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A tarvágás és a természetes
felújító vágások
E kétféle vágásmód alkalmazásának helyénvalósága régi
idő óta állandó kérdése az erdőgazdálkodásnak. Volt idő, ami
kor már megoldottnak látszott ez a kérdés, a természettudomá
nyok fejlődése azonban mind mélyebben és mélyebben láttat
bele a természet műhelyébe s ezzel kapcsolatosan újabb és
újabb kérdések merülnek fel. Hogy a kétféle. vágásmód hatása
az erdő talajára, a felújulásra és- a fatenyészetre nem
egyenlő,
az bizonyos; kérdés azonban, hogy mik e különböző hatások
okai. A Magyar Erdőgazda 1925. lévi 4. számában „ A z elafón
szerepe az erdészetben" című cikkemben felhívtam a figyelmet
a mikrobilológiájának fontosságára, a más : szakmában e téren
történő megfigyelésekre é s kutatásokra s egyszersmind arra is,
hogy a fentírt kétféle vágásmód többirányú hatásában vájjon
nem a talaj mikroorganizmusának
van-e éppen jelentős
szerepe.
A bakteriológia rohamos fejlődése s ezzel karöltve
dr.
Fehér Dánielnek es dr. vitéz Bokor Rezsőnek az erdőre vonat
kozóan végzett kutatásai és kísérletei — megjelent közlemé
nyeik szerint — ezt a kérdést úgy döntötték el, hogy a talaj
mikrobiológiájának szempontjából a tarvágás az előnyösebb, de
előnyösebb ez a talaj, biokémiai folyamataira s általában a talaj
tevékenységére is.
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A talajjal tehát tisztában volnánk, de ezután még mindig
fennmarad az a, kérdés, hogy miért hátrímyosabb a tarvágás a.
természetes felújító vágásoknál 'áz erdő felújulláisária- és 'az újulat tenyészetére? Mert az erdőgazdálkodást közvetlenül ez ér
dekli jobban.
A földmívelő foglalkozások (mezőgazdaság, kertészet stb.)
között a többiek természet erőinek és anyagainak inkább mes
terséges módon való kihasználásával iparkodnak termelni, az
erdészet ellenben inkább a természet útjához-módjához való
alkalmazkodással érhet el jobb gazdasági eredményeket.
A kétféle vágásmód szembeállításánál is tehát csak akkor
járhatunk helyes úton, ha előbb számot vetünk a természet
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működésével. Kérdésünk szempontjából mi is történik tehát az
erdőben ?
Ha jól záródott faállományt kissé megbontunk, a talajon az
eddigi, többnyire moha- vagy puszta alom mellett, felverődnek a
zsenge erdei gyomok, mint madársóska, luzula, szagosmüge, stb.,
s velük együtt megkezdődik a facsemeték megtelepedése is. A
jobban megnyitott állományban, a napsütésnek kitett telepeken,
megjeienik a malim, füzike, szeder stb., s magtermés esetén
mindenfelé, a facsemeték is, amelyek az idős állomány védelme
alatt és a hézagos gyomnövés mellett, kitűnően tenyésznek. Az
öreg állomány teljes kihasználásával most már tarrá lett; de
még Ccak részben felújult területet buján ellepik az utóbb emlí
tett gyomok, amelyek aztán nemcsak útját állják a facsemeték
további megtelepedésének, hanem a már meglévőket is részben
agyonnyomják, elsorvasztják, részben fejlődésükben erősen gá
tolják. De vannak olyan szerencsés csemeték is, amelyek a gyo
mok között elég napfényt élvezve, kitűnően érzik magukat és
szinte buján nőnek; jobban, mint az idős állomány védelme
alatt, de annak árnyékában és sokszor az idősebb fák által fel
fogott csapadék hiányában tengődik. Mert a füzike és málna és
a velük egyidejűen tenyésző gyomok alatt a talaj jókarban és
üdén marad, s ha ezek a csemetétől a napfényt erősen el nem
vonjak, a csemete itt jobban is tenyészhet, mint valamely állo
mány alatt. Ezekre a gyomokra semmiesetre sem szabad rájuk
fogni, hogy a-talajt rontják vagy még inkább, hogy kizsarolják
és hogy a .facsemetétől a tó-plálékói elvonják. Csak a napfény el
vonásáról lehet szó. Ezt mutatja az is, hogy a gyomok között
sínylődő csemeték lenge, nyurga testtel nyúlnak-nyúlnak fölfelé,
de sápadtak és véznák. Ha nem volna elég táplálékuk és a talaj
nem volna elég üde, akkor nem nyúlnának, hanem megmarad
nának szinte egy állapotban, mint az idősebb állomány alatt a
fák alá szorult csemeték.
Ne gondoljuk,
hogy az idősebb állomány alatt
eszményi
helyzetben van az újulat. Az eléggé ismert gyökérversenytől el
tekintve, a csemetéknek itt is különböző a sorsuk. A fák közötti
hézagok közepe táján, ahol elég világosságot élveznek és ahol a
fák koronája nem 'fogja fel előlük a legkisebb esőt sem — ki-

tűnő helyzetben vannak. Ahol azonban a kelleténél több az ár
nyék, de különösen, ahol a fák esőárnyékában nem jutnak ele
gendő — főként nyári — csapadékhoz, ott bizony némelyikben
szinte csak szunnyad az életenergia és alig fejlődik. A z ilyen
csemete egyáltalában nem különb, mint a tar területen a gyo

mok közit felnyurgult: mind a kettő csenevész]; szén vei nem fej
lődhetnek kellőképpen, s ha meg is maradnak és fel is nőnek
fává, nem fejlődhetnek olyanná, mint az élet kezdetétől fogva
teljes energiával, jól kifejlett szervekkel és nem hátr áldatott
lendülettel növekedhető csemeték.
Lehet tehát kifogástalanul fejlődő csemete a yyomos tar
vágásban is és van silány és elpusztuló az idős állomány védelme
alatt is.
Az egyszerre tarrá vágott területen, a valóságos tarvágás
ban, már más a helyzet; itt egyideig se védő, idős állomány, se
talajt borító gyom nincsen. A mesterségesen odatelepített cse
mete ki van téve a fagyásnak, a felfagyásnak, a rovarok stb.

károsításának, de különösen annak a veszélynek, hogy a talaj
felső rétege annyira kiszárad, hogy emiatt a csemete is kiszá
rad. Amint a tarvágásban a füzike, málna és a velük tenyésző
gyomok fölverődnek, úgy javulnak a csemete tenyészésének fel

tételei is, de másrészt úgy nő a gyomok által való elnyomás ve
szedelme is.
Hogy milyen ez az utóbbi veszedelem, annak számos pél
dáját nyújtja a természet. Ahol a tarravágás hiányos vagy
semmi újulatot nem talál s a nekik kedvező életkörülmények
között a gyomok buján verődnek föl, ott a tenyésztett fafajok
csemetéi csak ritka esetben vagy igen hosszú idő alatt tudnak
csak megtelepedni. Előbb általában a nem tenyésztett fafajok
(füz, nyár, nyír, berkenye stb.) telepszenek meg s a tenyésztett
fafajok csak azután, amikor ezek Alatt a gyomok már gyérülni
kezdenek vagy kigyérültek. Hogy a tenyésztett fafajok megtele
pedésének ilyen akadályai A gyomok, annak határozott bizonyí
téka pl. az is, hogyha az ilyen elgyomosodott helyre a szom
szédból mag hull s a területet legeltetik (aminek folytán a gyom
is meggyérül s jószág fel is vágja a talajt, be is tapossa a ma
got a földbe), a nemesebb fafajok csemetéi is megtelepszenek.

Ez azonban semmiesetre se intsen a legeltetéssel való felújí
tásra, mert ennek ismét más, káros következményei vannak s a
legeltetés nyomán is csak ott nő újulat, ahol még a kerékvágás
ban is nő csemete, a tarvágásban azonban, a buja gyomnövény
zet miatt, nem.
Menjünk most egy lépéssel továDD. Ha a tarrá lett
terü
letet hosszabb ideig nem veszik birtokukba a facsemeték,
anynyira, hogy azt be is árnyalják, akkor a füzike, málna és társaik
helyét az éghajlati viszonyok szerint hosszabb vagy
rövidebb
idő alatt a fűfélék foglalják el. A füzike, málna stb. bizonyára
azért tűnik el, mert életfeltételeik kedvezőtlenekké váltak; olya
nokká, amilyenek mellett már csak a fűfélék tenyésznek töme
gesen. Ugy vélem, hogy legnyomatékosabban játszik itten közre
a felső talajréteg nedvessége. A fűféléket a természet felru
házta azzal a tulajdonsággal, hogy életműködésüket
képesek a
nyári tenyészeti idő folyama alatt is felfüggeszteni,
beszüntetni
és ismét fölvenni,
megkezdeni.
Ezzel alkalmazkodnak a talaj
felső rétegének mindenkori víztartalmához. A füzike, málna
stb. ezt nem tudja megtenni — de a facsemete sem — s emiatt
(esetleg még mások miatt is) kipusztul.
Minél csapadékosabb és hűvösebb az éghajlat, annál las
sabban jut el a természet a moha vagy tiszta lombalbmtől
á
zsenge gyomokon, majd a. füzikén és málnán keresztül a fűfélék
hez. S érdekes, hogy ezt a folyamatot a legeltetés feltűnően
meggyorsítja. Különösen szembeszökő ez a füzike, málna stb.-vel
buján benőtt tarvágásnál, ahol a legeltetésre ezeket már 2—3
év alatt felváltja a fű. De n e m c s a K az éghajlatnak,
hanem az
égtáj felé való kitettségnek is megvan az ilyen hatása.
Északi
oldalon lassúbb, délin gyorsabb a folyamat.
Száraz és meleg éghajlat alatt vagy még inkább ilyen és
déli fekvés mellett pedig már a: is megtörténik,
hogy a: moha
vagy alom után mindjárt a füfélák
következnek.
Ilyenformán
változtatgatja a természet a fa Után ugyan
azon a talajon a nem fás növényzetet.
Ez a változtatgatás azt
mutatja, hogy a talajban is történik időközben valami változás,
s ha ez a változtatgatás nem közömbös a fütestű
növényekre,
nem lehet az a facsemetékre sem. Azt mondják, hogy a talaj

mikroorganizmusa — legalább hatványosan — nem változik
meg a terület tarravágásával. Akkor egyébnek kell lennie, ami
miatt az elfüvesedett talajon nem tenyészik úgy a csemete, mint
védőállomány alatt, j ó helyen, vagy pl. a füzike között. Avagy
mi oka lehet pl. annak, hogy gyepes tisztás beerdősítése hegy
vidéken mindig nehezebb feladat, mint vágásterületé (ezt kü
lönben tudjuk), holott az elafóntenyészete között taian nincs is
különbség. Különös és érdekes pl. az is, hogy ha
elfüvesedett
tarvágás leég, az égés helyén sokszor füzike verődik fel kendersűrűen, még akkor is, ha a környéken csak fűtenger van. Mind
ezek még felderítésre váró kérdések.
Magas hegység és északi tájék, alacsony hegység vagy
dombvidék és melegebb égöv — azt hiszem — a fentiek szem
pontjából mindegy. Az Erdészeti Lapok 1929. évi X I I . füzetében
„ A z aljafa szerepe az erdő természetes felújításánál" című cik
kemben különbséget tettem a csapadékos, hűvös és a száraz,
meleg éghajlat alatt végzett természetes felújító eljárás módja
között. Az ott elmondottak megismétlését feleslegesnek vélve,, itt
csak rámutatok arra az összefüggésre, amelyet az éghajlat és
égtáj befolyása nemcsak a természetes felújító vágások
mene
tére és végrehajtásának
módjára, hanem arra is gyakorol, hogy
hol alkalmazhatunk célszerűbben
tarvágást és hol természetes
felújító
vágást.
Az előadottakból magától következik, hogy a kihasználás és
felújítás intézésénél arra kell ügyelnünk, hogy a tóMj* el ne füvesediék. mert a füves talaj minősége már nem olyan,, hogy az
a facsemete (vagy fiatal fa) tenyészetére kedvező' volna.
Ahol
tehát a talaj gyors elfüvesedésre hajlandó, ott ne alkalmazzunk
tarvágást. Minthogy pedig hosszú ideig tartó fátlanság nieliett
szinte minden talaj elfüvesedik: a kihasználást
és
felújítást
úgy kell intézni, hogy ezek lebonyolításának tempójával az elfüvesedést megelőzzük. Hűvös, csapadékos éghajlat alatt
(tehát
magas hegységben vagy hideg égöv alatt)
a tarvágás helyén
való tehet; meleg, száraz éghajlat alatt ellenben a jó
felájulás
és fatenyészet ellen való cselekedet. Északi tájakon és. magas
hegységben jótékony, sőt szükséges is lehet, hogy a faállomány
alatt elsavanyodott talajt a tarvágás folytán érvényesülő napt

sugár és szabadabb légjárás helyrehozza, ellentétes kövükiényék
között azonban a másik szélsőség ellen kell védekeznünk.
Szükségesnek látom e tárggyal kapcsolatban annak meg
jegyzését, hogy a természetes felújító vágások értelmezése vagy
értelmüknek szokásos, éles elhatárolása, nem egyezik meg az
erdőgazdálkodás követelményeivel. Természetes felújító vágás
nak általában azt tartják, amikor az idős faállomány fokozatos
kihasználásával karöltve az új állomány tisztán magvetés útján
létesül. Élesen mondva: ennél a vágásmódnál várjuk, míg az
újulat „sült galamb módjára a szánkba repül." Az így értel
mezett természetes felújító vágással állítják aztán szembe a tar
vágást.
Ez a két szélsőség azonban egyáltalában nem elégíti ki as
erdőgazdálkodás kívánalmait.
Természetes felújító
vágásnál
ugyanis a talaj csak korlátolt ideig marad a felújításra kedvező
állapotban, idő haladtával azonban fogyatékosságát elveszti s en
nek utána minőségben és csak romlik. Másik hibája a hosszú vá
rakozásnak aZj hogy a már megtelepedett
csemeték
sínylődni
kezdenek az idős fák alatt, ami későbbi fejlődésükre károsan
hat. Harmadik hiba, hogy a várakozás ideje alatt a be nem ve
tődött terület parlagon hever, nem terem fát. Ezeket a hibákat
a lábon maradt idős fák „hízása" sem egyenlíti ki. Nem volna
szabad tehát megengedni (vagy belenyugodni), hogy a meg
felelő mértékű természetes bevetődés késése miatt ez a
fenti
három rossz bekövetkezzék, hanem, ha látjuk, hogy a helyzet
kezd romlani, akkor mesterséges úton (akár ültetéssel,
akár
vetéssel) kell azt a hiányzó újulatot
megtelepíteni.
Különösen
szűkebb hazánk szárazságra hajló éghajlata kívánja ezt. Hogy
aztán ezt a mesterségesen kisegített természetes
felújítást
belevonják-e a természetes felújító vágásmód fogalomkörébe,
vagy vegyes módnak mondjuk, arról most nem beszélek, csak
hiányosnak tartom
a vágcismódnok olyan tárgyalását, mintha
annak menetébe a felújításnál is nem lehetne mesterségesen .be
avatkozni, amikor a vágás már maga is mesterséges beavatko
z á s . Másrészt a 'tarravágott terület is felújulhat természetes
úton. Már magában véve ezek is azt mutatják, hogy az eljárás
lényege nem az, hogy mit csinál a természet
és mit csinálunk

mi, hanem az, hogy a kihasználás és felújítás olyanforma módon
megy végbe, mint ahogyan azt a természet szokta csÍTidlni.
Hibáztatni való dolog, hogy némelyek azért nem tartják
alkalmasnak a természetes felújító vágást, mert annak
keresz
tülvitele nagy nehézségekbe
és sok akadályba ütközik.
Még
jobban hibáztatható az, aki ez okok miatt nem is alkalmazza
azt. Olyan elbírálás alá esik ez, mintha valaki éppen ez okok
miatt a gyérítéseket sem hajtaná végre, mert így végső ered'
menyben egyáltalában nem akarna belterjes gazdálkodást
foly
tatni. Belterjes erdőgazdaságban kevés az olyan erdőrészlet,
amelyikben, mondjuk, 10 éven belül ne volna valami tennivaló,
s'aki így gazdálkodik, az nem is gondol arra, hogy a végső
használatnál a természetes felújító vágásmódot annak
nehéz
ségei miatt mellőzze, ha különben alkalmasnak találja. Az ilyes
féle akadálynak nem szabad a köz]'elfogásban,
meggyökeresednie.
Egyébként is a természet már maga gondoskodik arról,
hogy az, erdő ott kívánja meg a természetes felújító vágásmó
dot, ahol annak végrehajtása könnyebb, t. i. nem a magas
hegységben.
Az előadottaknál következetesen csak azt tartottam szem
előtt, hogy mit kíván az erdő és annak állandó, sőt fokozódó jó
állapota. A birtokos — aki esetleg több tekintettel van a je
lenre, mint a jövőre — kívánhat mást is. az.azonban már más
lapra tartozik.
Béky Albert.
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