
Háborús gazdálkodásunk veszedelmei. 
Irta: Bíró Zoltán. 

A z erdőmérnök munkájából mindig fontosabbnak tartottam 
azt a részt, amelyiknek a jövendő biztosítása a célja, mer t mindig 
előttem lebegett áldottemlékű néhai Tomcsányi Gusztávnak a mon
dása, hogy „fát levágni minden vál la lkozó tud, de nekünk az a l'on-
tosabb hivatásunk, hogy a levágot t területen az utódainknak l e g 
alább olyan, de lehetőleg jobb erdőt hagyjunk, mint amilyent ma
gunk arról levágtunk". 

N e m veheti ezért senki sem zokon tőlünk azt, ha ma, amikor 
a háborúval járó mérhetetlen erőfeszítés tőlünk is áldozatokat kíván, 
aggódva mérlegel jük azt, váj jon a je len érdekében hozott áldozatok 
nem teszik-e túlságosan kockára a jövendő ellátását. 

A z utolsó két évrő l az adataink még hiányoznak, de az 1940. 
évrő l már megjelent a kormányzat összefoglaló jelentése, és ez 
igen érdekes adatokat tartalmaz az 1940. év i használatokra vonat
kozólag is. 

A z adatok a trianoni Csonkaországon kívül még csak a F e l 
vidéket és Kárpátal já t tárgyalják, tehát természetes, hogy az ösz-
szes számítások Csak ezekre a területekre vonatkoznak. 

A jelentés szerint az 1940. évben mindössze 35.365 ha-nyi 
erdőterületet termeltünk ki, s erről 6,295.110 tömör m 3 - t kaptunk. 

összes erdőterületünk ugyanekkor 2,029.086 ha volt', amiből 
1,310.862 ha vo l t a szálerdő és 718.224 ha a sarjerdő. 

A kitermelt famennyiségből kerek számokban 39,°/o vo l t a 
bükk, 15°/o a tölgy, 14-5,°/o a fenyő, 10-5°/o a cser, 9"4% az akác, 
6-6°/o az egyéb kemény lombfa és 5P/o a l ágy lombfa. 

A z átlagos eredmény ha-kint 178, k. holdankint 99 m 3 vol t , 
ezt nem mondhatjuk túlzottan fényes eredménynek. 

A használatokat a jelentés három elkülönített közigazgatási 
csoportban mutatja ki, mégpedig: külön a vármegyéket , külön a 
törvényhatósági jogú városokat és külön a Kárpátal ját . 

Kerüln i akarom a túlságosan sok számadat felsorolását, ezért 
— a fafajok mellőzésével — e v v e l a csoportosítással csak az e g y -
egy ha-ra eső átlagos kihozatali tüntetem fe l ; ez a vármegyékben 
ha-kint 137, a törvényhatósági jogú városok esetében ha-kint 145, 
Kárpátalján pedig ha-kint 285 tömör m 3 -nek felel meg. 

H o g y az egyes törvényhatóságokon belül mi lyen eltérések 
mutatkoznak, ez mégis csak érdekelni fog mindenkit, s ezért ide 
iktatom azt, hogy a vármegyékben, törvényhatósági jogú városok
ban és a Kárpátalján külön-külön mennyi vol t az egy ha vágás
területen elért fatermés, az előhasználatként k i termel t fa tömeg 
beszámításával. 



Vármegyék. 
Abauj-Torna vm. — 120 
Bács-Bodrog vm. . — 127 
Baranya vm. — 230 
Bars és HontJ vm. — 137 
Békés vm. —• 143 
Bereg és Ugocsa v m — 233 
Bihar vm. — 140 
Borsod vm. — 80 
Csanád, Arad és Torontál 

vm. — 109 
Csongrád vm. — 95 
Esztergom vm. — 139 
Fejér vm. — 110 
Gömör és Kishont vm. —  10 5 
Győr, Mosón és Pozsony 

vm. — 102 
Hajdúi vm. — 145 
Heves vm. — 153 
Jász-Nagykun-Szolnok vm. — 52 
Komárom vm. — 90 
Nógrád vm. — 35 
Nyitra és Pozsony vm. — 82 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm — 99 
Somogy vm. — 237 
Sopron vm. — 146 
Szabolcs vm. — 78 
Szatmár vm. — 112 
Tolna vm. - 210 

Vármegyék. 
Ung vm. 
"Vas vm* 
Veszprém vm. 
Zala vm. 
Zemplén vm. 

— 94 
— 102 
— 233 
— 257 
— 87 

összesen átlag: — 137 

Törvényhatósági jogú városok. 
Budapest 
Baja 
Debrecen 
Győr 
Hódmezővásárhely 
Kassa 
Kecskemét 
Komárom 
Miskolc 
Pécs 
Sopron 
Szeged 
Székesfehérvár 
Ungvár 

165 
104 
114 

137 
107 
128 

— 299 
— 406 
— 85 

Összesen átlag: — 145 

Kárpátalja — 285 
A z összes adatok átlaga: — 178 

Ebből láthatjuk, hogy a vá rmegyék közül a legnagyobb ha-
kinti hozadékot, 257 tömörm^-t, Zalában, a legkisebbet, ha-kint 35 
tömörm : ,

: t , Nógrádban értek el. A törvényhatósági jogú városok 
közül a legnagyobb eredményt Sopronban (406 tömörm 3 ) , a legki
sebbet Szegeden (85 tömörm 3 ) . 

Kárpátal jára vonatkozólag, sajnos, csak az egyetlen 285 tö-
mörm ; ! -es adatunk van. 

í gy , első látszatra a kép nagyon szomorúnak tűnik, de vala
mive l vigasztalóbb akkor, ha az adatokból következtetni is pró
bálunk arra, mennyi évenkint és k. holdankint az ezekből kiszámí
tott fatermés. 

M i v e l a kimutatás a fatermést nem különíti el a szálerdők 
és a sarj erdők között, nem maradt más lehetőség, mint átlagos 
vágásfordulóval számolni. Ezt úgy számítottam ki, hogy a valóban 
ki termelt területtel elosztottam az összes területet, mert hiszen 
így kaptam meg azt, hogy mostani mértékű használattal-kb. hány 
év alatt mennénk v é g i g az egész erdőterületen. 

A z így kiszámított átlagos vágásfordu\ló a vármegyékben 
54 3, a városok esetében 536, Kárpátal ján 65 -4 és az országos át
lagban 57 3 évnek felel meg. 

Ha a vármegyék egy-egy k. holdjára 79 tömörm : i -ben, a v á -



rosokra 83 tömörm'-ben, Kárpátlaján 163 tömörm ; i -ben és országos 
átlagban 99 tömörm 3 -ben számított hozadékot ezekkel az évszá
mokkal elosztom, akkor kiderül, hogy ez évenkint és k. holdankint 
a vármegyékben 145 tömörm 3 -nek, a városokra 155 tömörm'-nek, 
Kárpátal ján 249 tömörm s -nek és országos átlagban 172 tömörm' -
nek felel meg. 

Át lagban tehát va lamive l magasabb annál az 1:5 tömörnr'-
nél, amit szabályos fatermésünk kiszámításához nagyjában alapul 
szoktunk venni. 

Ha már most a j ö v ő lehetőségeit kívánom mérlegelni , akkor 
a valóságos használati területet szembe kell állí tanom a szabályos 
használat esetén várható, i l letőleg igénybe vehető területtel. 

Ezt a szabályos hozadékterületet a szálerdőkre átlagosan 
80, a sarjerdőkre pedig egyszer 40, egyszer pedig 30 éves vágás
fordulóval számoltam. 

Ha a sarjerdők hozadékterületét) 30 éves vágásfordulóval 
számolom, akkor majdnem mindenütt arra az eredményre jutok, 
hogy az 1940. év i használat mér téke a szabályos alatt marad. 

Itt csak egy adatot emelek ki, az egész országra vonatkoz
tatott adatot. Ha a szálerdőt 80, a sarjerdőt 30 éves vágásforduló
val számolom, szabályos hozadékterületnek 40.329 ha jön ki; ez a 
valóban kitermelt 36.365 ha-t 3964 ha-val haladja meg, tehát terület 
szerint a szabályos hozadékkal szemben 98°/o megtakarítás mutat
kozik az 1940-es évben. 

A további számítások során azonban a sarjerdőre 40 éves 
vágásfordulót ve t tem alapul, nem azért, mintha ezt tartanám meg-
okoltnak, de ezért, mert hivatalos oldalról ezt a vágásfordulót e lő
szeretettel alkalmazzák. 

Lesznek talán, akik a szálerdőre alkalmazott 80 éves vágás-
fordulót alacsonynak fogják tartani. Ezzel szemben azonban három 
körülményre kell rámutatnom, amelyek ezt az álláspontot meg
okolják. 

Először is elég szép számmal vannak szálerdeink, amelyekre 
a vágásfordulót 60 vagy 70 évben, sőt lágy lombfa v a g y sík terü
leten telepített fenyvesek esetén még ennél is alacsonyabban álla
pították meg. 

Másodsorban azért, mert hiszen a szálerdők közé sorozott 
erdők között nagyon sok olyan sarjerdőnk van, amelyiknek az át
meneti vágásfordulója 40 vagy 50 év. 

A z üzemterv nélkül kezelt erdőkre pedig a törvény 307. §-a 
a szálerdők vágasfordulóját 60 é v r e szabja meg akkor, amikor az 
igénybevehető legkisebb használat mértékét a terület 1/60 részé
ben állapítja meg. 

Harmadsorban pedig azért, mert meggyőződésem szerint a 
mi erdőtalajaink legnagyobb részén 80 éves vágásfordulóval nagy 



tömegben tudjuk termelni már azokat a szerfaválasztékokat, ame
lyekre a közel jövőnek igen erős mértékben lesz szüksége. 

Néhány szóval megokolom azt is, miér t nem tartom a 4Ü 
éves vágásfordulót a sarj erdőre megfelelőnek. 

A sarjerdő legnagyobb előnye az, hogy megfelelő kezelés 
esetén a tarolás után röv id idő alatt bekövetkezik a záródás. 

Már pedig a 40 éves vágásfordulóban mind magát a fel új u-
lást, mind az el jövendő állományt is erősen kockáztatjuk. 

40 éves korára a sarj erdő erősen kigyérül és a kisebbszámú 
idősebb tuskók közül sok nem sarjadzik, a közönséges kifejezés 
szerint megvakul ; tehát nem érjük el idejében a fiatalos megfelelő 
záródását, s a hézagok pótlásáról kel l gondoskodnunk. 

De ezenkívül az idősebb tuskók korhadó faanyaga úgyszól
ván forrása a tőkorhadásnak, mert a vastag tuskót a sarjadzás nem 
forrja be, hanem azok helyén akárhányszor kádszerű mélyedés 
keletkezik, amelyikben meggyűl a csapadék vize , s a sarjaknak 
úgyszólván mindegyike tőkorhadt lesz. 

A sarjerdőt tehát kifejezetten alacsony vágásfordulóra lehet 
és kell alkalmazni. 

Ennek ellenére a továbbiakban, amint már mondottam, a 
sarjerdőket 40 éves vágásfordulóval számolom. 

Ha ezen az alapon számítom ki a szabályos hozadékterüle
teket és összehasonlítom a valóságos használattal, akkor, kiderül, 
hogy a vármegyékben 1'84,%-kal többet, a városok erdeiben 3 -3°/o-
kal kevesebbet, Kárpátalján pedig 661°/o-kal többet vettünk ki a 
szabályos területnél, országos átlagban pedig a 34.374 ha-nyi sza
bályos vágásterülettel szemben 1021 ha, tehát összesen 2:9°/o túl
lépés mutatkozik. 

A z eltérés tehát, ha nagyobb egységeket fogunk össze és 
azokat egy teljes egésznek tekintjük, nem olyan túlságosan nagy, és 
az átlagos vágásfordulóknál a következő különbségek mutatkoznak. 

A z átlagos szabályos forduló a vármegyékben 55'4 é v volna, 
ezzel szemben a valóságos használat 54 -3 éves vágásfordulónak felel 
meg. 

A városok erdeiben az átlagos szabályos vágásforduló 51 7 
év volna, a valóságos használat pedig 53 -6 évnek felel meg. K á r 
pátalján a szabályos 697 éves vágásfordulóval szemben 65*4 a 
valóságos használatnak megfelelő szám, míg az országos átlagban 
a szabályos 59'1-del szemben 57 3 évet találunk. 

Újból kiemelem, az átlagos vágásfordulókat úgy számítottam, 
hogy az összes területet elosztottam a kiszámított, i l letőleg kimu
tatott vágásterülettel, mer t í gy kaptam m e g azt az évszámot*, 
amennyi idő alatt átlagosan az egész területnek megfele lő hozadék
területet használtuk volna ki. 

Természetes dolog, hogy ez alatt az idő alatt a szálerdők 



Abauj-Torna vm. 
Baranya vm. 
Borsod vm. 
Gömör-Kishont vm. 
Heves vm. 
Komárom vm. 
Nógrád vm. 
Pest vm. 

— 21-5 '% 
+ 6-l&7c 
— 26 % 
— 36 2 •% 
— 10-9 % 
+ 36-8 '% 
+ 100-6 <% 
— 20-5 •% 

Somogy vm. 
Tolna vm. 
Vas vm. 
Veszprém vm. 
Zala vm. 
Zemplén vm. 
Sopron vm. 
Pécs város 
Debrecen város 

— 14-5 •% 
— 7- (?o 
+ 11-3 <% 
+ 29 % 
+ 6-2 % 
— 28-8 <7o 
— 8-1 •% 
— 5-5 '% 
— 8-5 i% 

A legerősebb mértékű a túlhasználat Nógrád vármegyében, 
ahol pedig az erdőállománynak va lamive l több mint 61ü/o-a sarj
erdő, de erős a túlhasználat a Dunántúl egyes részein (Komárom, 
Veszprém) is. Egyébként nagy átlagban szám szerint több helyen 
mutatkozik a szabályos használattal szemben visszamaradás, mint 
túlhasználat. Ezt a számszerű különbséget azonban erősen ellensú
lyozza az, hogy a többhasználatnak jelentős része éppen az erőseb
ben erdős törvényhatóságok területére esik. 

Tisztán területi alapon számítva tehát az 1940. évi használa
tok nagyobb aggodalomra okot nem adnak. 

Más lesz azonban a helyzet valószínűleg, ha a korosztályok 
eloszlását is számításba vesszük. 

Errevonatkozó statisztikánk ma, sajnos, nincs. Valamelyes 
tájékoztató adatot csak az 1923. évben összeállított erdőgazdasági 
statisztika ad, amelyet annak idején az „Erdészeti Lapok" 1929. 
évi V . füzetében ismertettem. Ez a statisztika a Csonkaország er
deinek kb. 85°/o-ára terjed ki, és az akkori kép nem vol t túlságo
san riasztó. 

80 éves vágásfordulót v é v e ugyanis alapul, a szálerdőkből 
az I . korosztályba 23 88: a II.-ba 19 45, a III .-ba 27-91, a I V . - b e 
28-76° o esett. 

egy része nem került volna még termelésre, ezzel szemben a sar j 
erdők egy részét kétszer termeltük volna ki. 

Ha most az országos 2-90/o-os túlhasználattal 'számolunk, 
akkor megállapíthatjuk, hogy i lyen esetén kb. 35 év alatt jutottunk 
volna el az egy évi túlhasználatnak megfelelő mennyiséghez, és ha 
ezt a mértéket állandóan fenntartanók, az a szálerdők átlagos 
vágásfordulójában mintegy 2-3, a sarjerd5kében pedig kereken 1 2 
év visszaesést jelentene, vagyis ennyi évve l fiatalabb fát vágnánk 
állandóan a szabályosnak vett vágásforduló évszámánál. 

A használatnak ez a mértéke még nem jelentene tehát — 
tisztán területi alapon elbírálva — számottevő veszedelmet. 

Ha azonban a részletes adatokba belemegyünk, akkor egyik-
másik helyen már jogosan aggasztó jelenséggel találkozunk. 

Ideiktatom egynéhány városi és vá rmegye i törvényhatóság
ban az említett módon számított szabályos hozadékterülettel szem
ben mutatkozó eltérést: 



A sarjerdőkből pedig 40 éves vágásfordulóval számolva az 
I . korosztályba 17-07, a II.-ba 2011, a III.-ba> 26-97, a IV . -be 
35-85°/o esett. 

A kép tehát nem olyan elriasztó, különösen akkor nem, ha 
a sarj erdőkre, amint már előbb megindokoltam, a rövidebb 30 éves 
vágásfordulót vesszük átlagként alapul. 

Felvetődhet itt most még egy kérdés és ez az, hogy milyen 
nagy a hiány a szabályos készletekkel szemben. 

Meggyőződésem, hogyha az egész ország erdőterületét egy 
egységnek tekintjük, s a 80 és 30 éves vágásforduló alapulvételével 
számoljuk a szál-, i l letőleg sarj erdők szabályos készleteit, fa tö
megben sem lesz olyan nagy hiányunk, amilyenre sokan gondolnak. 
Hiszen a visszatért területeken még mindig elég sok, ha nem is 
érintetlen, de túlságosan koros bükkös van, amelynek a fatömege 
eléri, sőt sok esetben meg is haladja a 80 éves szálerdőtől várható 
fatömeget. A sarj erdők esetében pedig éppen a 40 éves vágásforduló 
alkalmazása folytán elég nagy lesz az a terület, amelyen ma már 
30 évnél idősebb, sőt helyenkint sokkal idősebb állomány van. 

Legalábbis nagyon valószínű, hogy az utolsó 2 év erőltetett 
használatai egyes gazdaságokban erősen rontották azt a képet, amit 
az 1940. évi használat mutat. 

Bármilyen nagy legyen azonban az egyes gazdaságokra v o 
natkoztatva az igénybevétel , az a meggyőződésem, hogy még min
dig nem akkora, amekkora miatt nagy aggodalommal kellene a 
jövő elé néznünk, akkor, ha a felújítások tekintetében arra az 
álláspontra helyezkedünk, amire a gyorsabb eredmény elérhetése 
érdekében feltétlenül helyezkednünk kéli. 

Súlyos aggodalmaim ebből a szempontból csak a visszatért 
erdélyi területek tekintetében vannak, ahol a rablógazdálkodást 
igen erősen megközelítő, sok esetben pedig annak minden ismérvét 
mutató, rövid lejáratú használati engedélyek az idősebb állomá
nyok hihetetlen mértékű megapadására vezettek. 

De f igyelembe kell ezenkívül vennünk azt is, hogy az elmúlt 
20 esztendő a Csonkaország erdőgazdaságain is rajta hagyta az 
erősebb igénybevétel nyomát. 

Kétségtelen, hogy az első világháborút megelőző időkben a 
Csonkaország ' erdőterületei csekély szerepet játszottak a faszük-
ségletek kielégítésében. 

A z elszakított erdőkincs területre is több mint 85°/o-ára 
rúgott egész Magyarország erdőterületének, hozadék szempontjá
ból pedig még ennél is többre. 

A régi erdőtörvénynek az a megkülönböztetése, amit a fe l 
tétlen és nem feltétlen talajon álló erdők, továbbá a kötött és 
szabad birtok között tett, ezeken a részeken az erdőterület állandó 
apadására vezetett. 



D e meg kell ezenkívül állapítanunk azt is, hogy ebben az 
időben az erdőfelügyelet az erdők fenntartása tekintetében sem 
tudott igen sok helyütt olyan eredményeket elérni, amilyeneket 
kellett volna. 

A törvényből hiányzott a szigorú beavatkozás, a tulajdon
képpeni gyógyí tás lehetősége, mégpedig annyira, hogy a szabad 
kézen l évő erdőkben a használatot követő 6 é v előtt módjában sem 
állott felügyeletnek a felújítás kérdésébe beleavatkoznia. 

A z t hiszem, nagyon keveset hibázok, ha 60—65°/o-ra teszem 
az első háború előtti időkből származó rontott erdők mennyiségét; 
ezek feltétlen átalakítássára vol t és van szükség ma is, ha a talaj 
megfelelő hozadékát biztosítani akarjuk. 

A z első világháborút követő időkben talán valamennyire 
hibás vo l t gazdaságpolitikánk is, amelyik csak a készlettel törődött, 
ahelyett, hogy hozadékpolitikát űzött volna. 

Vé leményem szerint a szükségletek ellátása tekintetében 
sem jártunk volna rosszabbul, ha elsősorban a bár fiatalabb, de 
rossz állapotban l évő erdőket termelhettük volna ki, i l le tőleg ezek 
kitermelését szorgalmaztuk volna s iparkodtunk volna megmen
teni a bár idősebb, de jobbkarban lévő és még hosszabb ideig fenn
tartható állományokat. 

Ennek természetese következménye lett volna az, hogy ezek
nek a megfelelő felújításáról kellett volna szükség esetén hatósági 
intézkedéssel is gondoskodni. 

I lyen intézkedésnek a lehetősége azonban az új erdőtörvény 
megszületése előtt nem volt meg, pedig a kirótt erdőrendészeti 
bírságok felhasználásval a- területek j ó részét fel lehetett volna 
eredményesen újítani. 

A k k o r is hibáztattam és ma is hibáztatom azt az eljárást, 
amelyik az i lyen rontott erdők silány állományának a magjáról 
kívánja a területet felújítani. 

Ma is va l lom azt, hogy a mag beszerzésére még nem fordí
tunk akkora gondot, amekkorát fordítani kellene, de nem fordí
tunk a talaj művelésre sem, pedig a j ö v ő irányzata kétségtelenül 
erre mutat. 

M á r egyszer kifej tet tem az „Erdészeti Lapok" hasábjain, 
hogy egyik legfőbb törekvésünk, a termelési időszak lehető meg
rövidítése. 

Ezt pedig csak két eszközzel tudjuk elérni: ott, ahol ez lehet
séges, megfelelő fafaj-cserével, ahol pedig' ez nem megokolt , ott 
legalább részleges talaj műveléssel. 

Legfontosabb fafajainknak, a lucfenyőnek, tö lgyféléknek és 
bükknek csak hosszú, akárhányszor 8—10 éves időközben van olyan 
magtermésük, amelyikre a természetes felújítás szempontjából 
nyugodtan támaszkodhatunk. 



I lyenkor azután a legtöbb esetben olyan bőséges termés kö
vetkezik be, amelynek a nyomán m 2 -kint 15—20, de akárhányszor 
még ennél is több fiatal egyedet kapunk az idős állomány alatt. 

A mi csapadékviszonyaink között az idősebb állománynak 
hosszabb ideig való fenntartását a fiatalos sínyli meg, mert különö
sen szárazabb esztendőkben az idős állomány még az altalajban 
esetleg megmaradó kevés nedvességet is elvonja a fiatalos elől úgy, 
hogy a magassági növekedés majdnem teljesen megáll . 

Ismerek olyan 14—15 éves tö lgy- és bükk-fiatalosokat, ahol 
a kendersürű álomány alig haladja meg az embermagasságot. 

A z uralkodó állomány kialakulása ezekben a fiatalosokban 
végtelenül lassú. A z egy időben, azonos körülmények között meg
telepedett fiatal egyedek között különbség alig van. A z t pedig, 
hogy a túlságosan fiatal ál lományt már a kezdet-kezdetén meg
felelően meggyérítsük, nem győzzük költséggel. 

Olyan 20—25 éves fiatalosunk is van akárhány, amelybe 
már régen bele kellett volna nyúlni a gyérítéssel, és ma csak a 
legnagyobb aggodalommal tudjuk ezt elvégezni , mert a megmaradó 
felnyurgult egyedéket a legelső erősebb hóesés vagy egy erősebb 
zápor is össze-vissza hajlítja. 

Mindkét hibának egyetlen oka az, hogy nem mozdítottuk ide
jében elő az uralkodó állomány kialakulását. 

Pedig ezen változtatni kell. 
I t t kerül azután a részleges talajmüvelés is a teendők köze. 
Vegyük a két eszköz közül előre a fafaj cserét. 
Kétségtelenül meg tudjuk állapítani, hogy összes erdeink-

ben éppen az értékesebb, sőt sok esetben nagyobb hozadékot adó 
fafajtáink szorultak háttérbe. 

N e m veszem ki ez alól a visszakerült területek bükkállomá-
nyainak a számottevő részét sem, amelyek igen jelentős v a g y leg
nagyobb részben fenyvesek voltak, — ahol a bükk csak a fenyő 
eltávolítása után jutott szerephez —, vagy legalábbis elegyes 
fenyvesek, ahol az uralkodó állományban már kezdettől fogva is 
részes bükk a kivágot t fenyő helyét elfoglalta. 

De ugyanez áll az alacsonyabb fekvésekben a tölgy szem
pontjából is, mer t hiszen igen sok olyan területünk van, ahol az 
eredeti, csaknem elegyet len tölgyál lomány helyét a használat után 
legnagyobb részt bükkös, sőt akárhányszor tiszta bükk- vagy gye r 
tyánállomány foglalta el. 

Egyáltalán nem kívánom részletezni, mit jelentene még az 
alacsonyabb részeken is az, ha ezekbe a területekbe nagyobb mér
tékben vinnők bele a gyorsabb növésű fenyőfajtákat elsősorban a 
lúcot, a j egenye- és vörösfenyőt. 

D e a síksági részeken, sőt az előhegységek egy részében is 
feltétlenül nagyobb teret kell adnunk a sokáig gyomfának minő-



sített lágy lombfáknak, nem veszem ki közülük a sokak előtt 
még ma is nagyon ellenszenves vagy egyáltalán fel nem karolt 
hársat és nyir t sem. 

A z átalakításnak már természetes e lőfel té te le a részleges 
v a g y teljes talajművelés, s ahol módunk van rá, hogy ezt köztes
műveléssel végezzük, feltétlenül tegyük meg. 

De vé leményem szerint részleges talaj müvelésre szükség 
lesz a legtöbb esetben természetes felújítás esetében is. 

Á l l í t om, mégpedig a gyakorlatban látott igen sok példa jogán, 
hogy ha az ősszel lehulló magvak egy részét még ősszel bekapáljuk 
és a nyers talajhoz juttatjuk, abból minden további .beavatkozás 
nélkül fog fejlődni a szükséges uralkodó állomány, amely már 
5—6 esztendő alatt növekedésben másféltől kétszeresét fogja a csak 
felszínre hullott magból keletkezett fiatal egyedeknek mutatni. 

A bekapált mag nem veszti el természetes nedvességét, ha
nem azonnal csírázásnak indul. 

A gyökérfe j lődés a téli idő legnagyobb részén át sem szü
netel, legfel jebb akkor, ha a talaj egy időre nagyobb mélységben 
is átfagy, de a csira ekkor sem pusztul el. 

A z így letakart mag hetekkel előbb hajt ki, mint a felszínre 
hullott, s a képződő csemete sokkal inkább törzsképző. 

A z i lyen csemetének a szára j ó v a l vastagabb, mint azé, amely
nek heteken át kel let t kínlódnia, amíg a vastag lombtakarón ke
resztül el tudott jutni gyökeréve l a nyers talajig. 

Ennek következtében a csúcsrügy erősebb, mint az oldal-
rügyek, és m ive l a korábban fejlődésnek indult gyökér mélyebbre 
hatol és több nedvességhez jut, mindig a magassági növekvés lesz 
erőteljes az oldalágak rovására. 

Arány l ag röv id időn beiül feltétlenül alászorul a többi cse
mete, s e v v e l egyúttal elértük az uralkodó ál lomány kialakulását. 

Túlzás nélkül merem állítani, hogy e v v e l a megoldással a 
fiatalos 20—25 éves koráig olyan jelentős növekedéskülönbséget 
érünk el, amit a túlságos sűrűn települt természetes újulatban soha 
behozni nem tudunk. 

Elérhetjük ugyanazt az eredményt úgyis, ha legalább egy
két é v v e l előbb alátelepítjük a ki termelendő állományt, mert az 
így keletkezett, va lamive l idősebb csemeték ezt a fejlődési e lő
nyüket a később megtelepülőkkel szemben mindig meg fogják 
tartani. 

Látszólag kis dolgok és olyanok, amelyekben a kartársak 
legnagyobb része egyáltalán semmi újat nem fog látni és találni, 
mégis szükségét láttam annak, hogy ezeket éppen most t egyem 
papírra. 

Megokolom ezt azzal, hogy az 1940. év i kormányjelentés 
más tekintetben mutat már abból az időből is szomorú képet. 



A z állami csemetekertek területe az 1938. év i 727'1 ha-ról, 
1940-ben 623 0 ha-ra, a „nevelés alatt álló készlet" 77,654.000 drb-
ról 36,432.000 drb-ra esett vissza. 

A z 1938. év i 3.122 ha. erdősítési hátralék pedig 1940-ben már 
6.965 ha-ra emelkedett , a mesterségesen felújított terület viszont 
az 1938. év i 16.758 ha-ról 14.700 ha-ra esett vissza. 

N e m nyugtat meg ebből a szempontból az, hogy a termé
szetes úton felújított terület viszont 10.009 ha-ról 15.588 ha-ra 
emelkedett . 

Meggyőződésem ugyanis, hogy ez a felújulás sok helyen az 
ál lomány minőségének a rovására történt; másrészről megál lapí t 
ható az is, hogy az 1940. év i erdősítési előírás kevesebb, mint az 
1939. é v i használat (29.398 ha) és az 1939. év i erdősítési hátralék 
(9.682 ha) összege. 

N e m nyugtat meg az sem, hogy a csemetekertek területe a 
kincstári csemetekerteket nem foglalja magában, mer t az ezekben 
esetleg jelentkező csemetetöbbletet az állami és állami kezelés alatt 
álló erdők jelentős túlhasználatai fogják lekötni. 

Háborúban vagyunk s az elkövetkezendő idők — beleér tve 
a háborút követő éveket is — a termelés szempontjából súlyos fe l 
adatok elé állítják az erdőgazdaságot. 

N e m lehet a szükségletek kielégítése elől kitérnünk, mert 
hiszen azok ellátása nélkül létfeltételeinket sem tudjuk biztosítani. 

Éppen ezért kétszeres kötelességünk az, hogy avval törőd
jünk, amit a cikk legelején írtam. 

N e m tudunk kitérni a gazdasággal szemben támasztott na
gyobb igény és nagyobb követelések elől, de éppen ezért még az 
eddigieknél is súlyosabban nehezedik ránk az a hivatás, h o g y a 
j ö v ő ellátásáról és biztosításáról fokozott gonddal és körültekintés
sel gondoskodjunk. 

Jól tudom, hogy ez' ma nem könnyű feladat, de nemcsak 
vállalnunk, hanem teljesítenünk is kell, ha nem akarjuk azt, hogy 
utódaink joggal illethessenek az erdőpusztítás vádjával . 

* . 

Schwierigkeiten der Kries'swirtschait. Von Z B'ir.ó. 
Die statistischen Angaben des Jahres 1940 prüfend stellt Verf. 

fest, dass die damaligen Überschlagerungen zu keiner Besorgnis Anlass 
gebén, bei den Verjügungen aber Rückstande verblieben, die alsbald 
und durch entsprecriende Massnahmen (Holzartenwechsel, Bodenbearbei-
tung!) restlos behoben werden müssen. 

* 
Les difficultés de notre cconomie de guerre. Par Z. Biró. 
Les régénérations devraient étre plus satisfaisantes. 

* 
Difficulties of VVar-Eronomy. By Z. Biró. 
Regenerations must be more satisfactory. 




