alkalmaz
tak, mint ma és igy a régmúltban az erdők természetes felújí
tásánál más gazdasági eredményeket is értek el, mint ma
napság!
A régibb múltban bükkösökben, fenyvesekben — mint
fentebb láttuk — többnyire csak magfákat hagytak, amelyek
utján az erdő a letárolás után néha hosszú évtizedek múltán
ujult fel. A tölgyeseket a faszükségletek szerint, de tervszerütlenül szólalták, makkoltatás kapcsán sertésekkel felturatták s ha volt egy jó makktermő év, azok természetesen felujultak. H ogy azután a bükkinek, fenyőnek, tölgynek ilyen
felújítása nem egyszer-évtizedes, de minden esetben jelenté
keny növedékveszteséggel és nem egy esetben más gazdasági
hátrány okkal is járt, azzal akikor snem törődtek.
Az emberi beavatkozás sikerét, a felujulást megkönnyí
tette az a körülmény, hogy az rendszerint ősi, sziiz talajon,
rég beérett mélységes humuszon, az erdőtalaj teljes nyugalma
s a legeltetéstől és minden egyéb zavaró és káros befolyástól
teljesen mentes körülmények között történhetett meg.
Be is következett hosszabb-rövidebl) idők múltán és ilyen
előfeltételek között az erdő felujulása, hegyvidéken úgy mint
sikvidéken egyaránt.
Azokon a területeken, amelyekről a fentiek szerint a ki
rályi biztosok azt jelentették, hogy a famesterek mindent letaroltattak s még magfákat sem hagytak, az idők során er
dők telepedtek meg. Évszázadok múltán azok utódaiban ma
gam is jól konzervált erdőket találtam; pedig beigazolt, hogy
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ott a X V II. században mesterséges beavatkozással nem igen
segítették elő a felujulást. Erdei vágások vetésével ugyani®
leginkább csak Mária Terézia erdőrendtarása óta foglalkoz
tak, az ültetés utján való mesterséges erdőfelújítással pedig
először Decrett József 1809-ben kezdett e vidéken kísérletezni
s 1813-ban telepítette meg az első osemetekertet.*) Decrett Jó
zsef akkor is csak a kopárokat, a legeltetéssel tönkresilányitott talajt kívánta mesterségesen beerdősiteni, azt hangoz
tatva, hogy csak ott avatkozzunk be ültetéssel vagy vetéssel,
ahol a felujulás körül a természet nem, vagy csak hosszú év
századok múltán segíthetne.
Decrett tehát már akkor reájött arra, hogy az erdőtalajt
az erdők rendszertelen legeltetése megviselte s hogy elődei
nek a természetes felújító vágásoknál alkalmazott rendszeré
ben, meg a legeltetésben kell keresni az erdőfelujulás nehéz
ségeit. A z elrontott s egyben tönkresilányult területek befásitásának érdekében kezdette meg ezért kísérleteit a mester
séges erdőfelújítással.
„Beláthatja mindenki, — igy ir Decrett — hogy az elő
dök egykori világos vágásaiban, a mai kopárokon és tisztáso
kon mennyi fáradságot és türelmet kívánnak, mennyi időt és
pénzt követelnek meg a mesterséges erdőtelepítések; miért is
nem lehet eléggé ajánlani, hogy a használatra szánt faállomá
nyokban a természetes erdőfelújítás céljából az erdőgazda
sági alaptételeknek és a faállományok adott körülményeinek
megfelelően végezzük a fajelöléseket.“ **) Mennyi előrelátás
sal és tudással körültekintést és gondosságot sürget a termé
szetes felújítás körül végzett eljárásoknál. A gazda éles sze
meivel állapítja meg az eddig alkalmazott rendszeren kívána
tos változások szükségét.
Decrett József észrevette, hogy a már megviselt talajon
álló erdő testén más eljárást kell követni, mint az őstalaj
mély humuszán álló erőteljes állományokban. És reájött arra
is, hogy a magfás, meg a nem jól végrehajtott világos vágásos
*) K aán:
1774—1841.

Decrett József

élete és erdőgazdasági tevékenysége

**) U. a.
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felújítási rendszer évtizedes fatermésbeli veszteséggel jár
s eredményeit néha egy emberöltőn alig lehet beérni.
Tényleg úgy áll a dolog-, hogy amint az emberi testen
végzett műtéteket egészen másként hajtották végre a régebbi
múltban, mint ma s a gyógyulás folyama, valamint az ered
mények is mások voltak, mint manapság, úgy az erdő testén
végzett ilyen műtétek is manapság egészen mások, mint a
múltban s az eredmények is mások, mint a múlt idők ily
értelmű operációinál.
Az emberi szervezet a múltban átlagosan jóval épebb
volt, mint manapság és főleg azóta, hogy a háborús idők táp
lálkozási nehézségei a szervezet gyengülésére vezettek s ellen
állását apasztották. Mi sem természetesebb ezért, minthogy
az ilyen szervezeten végzett operációk nagyobb körültekintést
és gondosságot is igényelnek és azok isikére is 'bizonytalanabb.
Azonképpen a múlt idők őstalaju és jól konzervált erdeinek
testén végzett operációk is egyszerűbbek voltak, mint azok,
amelyeket rendszerint soványodó talajon álló viseltebb állo
mányokon kell ma végrehajtanunk.
Céltudatosan használtam itta ,gnűtét“ , illetve „operáció14
szót és ezt az összehasonl i.fást; mert egy s más tekintetben
nagy hasonlatosságot látok e kettő között és mert további kö
vetkeztetéseket is kívánok levonni ebből az összehasonlításból.
A főiskolai tudományos oktatás talán azért ér el az orvosi
fakultáson olyan szép eredményeket, mert a tudományegye
tem összes fakultásai között az orvosi az, amely a legszoro
sabb kapcsolatban áll a való élettel. Az orvosi fakultás ta
nárai az ország leghíresebb operatőrjei, akik nap-nap mellett
a legtanulságosabb és legsikeresebb műtéteket hajtják végre
és e közben oktatják hallgatóikat. Az 'elméleti oktatás tehát a
legszebb kapcsolatban van a gyakorlattal s a hallgatók Is kez
detben hullákon, később élő testeken tanulják meg a műtétek
végrehajtását, hogy azután az életben jó sikerrel működ
hessenek.
A nyugat országai erdészeti irodalmában is azt állapít
hatjuk meg, hogy vannak olyanok, akik az erdő testén maguk
végezve műtéteket, a természetes felújításról saját tapaszta© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.
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lataik alapján írnak. Vannak, akik egyes erdőgazdaságok ily
irányú műtétéit figyelik meg s azok eredményeit ismertetik a
szaklapokban. Varrnak végül, akik elméleteket állítanak fel
anélkül, hogy azoknak gyakorlati alapja lenne. Anélkül, hogy
azokat kipróbálták volna, tehát anélkül, hogy maguk is ope
ráltak volna, vagy legalább is elméleteiket kipróbálták volna
az erdő testén s annak évek múltán beálló eredményeit is meg
figyelték volna. Amennyire különösen hangzanék, ha valaki
egy ember vagy akár egy állat testén végezhető operációs el
járásból írna anélkül, hogy műtétet maga is végzett volna,
olyan különösen hangzanak azok az elméleti fejtegetések,
amelyek olyanoktól erednek, akik az erdő testén gyakorlati
lag nem végeztek műtéteket s akik tehát a természetes felujitás módjait nem a saját maguk ténykedése révén ismerték
meg és azt nem eredményeinek láttán sajátították el. Azért
x vannak a külföldi irodalomban is itt-ott olyan elméleti fejte
getések, amelyeknek nem nagy a gyakorlati értékük, s ame
lyeket azért minden esetben iránymutatókul fogadni nem
szabad.
Csak az, aki ismeri az erdő életét, csak az, aki tisztában
van egy erdőállomány szerkezetével, akinek gyakorlati ta
pasztalatai vannak a talajnemek, az égtáj felé hajlás, a fa
fajok stb. különféle igényeivel és természetével, s ki a külön
féle elváltozásoknál előfordulható sajátos Igényeket.és eredmé
nyeket saját* tapasztalatai .révén ismerte meg, szerintem az
hivatott elsősorban, és tulajdoniképpen' arra, hogy ezekben a
kérdésekben irányt mutató állást foglalhasson.
H ogy a gyakorlati élet és az elméleti oktatás a magyar
erdőmérnöki főiskolán is lehetőleg kapcsolatban maradjon, a
magyar földmívelésiigyi kormányzat gondoskodott, hogy a
soproni erdőmérnöki főiskolának Sopron város erdőgazda
ságából mintegy 3600 kát. hold erdő álljon tangazdaságként
rendelkezésére s ezzel a főiskolai hallgatóknak módjuk le
gyen ahhoz, hogy a gyakorlati élettel szoros kapcsolatban vé
gezhessék elméleti tanulmányaikat. Ugyanennek a célnak az
érdekében mód jut majd ahhoz is, hogy a diósgyőri kincs
tári erdőgazdasági uradalomban a negyedéves hallgatók az
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utolsó év végén néhány hetet az erdőgazdaságban töltse
nek, hogy ekként alkalmuk legyen az erdő földjén, tehát a
gyakorlati életben alkalmazott eljárásokat és az erdő testén
végzett műtéteket a végrehajtás különböző előrehaladási fo 
kán látni. Módjuk lesz a. műtétek végrehajtásában gyakorla
tilag is résztvenni. Saját tanáraiktól és gyakorlatilag ki
képzett erdőmérnököktől fogják a valóságban eltanulni e
műtéteket, miért áis nincs kétség abban, hogy ennek az eljárás
nak a fiatalság további működésére jelentős haszna lesz. Bizonyos gyakorlati érzéssel lépnek majd az életbe, s igy az álta
luk végzett műtétek is majdan előreláthatólag eredményesek
lesznek.
Nagy haszonnal lesz az oktatáson kivid az erdészeti tudo
mányra is, mert a tanárok ekképpen szoros kapcsolatban ma
radnak a való élettel.
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III. A z elgyertyánosodás és ellenszere.
Úgy véljük és talán nem is csalatkozunk abban a fel
tevésben, hogy a gyertyánnak a magyar erdőföldön való
mind gyakoribb megjelenése az erdőtalajnak iaz oksze
rűtlen eljárások révén való elsatnyulásán kivül az erdők
testén, végzett nem megfelelő műtétek eredménye. Ott jelenik
meg ugyanis a gyertyán, ahol a föld epidermis, az idők során
a legeltetés, az állományok megritkulása és a napnak arány
talanul érvényesülő hatása stb. folytán elsatnyul, vagy ahol
az erdőik állományát arra nem alkalmas helyen természetelle
nesen tarra vágják, vagy ahol az erdő testén a természetes fel
újítással kapcsolatos műtéteket nem úgy hajtják végre, hogy
az a talaj minőségének, a fafajok természetének, az égtáj felé
való hajtásnak stb. megfelelően kívánatos. Ott látjuk ugyanis
elburjánosodni a gyertyánt, ahol a talaj még nem érett a kí
vánt fafajokkal való természetes felujulásra és ott jelenik
meg tolakodóan, ahol az erdőt jobban megritkitották, mint
ahogy az a felújítani kívánt fafajnak a természetéből kifolyó
lag kívánatos s az erdőtesten végzett operációknál elsősorban
is nem a gyertyánt tszedik ki mint oly fafajt, amely az -erdőfelujulás elegyében nem kívánatos.
•
Nem ismerhetjük el a gyertyán maradandó jogosultsá
gát az okszerű erdőgazdaság keretében. Nemcsak azért, mert
annak buja szaporasága az értékesebb fafajok boldogulása
elé szinte leküzdhetetlen akadályokat gördít, de azért sem,
mert a gyertyán beigazoltan a felét sem szolgáltatja annak a
műfatermésnek, amit a nálunk sok helyütt annyira lesajnált
bükk szolgál. A gyertyán nagyobbtömegii megjelenése tszerintünk mindig egy, a közeli vagy távolabbi múltban megtörtént
erdőgazdasági hiba folyománya, amely évtizedekre nyúló tü
relmes munkát és isok-sok műtétet igényel, hogy visszaállít
suk az egyensúlyt és a kívánatos elegyet az állomány fái
között.
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Fiatalosokban éppúgy nem kívánatos a gyertyán, mint
ahogy nem kívánatos a kecskefüz, a berkenye, a rezgőnyár a
tűlevelűek állományában.
Ezzel ellentétben mégis le kell szögeznünk azt is, hogy
a gyertyán az Úristen egy olyan teremtése, amelynek az ok
szerű erdőgazdaság keretén fciviil ugyan, de nem egy erdő
földön eléggé megbecsülendő jelentősége van.
A nomád hajlamú és mindenképen legeltetni vágyó ma
gyar ember erdőpusztitó cselekvéseivel a gyertyán- buja szaporasága révén nem egyszer szembeszáll. A fcefesürü gyer
tyánfiatalosok megakadályozzák, hogy a legelő marha végleg
tönkre -tegye azt, amit az ember rendszabályai és törek
vései megóvni nem tudnak. Azt sem -tagadhatjuk, hogy vég
eredményében a talajt is számottevően javítják.
Sehol ott, ahol okszerű erdőgazdaságot űznek, annyi
gyertyánt nem lehet találni, mint nálunk, ami mindenesetre
a gondatlan és okszerűtlen gazdasági eljárásoknak a folyo
mánya. Ezek a gyertyánosok a jövőben a cipőszegeken, a gereblyefogakon, fogvájókon, a mérőpálcákon (Zollstock), a
sámfákon és egy és más szerszámfára felhasznált, haszonfán
kívül alig fognak tűzifánál egyebet szolgáltatni. A gyertyán
megjelenése, elszaporodása és tultengése még ©ok bajt és gon
dot fog okozni a magyar erdőgazdaságnak.
Nem látjuk előre a jövő gazdaság eredményeinek a
messze évszázadokba nyúló kialakulását, mégis azt hisszük
és valljuk, hogy végeredményében!, ha helyreáll a gazdasági
rend, s ha megjavul az ország dombvidékének és előhegységé
nek a helytelen erdőgazdasági eljárások, legeltetések és sok
egyebek f olytán elsilányult erdőtalaja, s ha mindennek révén
az idők -során a gyertyán által is jelentékenyen javított talaj
ban máíS értékesebb fafajok a mainál sokkal életerősebb -bol
dogulást találnak: úgy azok majd maguk is könnyebben veszik
fel a versenyt a gyertyánnal, főleg akkor, ka éber emberi
szemek és munkás -emberi kezek -segítségére lesznek ennek az
evolúciónak. Ha nem igy lenne, úgy a reánkmaradt idős állo
mányokban -sokkal nagyobb elterjedésben találhatnánk a
gyertyánt. A múltban a gyertyán tehát azért nem tudott ér
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vénye,sülni, mert boldogulásának előfeltételei nem voltak meg.
C'Siak ahogy az erdőtalaj romlott és silányult és ahogy az em
beri eljárások okszerütl-éms-óge fokozódott, jelent meg -a gyer
tyán mind nagyobb és nagyobb arányokban iaz erdők földjén.
A német bi rodalom erdőgazdasága kizárta >a legeltetést az
erdőből. E tényével, valamint a természetes erdőfelújítás ok
szerűen alkalmazott eljárásaival s az erdőtalaj gondos védel
mével és 'ápolásával immár majdnem teljesen kizárta a gyer
tyánt is a német erdőgazdaságból. Ott úgyszólván már nincs
gyertyán! A német fa-kereskedelem pedig gyertyán,szükség
letét majdnem kizárólag Magyarország területéről szerzi be.
Az erdőtalaj természetével és annak az idők során való
különféle átalakulásával még korántsem foglalkozott eleget
az erdészeti tudomány. Megfigyelhettük a hegyvidéken, hogy
ha egy fenyőállományt letaroltak, s ha a legeltetés azt nem
érte, elsősorban is az epilóbium jelent meg, azután a málna,
szeder majd mogyoró, kecskefiiz, rezgőnyár, berkenye. A talaj
az előbb említett gyomoktól később megtisztul és a fokozato
sam száradó 'kecskefiiz, berkenye és rezgőnyár között a -szólhordta magból fiatal fenyőcsopoitok cseperednek fel. Évtize
dek nini tán pedig, ha a talajnak még mindig nyugalma van,
a természet megint fenyőerdőt vagy lombossal kevert tű
levelű állományt létesít ott, ahol egyébként azt hihetnők, hogy
a gondatlanság és nemtörődömség folyományaképen semmi
sem lesz. Ez a kialakulás azonban gazdaságilag kárbaveszett
60—80 év, néha pedig még több idő múltán és ugyanannyi idő
fatermésének hiányával következik be. E mellett rendszerint
nem biztosit olyan termőállományokat, mint amilyenek az
okszerű erdőgazdasággal járnak. A természet tehát, ha legel
tetéssel és egyebekkel nem zavarják nyugalmában és munká
jában, az idők bosszú -során visszaállítja a rendet és mind
azok a gyomok, -cserjék és fafajok, amelyek az átalakulásban
segítségére voltak, eltűnnek, meg,semmisülnek -s ,a talaj -megint
azt te nmei i, ami természetszerű rendeltetése.
Ha -nem iis ugyanegy, de szinte analóg a lomberdők életé
ben a gyertyán megjelenése. Mindenesetre -szivóS-aibb életű,
mint a hegyvidéken a hasonlóképen ön maguktól megjelenő
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átmeneti fafajok, azért is a gyertyánnak hosszabb időre ki
nyidé az átmeneti megjelenése. A talaj fokozatos megjavítása
során és okszerű gazdálkodás mellett, hosszú évtizedek, néha
talán évszázadok után, de mégis eltűnik az, hogy helyet adjon
nemesebb fafajoknak. Erre ima még nincs elég bizonyító
kunk, hacsak az a ténykörülmény nem szolgál jogos feltevé
sünkhöz elég biztos támaszul, amit az -előbb is jeleztem, hogy:
ha nem így volna, idősebb állományainkban gyakrabban és
sokkal több gyertyánnal kellene találkoznunk. A gyertyán
azonban nagyrészt az erdők felújításánál jelentkezik. Éppen
ezért és mert a talaj jórészt silányabb, nagy óvatossággal kell
eljárnunk az erdő testén a felújítás érdekében- végzett minden
operációnál. Ezért kívánatos nálunk, hogy óvjuk mindenké
pen a talajt és annak megjavítása legyen elsőrendű törek
vésünk'.
Mi sem javítja jobban az erdőtalajt, mint a sűrű záródás( X
és a nyugalom. Mivel sem küzdhetünk jobban a gyertyán el- / ‘
len, mint az óvatos használattal s azzal, hogy ott, ahol egy-két
gyertyántörzs is előfordul, azt mindenekelőtt eltávolítjuk >az
erdő testéből, hogy irmagja -se maradjon a gyertyánnak olyan
■erdőtalajon vagy annak közelében, amely a gyertyán felvéte
lére könnyen alkalmas s amelynek talaját a tolakodó gyertyán
nélkül okszerű gazdasági eljárással is kifogástalanul meg
javíthatjuk.
Egyhelyütt az erdei fenyő, mint átmeneti fafaj, máshelyütt a bükk, ahol a tenyésztésre alkalmas, tölgy közé ele
gyítve kiváló .szolgálatokat tehet a talaj megjavítása érde
kében. Sőt a cser is, mely a tölgynél sokkal kisebb talajigényü
és elég jó talajjavító, szerephez juthat a tölgyállományok ki
alakításánál ott, ahol a bükkel hiába kísérletezünk. Némely
helyütt a talaj egv-két évi mezőgazdasági műveléssel való fel
lazítása és -sűrűbb hálózatban akként való beültetése, hogy a
tölgyállomány mielőbb záródjék, a tölgynek esetleg még al
kalmas silányabb talajon való erd-őtelepitest is sikeressé te
heti s kizárhatja a gyertyán bodogulását főleg akkor, ha a
fejszével mindig résen vagyunk.
Hogy az erdő természetes felújításánál a gyertyán ellen
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védekezhessünk és e mellett a nálunk sokhelyütt megviselt és
néha alig televényes talajt a nap heve iné érje, ne .szárítsa és
egyben ki ne ölje belőle azokat a mikro-organizmusokat, ame
lyek az üdén humuszos talajban tudnak csak boldogulni és
annak javára vannak: egyedüli feltétel, hogy nagyon óvatos
és mérsékelt fahasználatokkal hosszúra kinyúló lassú foko
zatban ujitsuk fed az erdőt. H ogy megóvjuk azt a legeltetés
károsításaitól és mindenképen teljes nyugalmat biztosítsunk
a tenyészetnek.
Különösen szükség van minderre a többé-kevésbbé kiélt
sár j erdőkben, amelyeket szálerdőkké alakítunk át. Pedig
ezekből elég van Magyarországon. Sőt a helytelen gazdálko
dás miatt sok helyütt még ma is szaporodik a számuk.
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IV. Sarjerdeinkről és azok átalakításáról.
Sokat gondolkodtam annak magyarázatán, hogy nálunk
bizonyos helyeken miért van annyi, átlag 60—70 éves, tehát
az erdőtörvény életbelépte előtti időben keletkezett sárj ere
detű erdőállomány ? A Baeh-korszak uralmának eredménye ez!
Az akkori tüzelőszierhiány folytán főleg városok közelében és
a folyók mentén taroltak le ezidőtájt nagy területeket! A vá
rosok közelében azért, 'hogy kéznél kapják, a folyók mentén
pedig azért, hogy olcsón és könnyen szállíthassák a tüzelő
anyagot.
Erdőtörvényünk életbelépte után az annak rendelkezései
értelmében elkészült üzemtervek isalblomszerüsége — mint
előbb vázoltam —- nagyra nevelte a tarvágások rendszerét és
már ennek révén is fölöttébb megszaporitotta a isarj erdőket
Magyarországon.
Hozzájárultak azonban más körülmények is, amelyek a
sarjerdők megszaporodását -s a meglévők fenntartását elő
segítették.
Hozzájárulhatott az a körülmény, hogy a fentiek szerint
a törvény életbelépte előtti időből is már elég isarjeredetü ál
lomány jutott rendelkezésre is hogy akkor még a szakkörök
ben is az a felfogás érvényesült, hogy a isarjeredetü állomá
nyok magasabb vágásfordulót el nem bírnak. Hozzájárulha
tott ehhez még az a körülmény is, hogy a nálunk akkor ki
alakult helytelen és annyira káros mentalitás szerint az erdő
gazdasági jövedelemiszaporitáis m ódját nem a belterjességnek
más értelemben vett fokozásában, de abban látták, ha alacso
nyabb vágásfordiulót alkalmaznak. Ezért azután a birtokosok
és főleg a birtokok haszonélvezetére akár hitbizományi, akár
javadalma® alapon jogosítottak és azok vezető alkalmazottai
mindent elkövettek az alacsonyabb vágásforduló érvényesí
tése érdekében.
Ilyen felfogások és hangulatok között tényleg üzem
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tervibe foglaltaik, sőt elfogadtak és alkalmaztak Is 50—60 éves
vágásfordulót, sok esetben még tölgyszálerdőre is!
Azzal a felfogással és jóhiszemiiséggei fogadhatták el az
ilyen fordulót, hogy ez a sarjeredetü állományok átmeneti
vágásfordulója lesz addig, aonig azokat magból származó ál
lományokkal felcserélni lehet, vagy aimiig a változó körülmé
nyek a vágásforduló felemelését indokolttá teszik, amire a
tízéves iizemátvizsgálások megfelelő alkalmat nyújtanak.
Sajnos, sem a isarjeredetü állományokat nem alakították
át, sem az azóta eltelt négy tizéveis i,szakasz egyikének végén
sem változtattak a meglévő állapoton. Tehát immár negyven
éven át sok erdőbirtokon az alacsony vágásfordiulók érvénye
sülnek! Ennek az állapotnak azután nem egy helyütt az élő
falkészlet egy számottevő része és közte igen sok magból kelt
fölöttébb értékes állomány is áldozatul esett.
Hozzájárult a siarjerdők fenntartásához, sőt szaporításá
hoz az a körülmény is, hogy a sarjerdő üzemmódot mint
olyant, az akkori nagy cserkéregker^slet s ezzel a jövedelem
szaporításának lehetősége igen csábítóan tolta előtérbe s hogy
ia szakkörök akkor még a sarjerdő üzemmódot az erdőfenntar
tás érdekeivel a mai értelemben nem is tartották ellentétben
állónak.
Ezért azután még a törvény 17. §-a alá tartozó birtokon
is nem egy helyütt érvényesült a sarjerdő üzemmód is.
Az akkori idők felfogása és hangulata mellett-, sajnos,
jóváhagyták az ilyen üzemterveket is, aminek utána nem egy
helyütt törvényes keretek között indult meg egy jelentős
nemzeti vagyon számottevő részének felmorzsolódása.
A sza'badforgalmu birtokon a törvény gazdasági ál
liberalizmusa közismeretiien nem kívánta meg a fahasznála
tok szabályozását sem. Itt tehát minden korlátozás nélkül sza
badon vághatta a birtokos erdejét és igy akadály nélkül ala
kulhattak ki a tölgysar jerdők, amire nézve a már vázolt nagy
cserfcéregkereslet, meg a fokozatosan általánossá váló gaz
dasági fellendülés mellett megélénkült fa-kereskedelem és az
emelkedő faárak csak biztatóan hatottak.
Mennyi élőfakészlet pusztult el ágy és mekkora nemzeti
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vagyon jutott okiként prédára ! A kötöttforgakniu magyar
tölgyerdő élőfiakészletének legalább is egyharmadát az erdő
törvény életbelépte óta az ilyen ,,üzemszabályozás“ terelte
fejsze alá. A szabadforgalmai birtokon természetesen még jó 
val többet!
Nem ismerhetjük el, hogy az efféle eljárás, amely nem
csak nem követi a gazdasági előrehaladás útját, de a fatőkét
is kikezdi, az erdőtalajt pedig kiéli, a bármely kategóriájú
kötöttforgalmu birtok jogi természetével összeegyeztethető
legyen. Tagadjuk, hogy ímegifeleljen annak a rendeltetésinek,
mely az okszerű erdőgazdálkodás mellett a haszonélvezet fo 
galmához fűződik. Kiéli a talajt, lesorvasztja az élőfakész
letet, kikezdi az erdőgazdaság létalapjait — s mindezzel ha
talmasan megrövidíti a jogutódot!
Az egyoldalú és legsajátosabb' magángazdasági, illetve
pénzügyi érdekek mérlegelése mellett is tagadnunk kell végül
azt, hogy manapság már a sarjerdőgazdaság többet jövedel
mezzen, mint a szálerdőgazdaságnak okszerűen és belterjesen
űzött olyan formája, mely a mennyiségi és minőségi tö meggyarapitás előnyeit tervszerű gyérítések és .ritkítások segé
lyével gondos előrelátással űzi és házilagos gazdálkodás mel
lett hajtja végre.
Amint annakidején a oserkéneg kereslete és az akkori
esenkéregárak, azonképen a mai súlyos valután® viszonyok
között és az ország megcsonkitása folytán teremtett — remél
jük nagyon is ideiglenes — helyzet közepette a tájékozatlanra
és előre nem látóra még egy ideig csábitóan hathat a sarjerdőben biztosiitbató gyakori tűzi .fatermelés, látszólagos, előnye:
mert a tűzi faár ez úttal magas és a dorongfa és hasáb fa között
a kereskedelem manapság úgyszólván különbséget alig tesz.
Ezért a rövidlátóra bár csábitó, de időlegesen is csak he
lyenként és aránylag nem is jelentékeny látszólagos előny
nyel kecsegtető fiiktiv haszonért nagy és olyan áldozatokat
hozni, amelyekkel a gazdasági lehetőség létalapjait kezdjük
ki, a nemzeti törzsvagyon és a magángazdasági érdekek ellen
elkövetett olyan hűn, amelybe az ország talpraállitására irá
nyuló titáni nagy küzdelmünkben legkevésbbé eshetünk.
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Az alkotmányos éra bekövetkezte vagy mondjuk az erdő
törvény meghozatala óta még nem került az ország erdőgazdasága olyan nehéz kérdéseik elé, mint aminőket az el
terjedésükben nagyarányú és talajukban többé-fcevésbbé
kiélt sarjerdők, az elgyertyánosodás, az ákáemánia s a mind
ezzel járó egyéb gazdasági nehézségek teremtettek s amelyek
révén, ha meg nem változtatjuk eljárásainkat, rohanva sie
tünk a teljes gazdasági ellehetetlenülés elé.
E kérdésekkel tehát te kell számolnunk!
A gyertyánosodé® ellen való védekezésből már előbb és
elég részletlsen 'szóltunk.
A isiarj erdők átalakításának kérdése elsősorban is azon
fordul meg, hogy kiélt-e már az erdő talaja és olyan-e rajta
az erdőállomány, amelyet szálerdővé átalakítani nem igazolt.
Ennek a kérdésnek az elbírálásánál ne támasszunk kü
lönös igényeket az átalakítani kívánt sarjerdővel szemben.
Ha azonban ezeknek az igényeknek sem felel meg a sarjerdő,
úgy számoljunk le vele és váltsuk fel ültetett erdővel.
Ha elég sűrű a sarjerdő és ha nem fölöttébb öreg tüs
kék többszörös használat után sarjadzott ivadéka a mai
állomány, — az átalakítás nehézségeitől valóiban nem lehet
okunk visszariadni. Az a felfogás, hogy sarjról származó
fapéldányok nem bírják ki a magasabb vágásfordulót — beigazoltan téves.
Természetes feltevésként fűződik azonban ehhez, hogy
azok a gyökerek, amelyek a múltban egy fapéldány táplálá
sát látták el, a vágásforduló végéig ugyanilyen eredménnyel
a jövőben sem láthatnak el sarjból származott négy-öt kifej
lett fatörzset. Ezért is fokozatosan arra kell törekednünk a
gyérítés során, hogy a gyökereket tehermentesitsük s hogy
egy gyöktövet végeredményben egy, legfeljebb két törzs
terheljen.
A szálalóvágásos gazdaság az ilyen átalakítás céljának
beigazoltan jól megfelel s emellett arra is jó, hogy a vágásforduló emelése folytán apadó főhasználatot a nagyobbarányu gyérítés és későbbi ritkítás fatermése pótolja.*)
*) L. V I. fejezet,

%
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Példákkal szolgálhatunk, ahol ilyen gazdálkodás mellett
nem is fokozatosan, de átmenet, nélkül tértünk át a magasabb
vágásifordulóra. Átmenetileg szinte egészen megszüntettük),
illetve jelentékenyen mérsékeltük a főhasználatot, hogy az
élőfaikészletet, a törzsvagyont gyorsabb tempóban fokozzuk.
Átlag öt ^érvenként visszatérő igen mérsékelt gyérítések és főhasználati rdtkátások utján nyertük a ifateranést s ennek
dacára nagyobb jövedelmet biztosítottunk, mint az alacso
nyabb vágásforduló és a régi gazdasági rend mellett.
A m ig ugyanis a régebbi eljárás szerint a gazdasági te
vékenység csak a főhasználati vágások területére s legfeljebb
egy-két erdőrészben mérsékelt arányú gyérítésre szorítkozott,
az erdőbirtok többi része pedig hosszú évtizedeken át minden
gazdasági produkció nélkül érintetlenül állott és gyérült,
tisztult önmagától, — addig főleg a gyérítések, de a szálalóvágásos haszonfa gazdasági elvei szerint végrehajtott igen
mérsékelt ritkítások is kiterjedt, nagy területen folynak le,
átlag 5— 6 éves visszatéréssel és az elsőrendű gazdasági célok
mellett arra való törekvéssel, hogy önmagában száradó fa az
erdőben elő ne forduljon.
Az igy végzétt használatok sikerét a szállítóeszközök fo
kozatos kiépítésével segítettük elő.
Tudunk az országban alkalmazott olyan eljárásról is,
amelynél a tölgysarjerdőket tölgyalátelepitéssel alakítják át
szálerdőkké.
Ha a helyi körülmények bizonyos esetekben indokolttá
tesznek ilyen eljárást, az gonddal és körültekintéssel végre
hajtva, mindenesetre célhoz is vezet. Azonban általánositottan rendszerként felállítani ezt az eljárást mindenesetre hely
telen volna. Ezzel az eljárással ugyanis velejárnak a mester
séges erdőtelepités költségei, de velejárnak a minden levágott
törzs tuskéjának ujrasarjadzásával járó közismert bajok és
nehézségek, valamint azok a következmények is, amelyek az
alátelepedett fiatalost az elnyomással fenyegetik.
Csak ott járhat tehát sikerrel az ilyen eljárás, ahol meg
van a lehetősége annak, hogy a sarjakat rövid időközökben
visszavághatjuk és e tetemes munka nem jár költséggel. íg y
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is a magból kelt vagy ültetett fiatalos kétségtelenül zavarva,
korlátozva van a növekvésben mindaddig, amig a sárjak ú j
ból való előtörésével az erdőgazda fejszéjének kell meg
küzdenie.
Fel kell tételeznünk, hogy a kérdéses esetekben javarészt
a szálerdővé való átalakításra alkalmatlan sarjerdőkröl van
szó, még ha a tölggyel való alátelepités azt is sejteti, hogy a
talaj még ilyen fafajok tenyésztésére alkalmas, tehát nincs
kiélve.
Ha kiélt a talaj és satnya az állomány, úgy rendszerint
tarra vágjuk és átmeneti céllal erdei vagy fekete fenyővel ül
tetjük be azt, aszerint amint a helyi körülmények gondos
mérlegelése után ezt vagy azt a fafajt tartjuk megfelelőnek.
Sík föld homokján, ahol akácost kell átalakítanunk, vagy
ha silány lombsarjerdők helyén akarunk szálerdő telepitésérei rendszeres erdőgazdasági művelést biztosítani, tarra vág
juk az erdőt, mert többnyire csak talajlazitással és ekként
egy-két éves mezőgazdasági műveléssel sikerült szebb erdőállományok alapjait megvetnünk.
Sík földön, ott, ahol a talaj eredetileg is jobb és nem
romlik le oly erősen, mint a homokon vagy a köves hegy
oldalakon, fontoljuk meg, vájjon a sarjerdő átalakítását tar
vágással és egy-két éves mezőgazdasági műveléssel kapcsola
tos irtással kezdjük-e meg, avagy a sarjerdőt neveljük szál
erdővé, ha az még arra alkalmas. Végezzünk-e tehát radikális
operációt, vagy csak óvatos és hosszú időn át tartó beavatko-,
zással segítsük át é jelentős átalakuláson? Mindenesetre a
helyi körülmények gondos mérlegelése után kell határoznunk!
Áldozatot azonban az erdő terhére sem itt, sem egyebütt ne
hozzunk, mert a magyar erdő, amelyet a legtöbb helyütt úgyis,
aránytalanul igénybevettek és nagyon is megviseltek, további
ilyen áldozatra valóban képtelen.
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V. Statisztikai adatok.
E fejezetben néhány és főleg olyan statisztikai adatot
kívánok felsorolni, amelyek e munkában kifejtett megáltapitásaimra kellően reávilági tanuk:
Csonka-Magyarország 2,042.189 kát. hold erdejéből
1.010.396 kát. hold, vagyis az egész erdőterületnek 49.4 szá
zaléka tartozik az 1879. évi X X X I. t.-cikk 17. szakaszának
rendelkezései alá. A többi szabad forgalmú birtok. Ebből az
1.010.396 kát. hold erdőből 476.127 kát. hold sarjerdő. A kö
tött forgalmú erdőbirtoknak tehát manapság már 47.1 száza
léka sarjerdő.
H ogy a 180.505 kát. hold közbirtokossági erdőből csak
49.250 kát. hold a szálerdő, mig majdnem háromszor annyi,
vagyis 131.255 kát. hold a sarjerdő és hogy a 116.808 kát.
hold községi és törvényhatósági' erdőből 29.110 kát, hold a
szálerdő és 87.697 kát. hold a sarjerdő, az előző számok után
már kevésbbé lephet meg bennünket. Csonka-Magyarország
községi, törvényhatósági és közbirtokossági erdei majdnem
kivétel nélkül törpe erdőbirtokok, amelyeket — hogy a velük
szemben támasztott igényeknek megfeleljenek — régebb idő
ben s az akkor dívott felfogásoknak megfelelően jórészt sarjerdőkké alakították át. Különösen meg kell azonban lepőd
nünk azon, hogy a majdnem kivétel nélkül nagyobb birtok
testekként- szereplő és 297.414 kát. hold területet elfoglaló hitbizományi erdőkből csak 203.707 kát. hold a szálerdő, inig
93.707 kát. hold, vagyis 31.5 százalék sarjerdő.
Még inkább meglepő, hogy a 284.794 kát, hold egyházi
erdőből 160.685 kát, hold, tehát aránylag még kevesebb a szál
erdő és 124.109 kát. hold, vagyis 43.5 százaléka sarjerdő.
Azok a birtokkategóriák tehát, amelyektől a legnagyobb
konzervativizmust várhatja el a közvélemény és benne a
nemzet, amelyek elsősorban hivatottak arra, hogy a törzsvagyont védjék s annak csak a hasznát szedjék, az állagot
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pedig óvják és gyarapítsák, az idők során ilyen sajnálatos
képpen alakultak ki.
De lássuk a csonka ország faállomány-viszonyait, a sza
bályos és valóságos fakészletét.
A csonka ország 2,042.189 kát. hold erdőterületén
113,046.049 m3-ben megállapított szabályos fakészlettel szem
ben a tényleges, valóságos faikészlet 77,437.910 m3, vagyis 31.5
százalékkal kevesebb a szabályosnál. Tagolva pedig az ország
erdőbirtokát, azt találjuk, hogy 1,031.793 kát. hold szabadforgalmú birtokon a 44,842.375 m3 szabályos fakészlettel
szemben 28,850.958 m3 a valóságos készlet; vagyis 35.6 száza
lékkal kevesebb a szabályosnál. Szomorú adatok ezek, főleg
ha az azok között lévő aránytalanul sok, bár számbelileg és
területarányaiban külön meg nem állapított sarjerdőre gon
dolunk.
A kötöttforgakmu birtok adatai ezzel szemben alig szol
gáltathatnak kedvezőbb adatokat.
Az 1,010.396 kát. hold kötött forgalmú birtokon a
68,203.674 m3-rel megállapított szabályos fakészlettel szemben
a valóságos készlet 48,586.953 m3, vagyis 19,616.721 m9-rel,
tehát 28.7 százalékkal kevesebb a szabályosnál.
Ne feledjük, hogy a szabályos készletet a most érvényben
lévő üzemtervek alapján vették számba, a szabályos fakészlet
megállapításánál tehát 47.1 százalék sárjerdő szerepel. Ha a
sarjerdőállományok szabályos fakészletét a szálerdő vágásfordulója arányában állapítanék meg, a valóságos készlet
nem érné el a szabályos készlet 50 százalékát sem!
E nemzetháztartásilag nagyon szomorú képet befejezésül
még néhány sajnálatos számadattal egészítem ki.
A csonka ország kötött forgalmú erdőbirtokain a sarjerdők most említett számbavétele mellett a szabályos fakész
lettel szemben felvételeink egyedül a tölgyből 10,488.648 m3
hiányt állapítottak meg.
A csonka országnak csak kötött forgalmú birtokán
4,503.536 m3 gyertyán díszük és 3,307.443 m3-rel szerepel
ugyanott az akác.
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ján kívánjuk a magyar erdőgazdáknak tudomására hozni,
hogy megismerjék a bajt a maga nagyságában és hogy figyel
müket annak orvoslására és gazdasági okszerűségére tereljük.
Adják meg egyben magyarázatát e számadatok a magyar
erdőt féltő minden érzésünknek és aggódó lelkünk minden
megnyilatkozásának. Világitsák meg azoknak a törekvéseink
nek rugóját és azoknak a szándékainknak a jóhiszeműségét,
amelyekkel megállítani kívánjuk a veszedelmet és helyes
irányba terelni törekszünk a magyar erdőgazdaságot.
Magunk pedig ne tévesszük szem elől soha, hogy az erdőgazdaság konszolidálódását elősegíteni igyekvő minden ilyen
törekvésünk az erdőbirtokhoz fűződő magángazdasági érde
kek gondos figyelembentartása mellett is az országot építő
hazafias munkának egy bármilyen szerény, de igen fontos
í’észe. Olyan része, amelyhez a magyar erdészet becsülete van
kötve s amelyen a magyar erdőgazdaság jövő boldogulása
is múlik.
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VI. Szálaiévágásos gazdaság*).
Már a sarjerdők átalakításának -kérdésénél**) utaltam arra,
hogy a szálalóvágásos gazdaság az ilyen célok szolgálatára
nem egy esetben igen aitolnms gazdiaisági-eljárásnak bizonyult.
Megismeréséhez szolgáljanak itt a következők:
A lomberdőnek fokozatos használását akkor kezdjük meg,
amikor azt a gazdasági szükség megköveteli. Ennek a munká
nak a kezdete nagyrészt egybevág azzal az időponttal, amikor
az erdőből gyérítés utján olyan faanyagot nyerhetünk, amely
nek már valamely formában hasznát is láthatjuk.***)
Közismereti!, hogy a fiatal erdők fáinak állományában,
azok lombozatának egyimásbaérése után a fapéldányok között
a létért éppen olyan küzdelem fejlődik ki, mint az emberek
társadalmában.
Ez a küzdelem egy bizonyos határig arra jó, hogy a kivá
lóbb, az erőteljesebb törzseknek ágtalun, szép formát adjon és
azokat magassági növekedésükben hajtsa. Természetes, hogy
ebben a küzdelemben a magból kikelés idejétől gyengébb pél
dányokat elnyomják az erősebbek, de nyilvánvaló az is, hogy
ha az -ember közbe nem lép, a létért való ilyen tusa nemcsak a
gyengébbeket teszi tönkre, de kifárasztja és a kívánatos fe j
lődésben károsain befolyásolja az erősebb törzspéldányokat is.
Hogy az erdőgazda az individuális-evolúció érvényesülését
elősegítse és annak hasznát lássa, oda törekszik, hogy minden
fapéldányt már a fiatal erdőből is akkor szedjen ki, amikor az
betöltötte szerepét a fák állományában. Oda törekszik, hogy a
*) A szálalóvágásos gazdasági eljárást ne tévesszük össze a
szálaié üzemmóddal. A szálalóvágásos gazdaság értelmét az alábbi
tanulmány kellően m egvilágítja. A szálaié üzemmód értelme m in
den tanult erdőgazda előtt ismeretes.
S zerző.
* * ) IV . fejezet.
** * ) A z erdőben ezelőtt végzett ilyen munka még; ^tisztítás ,
mely haszonnal alig jár s amelynek kiadásad az erdőmivelési költ
ségeket terhelik.
S zerző.
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kezdetben hosszúságii növekvésben -egymással versengő törzspéldányok közü l :a mellé- és alászorult, tehát az elmaradó egyedek-et eltávolítsa, mielőtt azok tönkrem ennének és minek
utána azok az erősebbeket -a növekedésiben hajtó s azok oldal
ágait magtisztító szerepüket betöltötték. Az a feladata az er
dőgazdának, hogy a magasságba törekvésnek azt a szertelen
versenyét, mely néha még az erőteljesebb példányok között
is megnyilvánul s az önállóság rovására azok elnyurgulásáva!
jár, egyes törzspéldányok kiszedése utján megakadályozza.
Az efféle emberi beavatkozás, mely a gazdasági szükség,
főleg pedig a fiatal állomány fejlődése szerint az erdőnek
ilyen hosszabb-rövidebb időközökben megismételt használásá
val jár, auindeneikifelett erdőmív-elési célokat szolgál. Ez a gaz
dasági tevékenység az erdő fokozatos használásának első és
hosszabb időszakát foglalja 1-e is azt az „erdőgyérités11 szóval
jelöljük meg.
Az erdő fokozatos használásának ez az első szakasza is
két, részre oszlik. Első része az, amit a fentiekben irtunk le.
Határa az, amikor az állomány törzsei elérték a kívánatos •
magasságot s a korona fejlesztésére gondolhatunk.
Második része a korona fejlesztésének elősegítésében, s a
fatörzsek megfelelő gyarapodásának istápolásában merül ki,
s addig tart, amig az állományképzésre legalkalmasabbnak
talált törzsek megfelelően kifejlődtek s egyben bekövetkezik
a gazdasági érdekeket is szolgáló magtermőképességük.
Ebben az időben is növekednek az erdő fái magasságban,
de a növekvés már alárendeltei)!) a korona terjeszkedése és a r
törzspéldányok vastagságának fokozatos gyarapodása mellett. \
Vizsgálva ezek után a lomberdő fokozatos használatának
az erdőgyérités keretébe tartozó első szakasza gyakorlati kér
déseit, meg kell állapítanunk mindenekelőtt, hogy a hazai
erdők fiatal- és középkorú állományait a multiban kellő időben
és megfelelő módon nem gyéritették. A 'gyérítéseknek ezért
gondos óvatossággal kell történniük, nehogy az erdőápolást
is célzó- ilyen használat a faállomány kárával járjon. A lomb
erdőben a gyérítés különben is nagy elővigyázatosságot igé
nyel. Különös elővigyázatra van azonban szükség ott, ahol
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

36

az erdei munkások és a személyzet az ilyen munkában kellő
jártasságúi még nem szereztek.
A lombos erdőkben mindenekfelett vigyáznunk kell arra,
hogy mindaddig sűrűbben tartsuk az állományt, amig a fiata
los magassági fejlődésben el nem jutott addig a fokig, amikor
t ) a korona fejlesztése kívánatos, mert csak igy biztosíthatjuk
’ |azt a gazdasági érdeket, hogy a fapéldányok egymást hajt* sák a minél szebb növekedésre. Oly sűrűn azonban ne tartsuk
sem a bükk, sem a tölgy, kőris stb. fiatalost, hogy a törzspéldányok önállóságukat, illetve állékonyságukat veszítve a
hó- és zuzmaranyomás, vagy a szél hatása alatt meghajol
janak. Ezért főleg a jobb talajon sűrűn és magasra nőtt s
eddig sajnálatosképen nem gyéritett fiatalosokban nagy óva
tossággal szabad csak ilyen célból használni. Szinte évente,
de legalább is 2—3 évenkint szedünk ki belőle keveset és
igy növeljük önállóságra a fiatalosnak elnyurgult, de állo
mányképzésre visszatartott példányait,
A gyéritő eljárásoknál a gyomfákkal tarkított állomá
nyokból elsősorban ezeket, tehát a gyertyán, nyír, nyár, ber
kenye stb. példányokat szedjük ki oly arányban, illetve mér
tékig, amint az az állomány gyérítésénél kívánatos. Ott tehát,
ahol gyomfák foltonként vagy nagyobb arányokban fordul
nak elő az állományban, azokból is csak a gyérítésnek kivánatos arányban szedünk ki példányokat, nehogy lékek tá
madjanak a még fiatal erdőben, vagy annyira megritkuljon
a faállomány, hogy ez az állapot a további fejlődésre káros
legyen. Egyébként az állományból legfőképen a már alá
szorult példányok kerülnek elsősorban kiszedésre.
Kiszedjük továbbá az előbbi vágásfordulóból esetleg
visszamaradt azokat a törzseket, amelyek környezetükben a
fiatalos fejlődését gátolják és minőségileg is alárendelt ér
tékűek.
Amikor az állomány elérte azt a magasságot és kort,
hogy a koronaképzés elősegítésére gondolhatunk, a megengedhetőségig kiszedhető és elsősorban kiszedendő gyomfákon
és aLászoral/t egyéb tőpéldányokon kívül a mellészorult pél
dányokból is kiszedünk egy keveset, illetve annyit, hogy a
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koronafejlődés legalább 4—5 évig nagyobb akadályba ne üt
közzék, de emellett a nap sugarai az állomány talaját számot
tevően és károsan ne érjék. Az ilyen használatok gyakoribb
és szükségszerinti időben való (4—5 év) megismétlődéssel
addig folynak, amig az állomány kora 10— 15 év hijján el
nem érte a vágás forduló*) korát, amikor is a koronabontás
lassú és óvatos fokozatossággal az eddigi gyéritésnél inten
zivebb lehet.
Ebben az időben érünk el az erdő fokozatos használásá
nak második szakaszához.
Az egyéni kiválás szerint továbbfejlesztésre visszatartott
törzsek állománya erre az időre abba a korba és azok közé
a körülmények közé jutott, amikor a fapéldányok főleg a fa
törzs tömegének gyarapítására és ezzel a haszonfatermés fo
kozására a legalkalmasabbak s amikor azok individuális ké
pességeik szerint ily irányban a legjobban érvényesülhetnek.
Ezt a képességüket kivánja kihasználni az erdőgazda a többtermelés érdekében, amikor ennek a szolgálatában az állo
mány lassú, de fokozatos ritkítása utján azokat a törzspéldányokat szedi ki, amelyek az ilyen feladatra kevésbbé
képesek s amelyek a kiválóbb törzseket egyéni képességeik
gazdaságilag értékes megnyilvánulásaiban hátráltatnák. Érvé
nyesülési teret biztosit tehát az erdőgazda a legkiválőbbaknak azzal, hogy körültekintő gondossággal szabadabb állásba
hozza azokat, s bizonyos világosságot enged a lombkorona
közé a záródás óvatos megszakításával. (Lichtung.)
Az erdőgyérités során is segítettünk a tömeggyarapodáson. Ebben az időtájban azonban az állomány nevelése a fő 
cél, a többtermelés pedig inkább eljárásaink következménye.
Az erdőgyérités befejezésével az állomány neveléséhez
fűződő elsőrendű feladataink már véget értek; s ennek utána
minden igyekezetünk a kinevelt s egyénileg legkiválóbb tör
zsek tömeggyarapodásának elősegítése, a többtermelés és fő
leg a haszonfában megnyilvánuló minőség és tömegbeli többtermelés minél intenzivebb biztosítására irányul, ami mellett
*) Biikknél legalább 100, tölgynél pedig 120 éves vágásíorduló az,
amely ennek a rendszernek legjobban megfelel.
Szerző.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.

38

az erdő természetes íelujulása csak következmény, gazdasági
eljárásunknak el nem maradó folyománya.
Az ilyen használatok megkezdése előtt figyelemmel kell
lenni éppen arra, hogy további használataink következményeképen az állomány természetes felujulását is elvárjuk, elő
ször is eltávolítjuk az erdőtalajt boritó cserjéket és elnyomorodott fákat (Bodenschutzholz) és az esetleg régebben alá
telepedett, de a sötét beárnyékolás miatt elgémberedett és
fejlődésre alkalmatlan fiatalost. Az ilyen használatok során
pedig kiszedjük a tenyésztésre nem kívánatos fafajok példá
nyait (gyertyán stb.) és kiszedegotjii^ til-tul a kevésbbé fe j
lődésre képes, mellészorult, kiskoroméin, azokat a fatörzseket,
amelyek eltávolítása nyomán a koronazáródásban nem marad
tűlmagy lék.
Óvatosan és fokozatosan szakítjuk meg az erdőzáródást.
Van időnk még (10—15 év) a vágásforduló végéig és azután
is akár ugyanannyi, vagy több is addig, amig az utolsó fapéldányt eltávolítjuk a kérdéses területről. Főleg az első ilyen
használatok igen mérsékeltek, úgyhogy az erdőn az efféle
vágás alig vehető észre.
Óvatosan és rövid időközökben (5—6 év) megismételt
használatokkal kell nagy körültekintés mellett megszakítani
az erdőzáródást, nehogy fii telepedjék az állomány alá, mert
ez az alátelepülés sikerét teljesen kizárja.
Különös óvatossággal és nagy mérséklettel kell a nap
hevének kitett s ekként főleg a déli oldalakon a fokozatos
használatokat végezni, mert itt az erdőtalajra bejutó nap
intenzivebb sugarai a felújítás ártalmára lehetnek.
Ott, ahol az állományban még mindig vannak olyan fa
fajok (pl. gyertyán), amelyeknek tenyésztése egyáltalán nem
kívánatos, elsősorban is ezeket szedjük ki. Kiszedjük pedig
ezzel a célzattal főleg a gyertyánt azért, mert a koronabontás
megkezdése után csak egv-két gyertyántörzs is képes egész
oldalakat bevetni és meghiúsítani a fokozatos használat mel
lett elvárt felujuláshoz fűződő eredményeket.
A fokozatos használat arányára befolyással lehet az, ha
az állomány elegyarányán a jövő erdejének kialakításánál
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változtatni kívánunk. Ha néhány jegenyefenyő van a biikkálloanányban és mi azt főleg jégényefenyőre kívánjuk felujitani ugv, hogy az uj állomány bükkel elegyes jegenyefenyő
legyen, akkor csak kevés és annyi világosságot engedünk az
erdő talajára, amennyi a jegenyefenyő tenyészetének elég, de
kevés ahhoz, hogy a bükk felujulhasson és évek múltán csak
akkor ritkítjuk meg jobban az állományt, amikor már jege
nyefenyőre eléggé felujult és elkövetkezett az ideje annak,
hogy a jegenyefenyőfiatalos közé biikköt elegyítsünk. Ha pe
dig pl. kőris van a bükkálomány között és az uj erdőben is
helyet kívánunk adni a kőrisnek, az állományt a bükkel kívá
natos mértéig való felujulás után a kőrismagfák következetes
meghagyása mellett fokozatosan tovább ritkítjuk, amikor is
a bükk igényeinél nagyobb megvilágositás folytán kőris fog
a bükk közé elegyedni. Ha a fokozatos használás során biik*köt szándékozunk a tölgy közé telepíteni, s ezzel a tölgynek
a legkívánatosabb elegyet biztosítani, azt a ritkító fokozatos
(fő) használatok kezdetén alátel építéssel eszközöljük. Ha pe
dig megfelelő tenyészeti viszonyok között bükk közé tölgyet
kívánunk elegyíteni, úgy a bükköst, mielőtt alatta a fiatalos
sürü felverődnék, alátelepitjük tölggyel. A fokozatos hasz
nálat során esetleg egészen kis lékeket is készíthetünk e célra
a bükkállományban. A blikknél a sarjadzás veszélyétől nem
kell tartani, a kis méretek révén pedig megóvjuk a lékeket
attól, hogy begyomosodjauak. Az ilyen alátelepitésnek annál
kevésbbé van akadálya, mert a tölgycsemete fiatal korában
jól viseli a beárnyalást.
Amikor a helyenként megszakított koronazáródás révén
az erdő alatt foltokban és az erdő szélén az oldalmegvilágositás folytán amúgy is fiatalos telepedik alá, az alátelepedett
foltok és erdőszéli alátelepedett pászták felett mérsékelt foko
zatossággal tovább bontjuk a koronazáródást. Az alátelepe
dett foltok felett, mint gócokból kinduló ilyen tevékenységünk,
olyan gyűrűkben halad excentrikusán, mint az álló vízbe hulló
esőcseppektől támadt és fokozatosan távolodó hullámgyüriik.
A mérsékelt és elővigyázatos használatról ezúttal sem sza
bad megfeledkeznünk. Erre módot ad a rendelkezésre álló
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idő, de egyben erre utal a fokozatosan világosságba hozott fa
példányok tömeggyarapodásához fűződő fontos gazdasági
érdek, valamint a könnyen sarjadzó fafajoknál az a cél, hogy
a levágott fatörzsek tüskéi ki ne sarjadzanak, mert e sarjak
az alátelepült fiatalos nagy ártalmára vannak.*)
Azok- az eljárások, amelyek fenyves-gazdaságokban *jé
eredményre vezetnek, lombos és főleg tölgyerdőgazdaságban
céltalanok, sőt nem egy esetben károsak. Szegélyvágások
tölgyerdőkben tuskósarjas értéktelen fiatalost teremtenek, s
hozzá ott, ahol a vad jobban elszaporodott, vadlegelőkül szol
gálnak. A nagyobb vagy legalább is számbajövő lékek ugyan
ilyen eredménnyel járnak s a magból kelt természetes felujulás ártalmára vannak.
—
A tölgy, mely fiatal koráiban nagyon eltűri a beámyalást,
igen kevés megvilágositás mellett már alátelepedik.
A fokozatos, de óvatos körültekintésssel végrehajtott
olyan koronabontás, mely az egyéni kiválás szerint fejlődésre
legalkalmasabb fatörzsek tömeggyarapodását célozza s ezzel
az erdőgazdálkodásnak a több termeléshez fűződő érdekeit
szolgálja, megoldani képes a teljes sikerű felujulást és a kellő
mértékig tartott beárnyalás révén azt a fontos érdeket is,
hogy a tüskék ne sarjadzanak.
A világosságba lassú fokozatossággal hozott fapéldányok
tömeggyarapodásának helyes kihasználása mellett a legtöbbnyire a vágásforduló lejárta előtt keletkezett fiatalos ilyen
eljárás során hosszabb ideig visszamarad fejlődésében.
Ez nem hiba, sőt előny, mert gyökerében megerősödik, megsürüsödik s annál bujább és gyorsabb a növekedése akkor,
amikor évek múltán a legtöbbször 40—50 c m , sőt ennél is
magasabb és kefesüni fiatalosban a koronabontás a hászonfagyarapodás fokozása érdekében s ezzel a többtermelés szol
gálatában erőtőljeebb mérvet ölt s a fiatalos eleképpen fokoza
tos megvilágositásba kerül.
Ekkor kivánatos is, hogy az addig visszaszorult fiatalos
egyszerre és rohamosan törjön elő s beárnyalja a további fo*) A sarjak eltávolítására a nagy költségek és munkaerő hiánya
miatt a legtöbb esetben gondolni sem lehet
Szerző
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kozatos használatok során levágott törzsek tüskéit, megaka
dályozza ezek sarjadzását, vagy ahol nem árnyalja be a tuskókat, felvehesse a sár jakkal a versenyt s azokat a lehetőségig
visszaszorítsa.
Meg kell jegyeznünk, hogyha fagyos időben és főleg hó
ban, de kellő körültekintéssel hajtjuk végre az efféle hasz
nálatokat, még a megfelelően fel nem tárt lomberdő fiatalo
sában sem okozunk számottevő és olyan kárt, amit az egy
két év múltán ki nem heverhetne.
Méltatva most már a szákulóvágásos gazdasági eljárás
jelentőségét, mindenekelőtt le kell szögeznünk a többtermelés
sel járó igen számottevő gazdasági előnyt. Ennek mértékére
eléggé tájékoztathat az a megállapításunk, hogy a nálunk
űzött, nagyrészt primitív gazdasági eljárások eredményével
szemben ia lomberdőik fokozatos használása révén az effektív
fatermóst nagyon gyarapítjuk s a minőségbeli s ezzel az
értékbeli különbségek is igen számottevőek.
Mi sem természetesebb, hogy a felújító vágásos gazda
sági eljárások fatermése főleg tömegben, de minőségben is
lényegesen mögötte marad a szálalóvágásos gazdasági rend
szer fatenmésének.
Téves alapból indulva ki, a sár j erdő-üzemet annak ide
jén a többtermelés szolgálatába óhajtották állitani. Amíg
azonban a sárjerdő üzemmel eléírni kívánt többtermelés min
denesetre a természeti erők természetelllenes igénybevételével
jár is végeredményében a talaj teljes kimerülését vonja maga
után, addig a szálalóvágásokkal végrehajtott fokozatos hasz
nálás mellett a talaj ’ termőerejét, nemcsak fenntartjuk, de
minden esetben fokozzuk is, aminek gazdasági fontossága
éppen nem alárendelt.
Előnye a szálalóvágásos gazdasági eljárásnak, hogy a
megkívánt nagyon óvatos fahasznalás gondos betartása mel
lett még a gyakorlatlanok sem követhetnek el helyrehozhatat
lan hibát, mig a felújító vágásos gazdasági eljárásoknál a
nagyon durva és ki nem javítható hibákkal lepton-nyomon
találkozunk.
Előnye továbbá, hogy a főhasználati ritkító vágások
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20—30 éves végrehajtása alatt a természetes utón való felujulás helyes biztosításának valóban nem lehet akadálya.
K i kell emelnünk végül, hogy az ország sajnálatosan sok
sarjerdejének szálerdőkké való átalakítására á szálalóvágásos
gazdasági eljárás mindenestre a legalkalmasabb.
Le kell szögeznünk végül, hogy a szálalóvágásos gazda
sági eljárás a 14500/1920. F. M. szám alatt kiadott uj üzem
rendezési utasítás elveibe egyáltalában nem ütközik, sőt mint
az utasítás intencióinak is megfelelő szabadabb gazdálkodás
egyik okszerű módja, teljesen beleillik annak kereteibe.
A fentiekben vázolt gyérítéseknek mint előhasználatoknak üzemtervi előírása a részletes előhasználati tervben az
utasítás Y I. D. pontjának megfelelően minden nehézség nél
kül megtörténhetik úgy, amint azt az utasítás 39—41. oldalain
ismertetett példa is mutatja.
Az előírásnál a terület előírása a fontos, inig az előirt, élőhasználati fatömeg, mely csak hozzávetőleges becsléssel vagy
tapasztalati adatok alapján állapítható meg, tájékoztató
jellegű.
Arra a kérdésre, hogy a fokozatos használatok közül
melyeket kell főhasználati jellegűnek tekintenis ennél
fogva főhasználatként előírni és nyilvántartani, már a fenti
fejtegetések is részletes tájékozásul szolgálnak. Mindazok
a használatok, melyek a fenvázoltak szerint „már ritkítás*'
számba mennek, amelyek tehát a lombkorona fokozatos meg
bontását vonják maguk után s a záródás bizonyos megszakí
tásával járnak (a vágásforduló korát megelőző 10— 15 évvel)
főhasználatjellegiiek. Mindazokat az •erdőrészleteket tehát,
amelyekben ilyen használatokat tervezünk, a fahasználati
tervben és nyilvántartásban kell előírni, illetőleg a bennük fo
ganatosított főhasználatokat ott kell nyilvántartani és a fatömeget pontosan kimutatni.
A szálalóvágásos gazdasági eljárásnak az üzemterv ke
retébe való beillesztése, nyilvántartása ezek szerint nehézsé
gekbe nem ütközik, ha a gazdaságot űző kellő megértéssel és
körültekintéssel, főleg pedig kellő lelkiismeretességgel jár el.
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