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3. Megoszlás a hegységek között. 

További kutatásainkban a horizontális elhelyezkedést igyekszünk 
felderíteni. Ennek során 13 orográfiai főcsoportot fogunk meg
különböztetni. Ezek közül négy s íkság: a Morvái Lapály, a Kis 
Magyar Alföld, a Nagy Magyar Alföld és az Erdélyi Medence. 

A többi, úgymint : az Északnyugati Kárpátok, az Északkeleti 
Kárpátok, a Keleti Kárpátok, a Déli Kárpátok, a Délmagyarországi 
Hegyvidék, a Bihar Hegycsoport, a Szigethegyek-csoportból Ma
gyarországra eső Mecsek Hegység, a Magyar Középhegység, végül a 
Magyar Alpok magasabbrendű hegycsoportok. 

Legnagyobb részüket tovább bontottam, részeiket külön-külön is 
vizsgálat alá vonva. így külön vettem az Erdélyi Medencében a 
Mezőséget és a Medence többi részét. 

Az Északnyugati Kárpátokat felbontottam Kis Kárpátokra, 
Magyar-Morva Határhegységre (ebből a Brezovai Dombvidéket is 
kiemelve), Babiagurára , Kis-Fát rára , Kr iván-Fát rára , Árvái Magu
rára , Liptói Magurára , Magas-Tátrára , Szepesi Magurára , Ptacs-
nikra, Nagy-Fá t rá ra , Alacsony-Tátrára, Magyar Érchegységre, 
Osztrovszki Hegységre, Polyána Veporra, Veporra, Fábova Veporra, 
Gömör-Szepesi Érchegységre, Pienninekre, Mincsol Hegységre éa 
Branyiszkói Hegységre. 

Az Északkeleti Kárpátokat feldaraboltam Keleti Beszkidek-
Erdős-Kárpátokra, Mármarosi Havasokra, Radnai-Borgói Havasok-
Ciblesre (ezeket a községhatárok elhelyezkedése miat t nem sikerült 
külön választanom) Polyána-Vi'horlátra, Nagyszőllősi Hegységre, 
Kőhát-Avas Hegységre és Ilosvai Dombvidékre. 

A Keleti Kárpátok külön is tárgyal t részei: a Gyergyói-Csiki 
Hegység, a Berecki Hegység, a Bodzái Hegység, a Bucsecs Hegység, 
a Kelemen Havasok, a Görgényi Havasok, a Hargita, a Baróti Hegy
ség, a Bodoki Hegység, a Persányi Hegység. 

A Déli Kárpátokból külön vet tem: a Fogarasi Havasokat, a 
Szebeni Havasokat, a Kudzsiri Havasokat és a Parenget , a Retyezá-
tot és Vulkán-Hegységet, a Godján Szárkot, a Polyána Ruszkát és 
Erdőhátot . 



A Délmagyarországi Hegyvidék külön tá rgyal t csoport jai : a 
Szemenik-Plesiva (és Krassói Érchegység) , az Orsovai Hegycsoport 
(Lokva-Hegység, Kraku-Almási Hegység és Szretinye-Hegység) és 
a Damogled. 

A Bihar Hegycsoportját felosztottam: Erdélyi Érchegységre, 
Drócsa Hegységre, Hegyes Hegységre, Béli Hegységre, Bihar Hegy
ségre, Vlegyászára (Vigyázó), Gyalui Havasokra, Kolozsvár-Almási 
Dombvidékre, Meszes Hegységre, szilágysági Bükk-Hegységre és 
Réz-Hegységre. 

A Magyar Középhegységben érdemes volt külön is vizsgálnunk: 
a Keszthelyi Hegységet, a Balatoni Felvidéket és a Bakony-Hegység 
többi részét, a Vértes-Hegységet, a Gerecsét, a Pilis-Hegységet, a 
Börzsönyi Hegységet, a Cserhátot, a Karancsot, a Má t r á t és a Bükk-
hegységet. 

Végül a Magyar Alpokon egybe foglalom, mer t a véderdők 
szempontjából külön véve alig volna jelentőségük: a Borostyánkői 
Hegységet, a Kőszegi Hegységet, a Lánzséri Hegységet, a Soproni 
Hegységet és Rozáliát, de sokszor külön veszem a más jellegű Dob
fai Dombvidéket és Kemenesalját, min t szélső nyúlványokat. 

A 13 orográfiai főcsoport s tat iszt ikai adataiban válogatva s 
először a véderdők abszolút számokban való megoszlását nézve á t : 
a véderdők szempontjából legkiemelkedőbb jelentőséget az Észak
keleti Kárpátok mutat , közel 90.000 kat . hold véderdejével, mely az 
integer Magyarország jóváhagyott terv szerint kezelt véderdőinek 
1918 végén több, mint egynegyede volt. Még eléggé közel j á r az 
egynegyedhez, több mint 80.000 kat. hold véderdőt jelentve a Déli 
Kárpátok részesedése is. 

A nagy terüle tű és a Magas-Tátrát is magába foglaló Észak
nyugati Kárpátok szerepét a véderdők terén előkelőbbnek gondolnók, 
mint ami t a valóság képe mutat , mer t a rangsorban harmadik helye
zésükkel s az összes jóváhagyott terv szerint kezelt véderdők közt 
való 20%-osnál is kisebb részesedésükkel az előbbi kettőtől eléggé le
maradnak. Ha .azonban meggondoljuk, hogy bár a Magas-Tátra 
emelkedik az integer Magyarország hegységei közül legmagasabbra 
és, toár az Alacsony-Tátra is elég magas, 1600 m fölé nyúló hegyvidék, 
1600 m-nél magasabban levő részeik horizontális kiterjedése nem 
mondható nagynak, sőt °wknek a részeknek területe szinte eltörpül 
az Északkeleti Kárpátokban levő, bár nem ily vadregényes Mármarosi 
Havasok, Radnai Havasok, Borgói Havasok, vagy a Déli Kárpátokban 
terpeszkedő Fogaras i Havasok, Szebeni Havasok, Kudzsiri Havasok, 
Pareng, Vulkán, Retyezát és Godján Szárkó hasonlókép 1600 m fölé 
emelkedő részeinek hatalmas tömegei mellett s érthetővé válik az, 
hogy az Északnyugati Kárpátok jóváhagyott terv szerint kezelt véd
erdőinek összes területe a 70.000 kat . hold alatt marad. 



A r. g. tervvel kezelt véderdőgazdaságok területének megoszlása hegyvidékek és művelési ágak 
szerint kat. holdakban és %-okban kifejezve az integer Magyarországon 1918 végén. 
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A Kárpátok utolsó, negyedik része, a Keleti Kárpátok foglalja el 
a negyedik helyet, 42,507.2 kat. hold jóváhagyott terv szerint kezelt 
véderdejével, mely az összes ily véderdőknek közel 12%-a. 

Még egytizeden fölül részesedik a Bihar Hegycsoport, szintén 
közel 40,000 kat. hold jóváhagyott terv szerint kezelt véderdőt adva 
1918 végén. 

A Délmagyarországi Hegyvidéken 18,267 kat. hold ily véderdő 
volt, az összesből 5.2%. 

Ami kevés még hát ra van, az nagyrészt már Csonka-Magyaror
szágra esik, bár a tőlünk most oly szomorúan messze levő szép Erdélyi 
Medencére is eléggé ju t belőle, csaknem 3O00 kat. hold. 

A Magyar Középhegységen 9,204-9 kat. hold véderdőt kezeltek 
1918 végén jóváhagyott terv szerint, az országban levő összes így ke
zelt véderdőnek 2.9%-át. 

A Morvái Lapály már nem magyarnak termő vidékén 627.5 kat. 
hold jóváhagyott t e rv szerint kezelt véderdő volt, a Magyar Alpokon 
405.8 kat. hold, a Nagy Magyar Alföldön 208.3 kat. hold, a Mecsek 
Hegységen 114.4 kat. hold, a Kis Magyar Alföldön pedig mindössze 
45.5 kat. hold. 

Ezek az összes jóváhagyott terv szerint kezelt véderdőknek csak 
0.2, vagy 0.1, sőt részben még ennél i s kisebb i% -át teszik. 

A hegyvidékeket részletesebben kell még tovább vizsgálnunk 
ahlhoz, hogy általános érvényű szabályokat állíthassunk fel, a síkvidé
kekre vonatkozóan azonban már a most bemutatot t megoszlás ele
gendő annak a jelenségnek megállapítására, amit különben már a 
véderdők vármegyék szerint való megoszlásának vizsgálatánál is meg
ismertünk, de ami általánosan is tudott dolog, hogy érvényben levő 
erdőtörvényünk rossz véderdő-fogalommeghatározása miat t a síkvidé
kek a véderdőkijelölésre — legyenek bármennyire is véderdőjellegűek 
—, nem hajlamosak. 

Hogy az orográfiai főcsoportoknak hányadrésze véderdőszerű te
rület, azt, sajnos, nem tudjuk megállapítani. E célból ismernünk ke'-
lene a hegyrajzi országrészek területét, amelyek adatait nem sikerült 
megszereznem. Nem ár tana annak ismerete sem, hogy a 13 hegy
csoporton mennyi erdőterület volt 1918 végén s ezzel hozni összefüg
gésbe a véderdők kiterjedését. Ily adatokat azonban a statisztika el
eddig nem szolgáltatott s csak a jövő tudományos fejlődése adhat az 
ezúttal válasz nélkül maradó kérdésekre feleletet. 

Azoknál a kérdéseknél maradva, amelyek megoldására statiszti
kai adataink erejéből telik, mindenekelőtt a véderdőhöz tartozó műve
lési ágak vízszintes elterjedését kell megoldanunk. 

A véderőgazdaságok összes területe csak a legkisebb véderőterü-
Ietű Kisalföldön teljesen erdőterület. Egyébként azt láthatjuk, hogy 
a legmagasabb, %-ban azokon az orográfiai főcsoportokon erdősült 
a véderdőgazdaságok területe, melyek országos viszonylatban a kisebb 



magasságú hegyvidékek, vagy a domb-, illetve a síkvidékek közé soro-
zódnak. 

így 99.8%-ban erdő borí tot ta a Nagy Magyar Alföld véderdő
gazdaságainak területét, 99.0%-ban volt erdősült a Mecsek Hegység, 
98-2%-ban a Magyar Alpok, 97-1%-ban az Erdélyi Medence, 94.5%,-
ban a Magyar Középhegység és 94:4%-ban a Délmagyarországi Hegy
vidék véderdőgazdasága. 

Csak a Morvái Lapály esetében száll mélyebbre, 81 :8%-ra az 
erdő aránya, mert a terméketlen, befásíthatatlan, sivár homokterü
letek i t t nagy szerepet játszanak, de még ez sem borít ja fel szabá
lyunk érvényét, a többi még fel nem sorolt s már valóban nagy töme-
gességű és részeikben a havasokig emelkedő hegyvidéknek: a négy 
Kárpát-részlet mindegyikének, valamint a Bihar Hegycsoportnak 
arányszáma alat t marad. A Keleti Kárpátok véderdőgazdaságaié 
66 .2%, az Északnyugati Kárpátokban levőké 60.0%, a Déli Kárpá
tokéi 58 .5%, az Északkeleti Kárpátokéi 48..1% és végül a Bihar Hegy
csoportban találhatóké 77-0%. 

Ennek a megoszlásnak ismeretében újabb szabállyal tudunk 
többet : a véderdők szempontjából legjelentősebb orográfiai főcsopor
tokban, következetesen véderdőterületük alapján vett jelentőségük 
sorrendjében mind kevésbbé erdősültek a véderdőgazdaságok. Az egyéb 
művelési ágba sorozott területek a legtöbb véderdőt adott hegycso
portok véderdőgazdaságaiban foglalnak el legnagyobb területeket, hogy 
sokszorosan még tovább növeljék a legvéderdősebb hegyvidékek véd
erdőgazdaságainak összterületét. ; 

így jön létre az a felette érdekes alakulás, Ihogy a véderdőgazda
ságok erdőterületét 100-zal téve egyenlővé, a véderdőgazdaságba t a r 
tozó egyéb területek viszonyszáma a Nagy Magyar Alföldön csak 
0.2, a Mecsek Hegységen 1:0, a Magyar Alpokon 1.8, az Erdélyi 
Medencében 3:0, a Délmagyarországi Hegyvidéken 5.8, a M a g y a r 
Középhegységen pedig 5.9 addig átmenet nélkül hir telen nagyot 
ugorva a Morvái Síkságon 2,2.1, a Bihar Hegycsoporton 29.8, hogy 
ismét átmenet nélkül a négy Kárpát-részleten a már ismert s mindig 
szabályszerűen előjövő egymásután : Keleti Kárpátok, Északnyugat i 
Kárpátok, Déli Kárpátok, s Északkeleti Kárpátok sorrend szerint m á r 
valóban mammut-arányszámok: 53.4, 66.6, 70:8, és 120.7, jöj jenek 
elő. Ahol tehát legtöbb a véderöterület, az Északkeleti Kárpátokon, 
a véderdőhöz tartozó egyéb területek még inkább kiveszik részüket 
abban, hogy minél nagyobbra duzzasszák a véderdőgazdaságok terü
letét s még az összes véderdőterületnél is nagyobb területet foglal
nak el. 

De lássuk a megoszlást művelési áganként külön. 
Igaz, a havasi legelőkön és terméketlen területeken kívül a többi 

művelési ág kis tömegével csak a stat iszta szerepét tölti be, még sem 



lesz érdektelen áttekintenünk őket, mert , mint látni fogjuk, nagyon 
szabálytalanul helyezkednek el a hegycsoportokon s túlnyomóan csak 
egyes vidékekre tömörülnek. 

így a véderdőhöz tartozó ház-kert területek csaknem 50%-ban 
az Északkeleti Kárpátokban voltak feltalálhatók s újabb közel egyhar
maduk jutot t a Déli Kárpátokra. Igazán nem sok kerülhetett tehát 
belőlük máshová. 

S ha meggondoljuk, hogy ennek a maradék 17.6%-nak újabb 41, 
illetve 42%-a esett az Északnyugati , majd Keleti Kárpátokra, tűnik 
ki csak teljes valójában a csak egyes vidékekre való tömörültség nagy 
mértéke. 

A véderdőhöz tartozó szántók az Északkeleti és Déli Kárpátokat 
uralták. Az Északkeleti Kárpátokra valamivel kevesebb helyeződött 
belőlük, mint a véderdőhöz tartozó ház s kert területéből: 45.1%, 
de viszont majdnem ugyanennyi volt a Déli Kárpátokon is, végered
ményben tehát ez a két hegyvidék a véderdőhöz tartozó szántóterü
leteknek a ház- s ker t területeknél nagyobb részét, — közel kilenc
tizedét, — vonzotta magához. Csak a Keleti Kárpátokon volt még je
lentős mennyiség, csaknem 8%. 

A véderdőhöz tartozó rét-területek már jobban megoszlanak a 
hegyvidékek között, általánosabban el vannak terjedve. Csak az 
Északnyugati Kárpátokon és a Délmagyarországi Hegyvidéken szere
pelnek nagyobb arányban annál, mint az ezeken levő véderdőterületek, 
amazon közel K-et, ezen 14 és fél %-ot helyezve el összterületükből. 
20%-nál több jut belőlük az Északnyugati Kárpátokon kívül még az 
Északkeleti Kárpátokra és a Déli Kárpátokra. Jelentősebb tétel végül 
még a Keleti Kárpátokon levő: 10.6%-a az összesnek. 

A véderdőhöz tartozó legelőknek a Keleti-Kárpátokon közel 30%-át 
találhatjuk meg. 20%-on fölül1 ezenkívül csak a Déli-Kárpátokon van
nak. De sak ju t még belőlük a Délmagyarországi Hegyvidékre, 14 .1%, 
az Északnyugati Kárpátokra 13.1%, végül a Bihar Hegycsoportra 
10.8%. A legelőkből is, miként a rétből, 5 ortográfiai főcsoport része
sül t ehá t 10%-on fölül. Minden más művelési ág megoszlásánál keve
sebb ötnél a 10%-on fölül részesedő, ez a legfontosabb érve annak, 
hogy a véderdőkhöz a nem erdő művelési ágak közül a legáltalánosab
ban rétek lés legelők sorakoznak. 

A havasi legelők területének 45.7%-a az Északkeleti Kárpátok 
területe, azé az Északkeleti Kárpátoké, mely [már a véderdőhöz tartozó 
szántó, továbbá ház- s kert-területekből is első helyen vette ki részét, 
de a véderdők rétjeiből is felette sokat kapott. Az Északkeleti Kárpál
tok a véderdőhöz tartozó termékeny (nem erdő) területeknek gyüle
kező helye, legfőbb tanyája. Csak a legelőkből van messze lemaradva, 
ezeknek csak harmad akkora része Van tájain, mint amekkora része az 
összes rendszeres tervvel kezelt véderdőterülteteknek ju to t t ide. 



A havasi' legelők az Északkeleti Kárpátok mellett a Déli Kárpá
tokat is kitüntetik, összterületük *4-ével. Jelentős, de már sokkal 
kisebb mennyiségűk, 14.7%-uk van az Északnyugati Kárpátokon. 

A Kárpátok közül utolsó helyre a Keleti Kárpátok szorult 8.9%-kal 
s ezenkívül csak a Délmagyarországi Hegyvidéken van még véderdő
höz tartozó havasi legelőterület. 

Érdekes a legelő és a havasi legelőterületek között megoszlásuk 
tekintetében párhuzamot vonnunk. A véderdőhöz tartozó legelőkben 
a Keleti Kárpátok vollt a legelső, az Északkeleti Kárpátok pedig az 
utolsó, míg az Északnyugati Kárpátok és a Déli Kárpátok 
a középhelyet foglaltaik el. A havasa legelők szempontjából nézve meg
fordul a helyzet: az Északkeleti Kárpátok lesz az első, a Keleti Kár
pátok az utolsó s ugyancsak az Északnyugati és a Déli Kárpátok van
nak a középső posztokon. A legelők és a havasi legelők tekintetében 
fordított viszony áll fenn tehát, ez a két véderdőhöz tartozó művelési 
ág kiegészíti egymást. 

Legszabálytalanabfoul, leginkább összezsúfolódva a véderdőhöz 
tartozó terméketlen területek osztottak meg az integer országban. 
61.1%-uk, [már közel 2 / 3 -uk az Északnyugati Kárpátok véderdőit ter
hel te; a Keleti Kárpátokon volt még belőlük 14% s 10% pedig a 
Déli Kárpátokon. Miként az Északnyugat i Kárpátok a legsziklásaibb, 
úgy az Északkeleti Kárpátok a legkevésbbé sziklás Kárpát-vidék. 

A művelési ágak megoszlása tekintetében végig vizsgálva ekként 
13 orográfiai vidékünket, négy osztályba lehet sorakoztatnunk őket. 

Egyikbe tar toznak a csak síkságokat, dombvidékeket és d o b e g y 

ségeket magukba foglalók (a Morvái Síkság kivételével), melyeknek 
véderdőgazdaságaihoz viszonylag kevés véderdőhöz tartozó nem-erdő
terület csatlakozik. A művelési ágak megoszlása szerint külön vizs
gálat alá nem kell vonnunk őket, elég tudnunk róluk, hogy a véderdő
gazdaságaik 94.4—100%-ig erdőterületek. 

Másik csoport az egyetlen Morvái Lapály számos véderdőhöz tar
tozó terméketlen területével. 

Harmadik a Bihar csoportja. Ez nagy résziében magashegységeket 
zár magába, miként a Kárpá tok csoportjai, még sem úgy alakul véd
erdőgazdaságaink megoszlása művelési ágak szerint s feltűnően 'na
gyobb %-ban erdős, mint amazok. 

Hogy lássuk, ezt az alakulást mi hozta létre, egyrészt művelési 
ágak, másrészt á tengerszint feletti magasság régiói szerint szét kell 
vetnünk úgy a Bihar csoportjának, min t a negyedik osztálynak, a négy 
Kárpát-csoportnak művelési ágak szerint is részletezett véderdőgazda
ság-területét s összehasonlítást kell tennünk közöttük. 

Annyit megtudtunk m á r az leddilgiek során is, hogy a művelési 
ágak szerint való megoszlásban a havasi legelők és a terméketlen terü
letek játszák az erdőterületek mellett a főszerepet s hegycsoportjaink 



vizsgált harmadik és negyedik osztályának jellegzetes formálódását 
ennek a kétféle területnek — nem akarom mondani, hogy művelési 
ágnak, mer t a terméketlenek a művelési ágak közé nehezen sorozha
tok —, kellett létrehoznia. 

A Bihar hegycsoportjának véderdőgazdaságaiban a havasi legelő 
20.2%-ig (részesül, a terméketlenek a ránya pedig ugyanit t 2 .3%. 

A Keleti Kárpátokban ezzel szemben nagyobb részt foglal el a 
havasi legelő, 28.2 %-ot, de nagyobbat a terméketlen is, 5.1%-ot. 

Az Északnyugati Kárpátokban a havasi legelő ugyan visszaesik 
az előbbivel szemben 2,6.5 %-ra, a terméketlen terület azonban várako
zásunknak megfelelően annál inkább előre vonul s az itteni véderdő
gazdaságok területének egynyolcadát foglalja el. 

A Déli Kárpátokban már megint más a kép. A havasi legelő tér
foglalása 38.7%-ával messze veri az eddigieket, viszont a terméketlen 
terület aránya még a Bihar csoportjában látott aránynál is mélyebbre 
esik alá. 

Végül az Északkeleti Kárpátokban ismét másnemű alakulásra buk
kanunk, mely a havasi legelők szerepét a véderdőgazdaság egész te
rületének felénél is jobban kiterjeszti és még inkább eltünteti a ter
méketlen területeket. 

Szabály tehát, hogy öt legfontosabb orográfiai csoportunk közül 
a Bihar Hegycsoport véderdőgazdaságainuk területében viszonylag 
kis szerep jut ai havasi legelőnek, de keveset biztosít magának a ter
méketlen terület is. Ezek a hegységek inkább erdősek, viszonylag 
kevésbbé sziklásak és kevésbbé vannak havasi legelőkkél is tele. 

Az Északnyugati Karfátokban még mindig elég kicsi, bár na
gyobb az aránya, mint az előbbinél, a véderdőhöz tartozó havasi lege
lőknek, a terméketlen terület arányrésze azonban a 14,302.7 kat. hold 
véderdőhöz tartozó terméketlenek révén magasba szökik s a csekély 
jelentőségű, kevés véderdővel rendelkező Morvái Lapály kivételével az 
integer ország összes orográfiai csoportjait tekintve is, a legnagyobb 
terméketlen arányrészt mutatja fel. Az itteni hegyvidékek legsziklá-
sabbak tehát az országban, amit a művelési ágak külön vet t vizs
gálata is jelzett már nekünk. 

Az Északkeleti Kárpátok véderdőiben a havasi legelők %-os tér
foglalása az ország minden részében látottnál nagyobb, de viszont 
minden más országrészben előfordulónál kisebb a terméketlen terüle
teké. Az i t t levő hegységek a legkevésbbé sziklásak és a legalkalma
sabbak nagykiterjedésű, menedékes hegyormaik alakulása folytán 
havasi legelőgazdaságok létesítéséve. 

A Keleti Kárpátokban úgy a havasi legelőknek, mint a terméket
leneknek közepes a szerepe, összehasonlítva a többi Kárpát-részlettel. 
A Kárpátokban i t t legerdősültebbek a véderdőgazdaságok. 

A Déli Kárpátok viselkedése sok véderdőhöz tartozó havasi le
gelőjével és kevés terméketlen területével hasonlatos az Északkeleti 



Kárpátoknál látott alakuláshoz, azzal a különbséggel, hogy itt egyik
nek a megjelenése sem annyira szélsőséges s a havasi legelő kisebb, a 
terméketlen terület nagyobb arányban foglal teret. 

Bontsuk tovább fő hegycsoportjainkat hegységekre, valamint a 
tengerszint feletti magasság zónáira. 

Amit a hegycsoportok tömegességéről eddig megállapítottunk s 
amit a tömegességgel kapcsolatban különösen a magashegységi 
véderdők szerepére vonatkozóan mondottunk, mindazt a magassági 
övezetek szerint való szétvetés nagyszerű statisztikai bizonyítékokkal 
támasztja alá. 

A Kárpátok négy főcsoportját érdemes mindenekelőtt párhuzamba, 
á'.ítani etekintetben. 

Az Északnyugati Kárpátokon ( i t t az értekezésben táblázat van) , 
a véderdőknek 0.7%-a volt síksági, 14.5%-a dombvidéki, 30.4%-a elő-
hegységi,' 40.0%-a középhegységi és 14.4%-a magashegységi véderdő. 

A többi Kárpát-részlet mellett (az értekezésben táblázatok) vi
szonylag elég nagy a 200 m tengerszint feletti magasságon alul el
helyezkedett véderdők kiterjedése, mely azt bizonyítja, hogy ennek a 
hegycsoportnak hegységeiben a véderdők a hegycsoport szélső pere
méig, mely itt a Kis Magyar Alfölddel határos —, a többi Kárpát-, 
csoport véderdődnél sokkal nagyobb rajokban ereszlcednek alá. 

De az Északnyugati Kárpátokon még feltűnőbben nagyobb a r á 
nyú a dombvidéki véderdők szerepe s ez is csak az előbbi tételt tá
masztja alá, bá r a r ra a körülményre is utal, hogy az Északnyugati 
Kárpátokon a Kárpátok többi részletéhez viszonyítottan a dombvidéki 
tájak nagyobb uralomra tettek szert. 

Az előhegység, valamint a középhegység az Északnyugati Kárpá
tokon a véderdőknek még mindig igen kedves, telephelyül előszeretet
tel választott vidék, bár a középhegységen a többi Kárpátokhoz képest 
már erős visszaesés tünete jelentkezik. 

Ez a térveszteség végezetül a magas hegységeken fejlődik ki tel
jesen. Az Északnyugat i Kárpátok véderdőinek alig felényi része van 
a magashegységeken, mint a Déli Kárpátok véderdőinek, de e tekin
tetben az Északnyugat i Kárpátok, ha nem is ily mértékben, a többi 
Kárpát-részlettől is messze lemarad. Az Északnyugati Kárpátok 
tájai között vannak aránylag legkevésbbé magashegységi vidékek, 
magától értetődik, hogy a havasalatti véderdők is itt juthatnajc 
legkisebb szerepükhöz. Ezzel az érvvel eddig már többször kellett 
bizonyítanunk, most megismerhet tük a s tat iszt ikai bizonyítékokat is. 

Az Északkeleti Kárpátok véderdőinek 0.5%-a van a síkvidéken, 
6.0%-a dombvidékeken, 22.4%-a előhegységeken, 44.5%-a közép
hegységeken és 26.6%-a magashegységeken. (Az értekezésben t áb
lázat.) 

Ebből a megoszlásból s a megoszlásnak a Kárpátok másik ha
llóm csoportján levő véderdők elhelyezkedésével való összehasonlítás-



ból az olvasható ki, hogy: a síkvidéki véderdők, melyek az Észak
nyugati Kárpátokban még 0.7%-ban voltak jelen, megkezdték visz-
szavonulásukat, de azért még szerepet játszanak a Nagy Magyar 
Alföld mentén. 

Az arányszámnak a tengerszint feletti magasság övezetein való 
emelkedésének vonala lassan halad fölfelé s emiatt, bár kiindulása a 
síkvidéken nagyobb volt, mint a tőle délre levő Kárpátokon, az elő-
hegység tájain még mindig a 25% alatt marad. A négy Kárpát-
csoport véderdőiből itt jut legkevesebb az előhegységekre. De ettől 
kezdve annál meredekebb az emelkedés, olyannyira, hogy a közép
hegységeknél éppen az ellenkező megállapítást tehetjük: a Kárpátok 
csoportjain levő véderdőkből az Északkeleti Kárpátokon jut legna
gyobb arányrész a középhegységek zónájára. 

És a magashegységekre is nagyobb százalék helyezkedik az 
Északkeleti Kárpátokon levő véderdőkből, mint amennyi a tőle 
jobbra, vagy akár balra elterülő Kárpát-csoporton az ottani összes 
véderdőkből a magashegységekre kerül. 

A véderdőknek az alacsonyabb magassági övezetekről való 
visszahúzódása, amit az Északkeleti Kárpátoknál megfigyelhettünk, 
a Keleti Kárpátokban beteljesedik, eléri kulminációját. Itt nincs 
síkvidéki véderdő, de dombvidéki is alig akad: összes véderdőinek 
0.4%-a van csak a dombvidéki övezeten. Ha tudjuk azt, hogy a Ke
leti Kárpátok oly lapályok mellett terülnek el, melyek magassága 
300—600 m a tengerszint felett, mint az Erdélyi Medence és a 
Barcaság, akkor nem csodálkozhatunk ezen; 500 m alatti vidékek a 
Keleti Kárpátok egész területén alig vannak, ily zónákon levő véd
erdők sem lehetnek rajta tömegével tehát. Mindez statisztikai ada
tainkból nem derül ki, statisztikai adataink csak a véderdőterülete
ket tudják egymással szembe állítani, pedig az ily szembe állítás 
statisztikai szempontból a legkevésbé sem helyeselhető. A hegyvidé
kek területével és az erdőterületekkel való összefüggés megteremtése 
oldaná meg tökéletesen kérdéseinket, ismételten kénytelenek va
gyunk azonban rámutatni arra, hogy ezekkel az adatokkal, sajnos, 
nem rendelkezünk. 

A Keleti Kárpátokon a síkvidéki és dombvidéki véderdők hiá
nyát az előhegységi véderdők törekszenek pótolni s oly nagy siker
rel, hogy a Kárpátokban aránylag itt esik a legtöbb véderdő az elő-
hegységek régiójára, 37.7%. Hasonlóképen nagy arányrész van a 
középhegységeken. 

A Keleti Kárpátok további egyéni jellemvonása, hogy a magas
hegységek a hegyvidék véderdőinek ismét csak kis arányrészét hó
dítják magukhoz s a véderdők megoszlása itt szinte kizárólag az 
alacsonyhegységek és középhegységek között dől el. De ebből ismét 
nem láthatunk valami, a véderdők elhelyezkedéséből folyó különös, 



titokzatos Ő bennünket oknyomozásra fellelkesítő tüneményt, hanem 
csak azt, hogy kiterjedtebb magashegységi vidékek a Keleti Kárpá
tokban csak a Kelemen-Havasokon és a Brassói Havasokon vannak, 
a többi hegységek mindegyikén: a Gyergyói és Csíki Hegységen, a 
Berecki Hegységen, a Görgényi Havasokon és a Harg i t án csak egyes 
kisebb izolált hegycsúcsok 100—200 m magas kalapja emelkedik az 
1600 m tengerszint feletti magasság fölé. 

Amit a Keleti Kárpátokra vonatkozóan a síkvidéki és domb
vidéki véderdők tekintetében megállapítottunk, azt a Déli Kárpá
tokra is mondhatjuk. Mint az Erdélyi Medencével szomszédos hegy
vidék, szintén általában 400 m tengerszint feletti magasság fölött 
terül el s csak szélső, Nagy Magyar Alfölddel szomszédos tagjában 
megy le mélyebbre is. Véderdőinek megoszlása is ezt mutat ja . 

Már följebb, alacsonyhegységi és középhegységi részeiben sok
kal több véderdőt tud felmutatni s ezekre nézve a Kárpátok között 
középhelyen áll. 

A Déli Kárpátokban a magashegységi véderdőié a legkiemel
kedőbb pozíció. A Kárpátokban itt emelkedik legmagasabbra ezek 
arányszáma. Egyszerű okozói ennek az alakulásnak a Déli Kárpátok 
óriási kiterjedésű magashegységi tájakkal tel í tet t volta. 

Az értekezés ezután hegységenkint részletezve vette a Kárpátokat 
vizsgálat alá. 

Majd az Erdélyi Medence tárgyalása következett. Ez azzal az ered- -
ménnyel zárult, hogy az Erdélyi Medence előhegységi arculatú vidékei 
hasonlíthatatlanul nagyobb mértékben hajlamosak a véderdővé való ki
jelölésre, mint a dombvidéki régióba sorakozó részek. 

A Bihar hegycsoportján ugyancsak amiatt, mert egyik oldalán szom
szédos az Erdélyi Medencével, kevés a síkvidéki véderdő s ami van, az is 
a Nagy Magyar Alföld felé tekint. Emellett magashegységi véderdő is 
kevés a Bihar csoportján s ennek oka a hegységenként végzett vizsgálat 
alapján a Gyulai Havasok kevés véderdejében rejlik. 

A tanulmány azután a Délmagyarországi Hegyvidékre tér át s azt a 
meglepő észlelést teszi, hogy Magyarország rendszeres terv szerint kezelt 
síkvidéki véderdőinek ezen a viszonylag nem nagy terjedelmű, — egyetlen, 
bár nagy vármegyének nem is egész területét elborító —, hegycsoporton 
több, mint fele, 50.1%-a volt. A területi szétvetés módszerével megálla
pítja azt, hogy ezek nem a Nagy Magyar Alföld felől vannak, hanem az 
Alduna és a Cserna 200 méter tengerszint feletti magasság alatt ka
nyargó sziklás völgyeiben terülnek el. 

A még nem tárgyal t hegycsoportok minden eddiginél alacsonyab
bak s a középhegységi magasságot csak egy ponton, a Mátrában, érik 
el. Közöttük a Mecsek Hegység és jelentéktelen részét kivéve a Magyar 
Középhegység egész terjedelmükben Csonkamagyarországon feküsz-
nek, a Magyar Alpoknak pedig egy része maradt meg nekünk. 

Ezeken kívül a Nagy Magyar Alföldről, a Kis Magyar Alföldről 
és a Morvái Lapályról kellene még megemlékeznünk, mivel azonban 
ezeket sem horizontális, sem vertikális i rányban nem érdemes ré -



székre.tagolnunk, az eddig leírtakon kívül nincs mit mondani róluk. 
(Táblázatok vannak mindegyikről az értekezésben.) 

Szempontunkból a Mecsek Hegység sem ad sok lehetőséget a 
vizsgálódásra, mer t etatisztikai anyagunkat itten egyetlen véderdő 
jelenti. Inkább az vár a Mecsekről kiderítésre, hogy miért nincsen 
véderdő rajta. (Valószínűleg egyrészt, mert nem sziklás hegység, 
másrészt pedig, mert korlátolt forgalmú nagybirtokok uralkodnak 
raj ta . ) A Mecsek véderdeje 114.4 kat. hold kiterjedésű és 1.1 kat. hold 
rét tartozik még hozzá. 

A Magyar Alpok is kevés véderdővel rendelkezett, 405.8 kat. 
holddal, az integer Magyarország összes rendszeres terv szerint ke
zelt véderdejének 0.1%-ával.. Ezeknek a véderdőknek nagy része, 
27.5%-a volt 200 m tengerszint feletti magasság alatt . Ez érthető, 
a hegyvidék Dobrai Dombok nevű része lassan, menedékesen eresz
kedve alá, nagy területet foglal el s csaknem a Balatonig terjed. 

A magyar Alpok véderdőgazdasági (a rendszeres terv szerint 
kezeltek) 98.2%-ban voltak erdősültek. Az erdőterület mellett jelen
tős szerepet játszottak, de kizárólag 500 m-en álul, a terméketlen 
területek. 

" A Magyar Középhegység főképen dombvidékekből áll, előhegység 
jelentősebb területeket csak keleti szárnyában, a Börzsönyi Hegysé
gen, a Mátrában és a Bükkhegységen foglal el. 

9.204:9 kat . hold rendszeres terv szerint kezelt véderdeje közül 
síkvidéken volt 895.6 kat. hold, 9.7%, dombvidéken 7.410:4 kat. hold, 
80-5%, előhegységi vidéken pedig 898-9 kat. hold, 9 -8%. Ez a meg
oszlás sorrendet tekintve megfelel a hegycsoport zónák közt való, előbb 
megállapított megoszlásnak s bár pontosabb összehasonlítási lehető
ségünk nincs, mondhatjuk, hogy a Magyar Középhegységnek minden 
övezete nagyjából egyformán adja a véderdőterűieteket. 

A részletekben már nincs ez az egyformaság. 
A hegycsoport legnyugatibb tagját, a Bakonyt, három részre bon

tot tuk: a Keszthelyi Hegységre, a Balatoni Felvidékre és a tulajdon-
képpni Bakonyra. 

A Keszthelyi Hegység és a Balatoni Felvidék együttvéve sem 
haladják meg a Bakony Hegység összterületének talán tizedrészét. 
Rendszeres terv szerint kezelt véderdő a kis Keszthelyi Hegységen 
1,387-8 kat. hold volt, a Bakony Hegység ilyen véderdőinek 30-1%-a, 
a nem nagyobb Balatoni Felvidéken pedig 1,397:8 kat. hold, a Bakony 
Hegység tervszerűen kezelt véderdőinek 30-3%-a, ez a két hegység 
sokkal bőkezűbben volt tehát véderdőterületekkel teleszórva, mint a 
Bakony főtömegének számító többi része, melyre az egész Bakony 
Hegység 4,603:4 kat. hold rendszeres terv szerint kezelt véderdejének 
csak 39 '6%-a telepedett. Ha még ehhez hozzászámítjuk azt, hogy a 
Magyar Középhegység vonulatának 9,204:9 kat. hold rendszeres terv 



alapján kezelt véderdejéből éppen 50% vallotta 1918 végén magát ba
konyinak (mely Csonkamagyarország összes rendszeres terv szerint 
kezelt véderdejének is 47:8%-át te t te) , tehát már a Bakonyt magát 
is viszonylag véderdőben bővelkedőnek kell tekinteni, akkor még hatá
rozottabban körvonalozódik meg előttünk az a szabály, hogy Csonka
magyarország hegységei közül aránylag kiemelkedően legtöbb véder
dőt a Keszthelyi Hegység és a Balatoni Felvidék szolgáltatja. 

Részletekre szedve: Csonkamagyarország rendszeres terv szerint 
kezelt véderdeinek 14.4%-a volt a Keszthelyi hegységen, 14-5%-a 
a Balatoni Felvidéken és 18 .9%a a Bakony többi részén. Mindhárom 
hegységen a véderdők zöme 2001—500 m. tengerszint feletti magasság 
közé esik, egy kevés j u t 200: m. alá is, sőt a tulajdonképpeni Bakony 
3 - 6%-ban alacsonyhegységi. véderdőket is felmutat. 

A véderdőhöz tartozó nem-erdőterületek a Keszthelyi Hegységen 
és a Balatoni Felvidéken kis térfoglalásukkal nem játszanak jelentős 
szerepet. A tulajdonképpeni Bakonyban már nagyobb fontosságra 
tesznek szert s 5:3%-ot igényelnek maguknak a véderdőgazdaságok 
összterületéből. Közülük legnagyobb kiterjedésükkel a véderdőhöz tar
tozó legelők és rétek érdemelnek felemlítést. (Az értekezésben táblá
zatok.) 

A Vértes Hegység ( táblázat) , mely vizsgált hegységeink közül 
területre a legkisebb, véderdők tekintetében sem jelentős s a Magyar 
Középhegység rendszeres te rv szerint kezelt véderdőinek 2.2%-át bir
tokolja.-A véderdők jellemvonása itt, hogy sok a sziklás, terméketlen 
területük. 

A Gerecse, Pilis és Budai Hegység együttesen már jóval nagyobb 
területű, ide véderdőssége amazét még soikszorosabban múlja felül. Ve
zérszerepet e tekintetben a nyugati Gerecse Hegység játszik, 718,9 kat . 
hold rendszeres terv szerint kezelt véderdejével. Ezek a véderdők kü
lönösen kedvelik a hegység 200 m tengerszint feletti magasság alat t 
levő vidékeit. Elég sok terméketlen terület tartozik hozzájuk. (Az ér
tekezésben táblázat.) 

A középhegységi régiókat ostromló Börzsönyi Hegység egyike 
azoknak a hegységeknek, melyek, mint említettem, nem követik a Ma
gyar Középhegységnek azt az általános jellemivonását, hogy a véd
erdők raj ta a hegység lábától oromzatáig többé-kevésbbé arányosan 
oszlanak el. A Börzsönyi Hegységen az előhegység birodalmának 500 
m magasan kanyargó alsó határvonalát, mintha áthatolhatatlan fal 
lenne az, sehol sem lépik át s minden véderdő a nyúlványokon rajzik: 
a dombvidéki nyúlványokon, mer t a síkvidéki kifutások ismét véd
erdő-szegények. 

Az előhegységekre megállapított az az általános szabály, hogy 
magas fokig, 90%on felül erdősültek véderdői, a Börzsönyi Hegy
ségre nem áll, az it t levő véderdőgazdaságoknak csak 85.3%-a erdő
terület. A többi mind terméketlen, termékeny nem-erdőterület a Bör-



zsönyi Hegység véderdőgazdaságaihoz nem tartozik. (Az ért.-ben 
táblázat.) 

A Cserhát Hegység véderdőinek tekintetében a Pilis—Budai Hegy
ség—Gerecse Hegységhez hasonlatosan viselkedik. Nagy %-a, egy
ötödrésze síkvidéki rendszeres terv szerint kezelt véderdőinek. De ab
ban már eltér azoktól a hegységektől, hogy rendszeres terv szerint ke
zelt véderdőt az előhegység régiójában is fel tud muta tn i . (Az ért.-ben 
táblázat.) 

A kis területre korlátozott Karancs-vidék a Cserhátinál jóval véd-
erdősebb, hacsak a rendszeres terv szerint kezelt véderdők adata nem 
torzítja a valóság képét. A Magyar Középhegység rendszeres terv 
szerint kezelt véderdőiből 1918 végén 8 ••5% terült el itt, míg a jóval 
kiterjedtebb Cserháton csak 5"?%. Ezekből a véderdőkből síkvidékre 
alig jutot t . 

A véderdőgazdaságok erdősültsége tekintetében úgy a Cserhát, 
mint a Karancs magas, 95%-on fölülemelkedő arányszámmal rendel
kezik. 

A Mátra Hegységben (az ért.-ben táblázat) a Magyar Középhegy
ség jóváhagyott terv szerint kezelt véderdőinek csak 6-1%-a terül t el,, 
pedig figyelembe véve a hegység jelentőségét az ország hegységei 
közt, ennél az 565 - 1 kat. hold véderdőnél jóval többre számítottunk-
Számukat az üzemterv és használati terv szerint nem kezelt véderdők 
sem sokasítják meg túlságosan, tekintve, hogy az egész Mátrá t 
magába foglaló Heves vármegyében 1918 végén a véderdőknek 
80-5%-ára terjedt ki a jóváhagyott terven alapuló gazdálkodás. A 
tengerszint feletti övezetek közül a Mátra síkvidéki tájain nem volt 
vizsgálati anyagunkban véderdő, a dombvidéki és az alacsonyhegységi 
részek pedig, mondhatjuk, nagyságuk arányában rendelkeztek véd
erdőkkel is. Más szavakkal a Mátrán a hegység kevés véderdeje a 
dombvidéki és elöhegységi részeken egyenletesen oszlott szét s a hegy
ség minden övezete véderdőszegénynek volt 1918 végén tekinthető. 

Ez a szegénység a véderdőgazdasághoz tartozó, nem erdőművelési 
ágba sorozott területekre is kiterjedt, a Mátra véderdőit statisztikai 
anyagukban csak 8*2 kat. hold ily terület •— terméketlen szikla — 
egészítette ki. 

A Bükk Hegység (az ért.-ben táblázat) már nem volt ennyire 
véderdőszegény s 1,409 *4 kat. hold rendszeres tervvel kezelt véderdő 
ura volt az 1918. év alkonyán, mellyel a Magyar Középhegység ily 
véderdőinek 15-3%-át számlálhatta hegycsúcsain. 

A véderdős hegycsúcsok nem lehettek a legkiemelkedőbbek, leg
alább is er re enged következtetni az a körülmény, hogy a véderdők 
nagyobb része, 60%-a nem érte el az 500 m-es rétegvonalat. Viszont a 
200 m alatti — igaz, nagyon keskeny — területsávokat sem több, mint 
— az Éva-kösztümnél alig hatályosabban •—, mindössze 24-9 kat, hold 
véderdő borította be. 



A Bükkhegység véderdőgazdaságai 90:5%-ban voltak erdősültek 
s a többi, az elég nagy 9 *5% csaknem egészében sziklákra esett. 

És most, a Magyar Középhegység véderdőit részleteiben is meg
ismerve, még egy utolsó pillantással rögzítsük magunkba a hegycso
port hegységei által elénk t á r t mozaikokból összetevődő általános 
képet. 

A Magyar Középhegység nyugati — dunántúli — és keleti részét 
egymással összehasonlítva, azt látjuk, hogy a nyugatin sokkal több 
jóváhagyott terv alapján, rendszeresen kezelt véderdő volt, 5,770 -1 kat . 
hold, míg a keletire csak 3 , 4 3 4 - | 8 kat. hold került. A két rész kiterje
dése nem térhet el nagyon egymástól, a Duna többé-kevésbé középen 
szeli á t a hegycsoportot, a nyugati rész több véderdeje feltétlenül a 
nagyobb véderdősültséget is jelenti tehát. Ez érdekes tünet s a hegy
vidék alacsonyabb hegységekből felépült részét teszi a véderdővé 
való kijelölés iránt hajlamossá. 

Nemcsak a két rész-hegycsoport magasságában állapíthatunk meg 
különbséget, hanem erdősültségében is. A Bedő-féie térkép világosan 
mutatja, hogy a Magyar Középhegység keleti szakaszán sokkal több az 
összefüggő, zár t erdőterület, mint a jórészt szétszabdalt erdőfoltokból 
álló nyugatin. 

Mindkét következtetés a logikával ellentétben levőnek látszik. 
Első pillanatban lehetetlennek tűnik úgy az, hogy a Magyar Közép
hegység alacsonyabb hegységein vannak inkább a véderdők, min t az, 
hogy a legkevésbé erdősült részeken terülnek el. Pedig ezt a követ
keztetést a hegységeknek külön-külön való vizsgálata is alátámasztja. 
Legtöbb véderdő van a legalacsonyabb Balatoni Felvidéken, Keszt
helyi Hegységen s a keleti szárny Cserhátján s Karancs Hegységén. 
Viszont legkevesebb a véderdő a nyugat i oldalon legmagasabb Pilis 
Hegységen és a keleti, részben legkiemelkedőbb Mátrán, valamint a 
Börzsönyi Hegységen. 

Erdősültség oldaláról nézve a nyugati részben legtöbb a véderdő 
a szaggatottan erdős Balatoni Felvidéken, Keszthelyi Hegységen, Ba
konyban, Gerecsén, a keleti szárnyon pedig az ugyancsak szétszabdal-
tan erdős Cserháton, Karancson. 

Ezzel szemben a nyugati szárny legkevésbé véderdős hegységei : 
a Vértes Hegység és a Pilis, a keleti oldalon pedig a Börzsönyi Hegy
ség és a Mátra vezetnek erdősültség tekintetében. 

Ezt az összefüggést a hegységeken belül is meg lehet állapítani. 
A Magyar Középhegységnek azokon a hegységein, melyek fő tömegük
ben előhegységek, a véderdők kizárólag (Börzsönyi Hegység, Pi l is— 
Budai Hegység) vagy túlnyomóan (Mátra , Bükk) nem az erősen er
dős előhegységi részeken, hanem az irtásokkal telibb dombvidékeken 
terülnek el. 



mo 

Azokon a hegységeken pedig, melyek csak egyes csúcsaikkal emel
kednek az 500 m fölé, főtömegük azonban a dombvidékeken van, a 
véderdők zöme is lejjebb igyekszik az it t legerdősebb dombvidékekről 

-s már nagy számmal a síkvidéki övezetben helyezkedik el. (Gerecse, 
Cserhát, Karancs.) 

Kivételek csak a Bakony és részei, melyek mindhárman domb
vidékek és melyek véderdőinek nagy zöme szintén a dombvidéken, 
t ehá t a hegységnek kiimutatható legfelsőbb részeim található. Ha jól 
meggondoljuk azonban, tudva azt, hogy a Bakonyban, még inkább a 
Balatoni 'Felvidéken és a Keszthelyi Hegységen még a legmagasabb 
részeket sem véve ki, igazán nagy összefüggő erdőterület már alig 
van, ez a kivétel is csak a már annyiszor megismert szabályt mondja, 

•azt, hogy az alacsonyabb hegységeken a véderdők ott tűnnek fel leg
nagyobb számban, azokon a tengerszint feletti magasságokon, ahol az 
erdő már nem korlátlan úr, ahol szántók, legelők és egyéb irtások 
furakodtak hegyvidéki állományai közé. 

Ezzel befejeztük Magyarország véderdőinek területi statisztikáját. 
Körutazásunk alkalmával sok szabályszerűséget állapítottunk meg 

s számos érdekes alakulást deríthettünk ki. 
Arról azonban, hogy ezt a megoszlást milyen okok formálták ki, 

ezúttal még semmit sem tudunk. Erről a következő fejezetek fognak 
szólani, számos nézőpontból megvilágított, plasztikus választ igye
kezve adni. 

A megoszlásnak és a megoszlás okainak megismerése után pedig 
önmagától fog adódni a legfontosabbnak: annak a kérdésnek válasza, 
hogy végeredményben mik és milyenek legyenek a jövő véderdői. 

Ezután az értekezésnek III. fejezete következett, mely a véderdők 
üzemimódjával foglalkozott. Ezt a fejezetet más alkalommal fogom publi
kálni, továbbá & többi fejezetet is, melyek még csak tervezetükben és fel
dolgozott statisztikai anyagúikban elnök. 




