
összehasonlító kísérleteket az uradalomnál szokásos gyérítésekre 
és az erdei fenyő természetes felújítására többféle módszerrel, de 
ezek eredményeiről még korai volna írni, ezeket a kísérleti állo
más fogja annak idején közölni. 

Ezek után pedig újra felteszem a kérdést, hogy minő fát 
kellene az Alföldön a tölgyesek közé elegyíteni, mely a gyertyán
nak Sárvárott betöltött törzstisztító és talajjavító töltelék szere
pét elvégzi, mert ezen kérdésemre, melyet már évekkel ezelőtt 
— midőn először írtam a sárvári erdőkről és a gyertyánról — 
még nem kaptam feleletet. 

A Nyírség erdőgazdasági élete 
írta May Ottó erdőmérnök 

(Befejező közlemény.) 

A fakitermelést, a vágásforduló és jövedelmezőség kérdé
seit végül tárgyalva, most rátérek az erdei és feketefenyő sze
repének ismertetésére. 

Itt ismételten megemlítem, hogy tisztán a helyi viszonyok
nak megfelelően, a helyi tapasztalatok alapján szólok. 

Mindkét fanemmel való fásításhoz ezidőszerint a szomszéd 
birtokok és főleg a Dessewffy-birtok gyakorlati tapasztalatait 
kell irányadóul elfogadnunk, mert a nálunk még csak hat éves 
próbálkozás nem szolgálhat alapul. 

Az eddigi telepítéseink a legszebb eredményt biztosítják. 
Egy kisebb erdei fenyőtelepítésünk évi hajtása meghaladja az 
50—100 cm-t. S amint a szomszéd idősebb erdősítések bizo
nyítják, ezt a hihetetlen növekedést megtartja az erdei fenyő 
később is. 

A z egyéves erdősítéseink a nyári forróság - dacára is szép, 
erőteljes fejlődést mutatnak. A szépsikerű erdeifenyő-erdő
sítésünket azonban igyekszünk csak a legszűkebb keretek kö
zött folytatni, nemcsak azért, mert a szomszéd birtok fásítá
sait a Lophodermium és a Lophyrus pusztítása etette tönkre, 
hanem mert a másik szomorú tényként megfigyelt jelenség, 
hogy a 40—60 éves erdeifenyő-állományok vagy csoportok szú-



1 éves erdei fenyő-erdősítés. 60 éves tölgyes jó barna homokon. 

ette, laza szerkezetű, értéktelen faanyagot adnak. Még tűzi
fának is értéktelen. Az elenyészően csekély százalék ad csak 
szarufának vagy gránicának való faanyagot, de főleg a szórtan 
vagy kisebb csoportokban álló erdeifenyő-egyedekből. 

A feketefenyő-erdősítések képe az alantasabb helyeken, ki-
fúvásokban kielégítő. Az erdeifenyő gyors növekedésétől erő
sen elmarad, de zárt állásban szép hengeres törzset, használ
hatóbb, értékesebb faanyagot ad. Mindkét fafaj szépen fejlő
dik s nem mutatja annyira a homoktalaj változásokat, de na
gyobb kiterjedésű elegyetlen állományok létesítésétől óvako
dunk. Buckatetőkre, ott, ahol az akác már nem fejlődik, erdei
fenyőt ültetünk. Mélyedések, kifúvásokba, ahol az akác már 
nehezebben kap életre, de a tölgy ott még nem fejlődik, fekete
fenyőt teszünk. Emellett azonban létesítünk még több kisebb 
kiterjedésű 10—20 kat. holdas elegyetlen állományokat, ame
lyeket kiritkulás esetén akác- és nyárfafajokkal elegyítünk. 

Nyárfafaj okkal összefüggő erdősítéseket eddig még nem 
végeztünk. De nem is vesszük tervbe. Mert egyrészt ez a ho
moki őshonos fafaj, különösen a legértéktelenebb, úgynevezett 
szürkenyár, emberi segítség nélkül is biztosan és elegendő 
mennyiségben természetesen is megtelepül. Másrészt a kanadai 
nyárnak oly kiváló vizenyős, zsombékos területek beerdősíté-
sénél is a k. tölgynek akarunk minél nagyobb előnyt adni. 

A .nyárféléket egyideig kizárólag a mélyebb fekvésű alék 
fasorpótlására használjuk fel és tanyafásítási célokra. 

A nagyobb természetes megtelepülés ellen azonban nem 
védekezünk erősebben, mert a nyár itt erősen keresett fafaj. 



Hatéves erdei fenyves. 

Az építéseknél mint tetőszerkezeti fa jól használható. A tek
nős cigány bárdja és vágófejszéje alól kikerült teknők, vályúk, 
kanalak, lapátok pedig a gazdaságban mindig szükségesek. 

De az erdész és az erdőt szeretők szívéhez mégis csak a 
tölgy áll legközelebb. Nemes büszkeséggel védi az ősidők be
csülését és az életért való szerény, nyilt harcában megérdemli 
az ember legnagyobbfokú védelmét. 

Itt mindinkább kisebb területre szorul vissza, de igyek
szünk számára biztosítani mindazokat a területeket, amelyek
nek a talaján csak fejlődni képes. A nyírségi belvízlecsapolási 
csatornázások annyira megváltoztatták a talaj vízviszonyait, 
hogy az egykor víz alatt álló területek is ma már jó búzatermő
földek. És a bucka tetején itt-ott megmaradt tölgyböhöncök 
már csak a multat mutatják. Az újabb tölgyerdősítések már a 
legnagyobb óvatosságra intenek, ha sok fölösleges munkát, 
ezzel járó hiábavaló pénzpocsékolást nem akarunk. 

Az erdősítéseket • egy erre a célra átalakított vetőgéppel 
végezzük, 120 cm-re beállított tárcsákkal. Minden tölgyveté-



A mult emiekei. 

sünk nagyon szépen kelt ki és a tavaszi nedvesebb időkben 
erőteljes fejlődésnek indult. A nyári forróság csakis a mélyebb 
fekvésű, üde talajú erdősítéseket kímélte meg. Ezeken a meg
maradt részeken a nyári stagnálás után az őszi nedves idők 
alatt biztosan megerősödtek a tölgyerdősítéseink. Négyévi 
köztes használat mellett sem várhatunk nagy sikert, csak az 
évek lassú munkája után, mert a tölgy csemete úgy az őz, mint 
a nyúlnak, különösen tavasszal, kedvenc csemegéje, sok helyen 
pedig a pajod mellett az egér végez pótolhatatlan pusztítást. 

A tölgy erdősítéseink jövő terve, hogy csakis a mélyebb
fekvésű részeket vetjük be tölgymakkal; a magasabb, de j ó 
homokot pedig cserrel. 

Mivel a cser magasabban is jól fejlődik, a vad sem bántja 
annyira és igénytelenebb. 

A zsombékos-mocsaras területeinket bogárhátra vetjük be 
k. tölggyel. És mivel az eddigi am. kőris ültetéseink nem 
fejlődnek, ahol a tölgy nem fejlődne, oda m. kőris- és szil
csemetét ültetünk és a pótlásokat is ezekkel végezzük. 



Nyírcsovortok. 

Az említett lombfajokon kívül külön említést érdemel a 
nyír. Mert nemcsak mint műfa (kocsirúd, keréktalp, agy, szer-
számfa), hanem mint tűzifa is értékes lágyfa és nagyon 
keresett. 

Zárt állásban a nyír szép, magas, hengeres törzset ad. 
Csak nehezen telepíthető. Lassan, évek pótlómunkájával. 
De hiszen nem is állományokat akarunk mi létesíteni, hanem 
az alantas nyirkosabb részeken, tölgyállományok között nyír
csoportokat. A nyír természetes települése csodálatosan buja, 
erős fejlődésű. Ezekből az erdőszélen, tisztásokon megtelepült 
nyírújulatokból ültetünk szét, az újabb erdősítéseink nyirko
sabb hézagos részeire évenként 400—500 darabot. A nyír
csemete nehezen indul meg és kényes, de a megmaradt 30 szá
zalék szépen fejlődik tovább. Azt tapasztaltam, hogy úgy a 
fiatalabb, mint a már idősebb nyírcsemete is elpusztul, leg
inkább a 2—3 éves marad meg, ha az ágait visszanyesve 
ültetjük el. 

Mint kísérleti fafajok, a sophora, a j . nigra és a koelreu
teria is szerepelni fognak a jövő erdősítéseink között. 



A gráner munkában. 

Röviden kitérek még az erdősítés tavaszi vagy őszi idő
pontjának sokat vitatott kérdésére. Mivel az eredményesség 
a j ó csemete, a jól megválasztott talaj, a gondos ültetés mellett 
az időjárás függvénye, a Nyírségen biztosabb eredményt a 
tavaszi ültetés ad. A tél itt hótakarónélküli, viharos, szeles. 
A z őszi munkát tehát könnyen tönkreteheti teljesen a kifa
gyás, kifúvás és a vadkár is. A kifúvás veszedelme, különösen 
a buckák tetején még az egyéves erősebb csemetét is veszé
lyezteti. Ezért is a csemetét, mint a kukoricát, feltöltetjük. 
Az állandó északnyugati szélirány miatt is a keleti bucka
oldalakon sikeresebbek az erdősítéseink. 

Áttérek ezekután a kitermelés és az értékesítési viszonyok 
ismertetésére. 

A fában szegény környék gazdanépe a famunkásunk, akik 
faanyagért nemcsak a kitermelést, de más erdei munkát is 
szívesen végeznek. Az irtási munkadíjában a felerész tuskót 
és a felerész galyfát kapják. Ezért kötelesek a kijelölt műfa 
meghagyásával a tűzifát felhasogatni, berakni, a gödröket be
húzni, az irtás területét az alj növényektől teljesen meg
tisztítani. 



Tölgytuskó szenítése. 

Különösen a 25—30 km-re fekvő sváb községek gazda
népe a legjobb munkásaink. Az irtási munka kezdetén egy 
közös földkunyhót építenek maguknak védettebb helyen és 
amíg a munkát be nem végzik, nem is mennek haza. 

A kitermelt lágy műfát a legnagyobbrészt kis tételekben 
adjuk el, míg a kemény műfát a környék fakereskedői veszik 
át, de eladunk sokat kis tételekben is. Ugyanígy a kemény 
tűzifát, viszont a lágy tűzifát nagyobbrészt a gazdaság veszi 
át a nyári cséplés, téglaégetés stb.-hez. 

A galytűzifát mind a gazdaságnak adjuk át, mivel azt a 
cselédség járuléka mind megemészti. A tölgytuskót felhaso
gatva szenítjük, kizárólag a gazdasági műhelyek részére. Mert 
csak a tölgytuskó ad jó faszenet, az akáctuskó faszene erősen 
pattog. Az akáctuskót a környék gazdái örömmel veszik át 
bérszántás fejében, vagy más földmunkák munkadíjábant 

Kialakult áraink ab erdő: 

Tölgyműfa: 5 min. osztályban 20—40 P/m 3, Akác és nyír: 
3 min. osztályban 20—28 P/m 3. Nyárnál az utóbbi kétharmada. 
Kemény tűzifa, hasáb és dorong: 10 P/ürm3. Lágy tűzifa, 
nyír 7 P/ürm3. Lágy tűzifa, nyár 6 P/ürm3. 



A folyó évi keresleti viszonyok: 
Túlkeresték a kerítésoszlophoz szükséges 14—20 cm vas

tagságú akácot s a nyírfarudat. Az erősebb méretű műfaanyag 
még csaknem mind a raktáron van. 

A kemény tűzifánál jobban keresték az akácot, de nem 
maradt raktáron a nagyobb tételű eladás miatt semmi. A lágy 
tűzifánál a nyír hasáb 'és dorong ruhamosan elfogyott, a nyár 
viszont gyengébben fogyott. 

A jövedelmezőséget nem tárgyalom hosszan, mert nem áll
nak még rendelkezésemre pontos saját adatok, de bemutatom 
a multévi tölgy és külön az akác holdankénti faanyagát és 
annak értékét. 

A tölgy főhasználat adott bruttó fatömegek kat. holdra 
átszámítva: 

Műfa 81 m 3; értéke: 1782 P 
Tűzifa 52 m 3; értéke: 773 P 
Galy és tuskó . . . 33 m 3; értéke: 106 P 

Összesen: 166 m 3; értéke: 2661 P 
Az akác főhasználat adott bruttó fatömeget k. holdankint: 
Műfa 23 m 3; értéke: 414 P 
Tűzifa . . . . . 54 m 3; értéke: 970 P 
Galy és tuskó . . . 35 m 3; értéke: 113 P 

Összesen: 112 m 3; értéke: 1497 P 

Az előhasználat fatömeg- és értékadatait csak a jövő 
fogja kezembe adni. Majd akkor, ha a jövőben beállítandó kí
sérletek jelentékenyebb eredményeket hoznak, az elméletet ki
taposott gyakorlati tapasztalatok erősítik meg, fogom a jöve
delmezőség kérdését a nyírségi viszonyoknak megfelelően, bő
ven tárgyalni, de ehhez legalább 3—4 év üzemstatisztikai ada
tai szükségesek. 

Lássuk most már a továbbépítést, a tudatos gazdálkodás
nak előrevetett fényét, amellyel Károlyi gróf a törvény kény
szere nélkül, egy emelkedettebb lélek alkotó erejével, kapcso
lódik a mai erdősítés, fásítás országépítő munkájához. Elgon
dolásának alapja a birtok egészségesebb gazdasági átalakítása, 
a talaj- és éghajlati viszonyok gazdaságosabb kihasználása, a 
mai élet keretei között: a szebb jövő megteremtése. 



A jövőnek ezt a munkáját három részre oszthatom: 
1. A homokbuckavonulatok beerdősítése. 
2. A gazdasági és határfásítások. 
3. Az erdőátalakítás. 
A homokbuckavonulatok helyenként egész láncolatot ké

pezve húzódnak É—D. irányban. Kiterjedésük 10—50 k. hold, 
átlagosan 30 k. hold. A birtoknak területileg mintegy 10%-át 
teszik ki, kb. 800—1000 k. holdat. Ennek egy részét, 396-6 k. 
holdat már szépen sikerült, üzemtervileg kezelt akácremisek 
borítják. 

A folyó évi birtokmérésnek egyik célja, hogy kihasítsa a 
további buckavonulatokat, amelyeken a gazdasági mívelés csak 
rizikóval jár és megállapítsa azok területösszegét, alapot adjon 
a tervszerű fásításhoz. 

A fásítás főfafaja az akác. A buckatetőkön, ahol az akác 
nem menne, az erdei fenyő, az alantasabb homokon a fekete
fenyő képezné az erdősítés fanemét. 

A buckafásítás munkáját nem kizárólag az erdősítés, a 
zárt állományok létesítése adja majd. A keleti meredek, de 
tápdúsabb oldalakat erdősítjük, valamint a buckatetőket is. 
De vannak lankásabb nyugati kitettségű oldalak, melyeken 
legelő céljából sávos fásítást létesítünk. Legelőre a nyírség 
nagyarányú juhtenyésztésének nélkülözhetetlen szüksége van. 
A széles alék azt igazolták, hogy a fasorok szélvédő és árnyé
koló hatására különösen a nyugati lankás oldalak j ó legelőkül 
szolgáltak. 

Az erre alkalmas nyugati kitettségű buckaoldalakat tehát 
20 méter távolságonkint DNy—ÉK. irányú kettős akácfa
sorokkal sávozzuk be. Az eredményt nemcsak a j ó legelő fogja 
adni, hanem a szabadabb állású fasorok erőteljes növekedése, 
amellyel a zárt állományok fatömeget is nagyon meg ifogja 
közelíteni. 

A buckák ilyenképpen! fásítását párhuzamosan követi a 
gazdaságilag nem művelhető réteknek, legelőnek hasznavehe
tetlen, vadvizes, mocsaras, zsombékos területeknek a fásítása. 

Itt, amint már említettem, bogárhátra vetett k. tölgy
makkal akarunk célt érni. Kisebb részben kanadai nyár, m. 
kőris és a szikes részeken szillel is végzünk kísérletet. 



Ezeken kívül a meglevő gazdasági fásítás, fasorok fel
újítása, gondos ápolása ad munkát. 

A legnagyobb gondot azonban az erdő fokozottabb kihasz
nálásával, az állomány átalakítása adja majd. 

Az erdőterület egyik részén, kb. 580 kat. holdon álló fa
állomány hosszú éveken át cser üzemmódban lett kezelve. 
Ennek a szomorú, beteg állománynak értékcsökkenése évről-
évre súlyosabb teher lett. 

Az újonnan vásárolt erdőbirtokrész kb. 1000 kat. hold fa
állománya a használatok rendszertelenségének ősállapotát mu
tatja. Elszórt tölgyböhöncök, hatalmas fehérnyár példányok, 
nyír-, nyár-, kőris-, szil-, tölgycsoportok és szétszórt egyedek 
teljesen kiritkult bozótosok, nagy erdőtisztások a vadságá-
ban megőrzött parkerdőt juttatja eszünkbe. 

Ezt a pazarló erdőgazdálkodást a mai gazdasági életnek 
erős racionalizálása sehogysem tűrheti évekig. A leggyorsabb 
átalakítás szükségességét itt még a legmerevebb erdőgazda is 
elismeri. De elismeri az ezzel kapcsolatos munkának gazdasági 
értékét is. Az új erdősítések tekintélyes földterületeket von
nak el a gazdasági míveléstől. Viszont az átalakítandó erdő
területek részei j ó búzatermőföldeket képeznek. Ezeknek a te
rületrészeknek gazdasági művelésre való átadását nemcsak 
önző, de nagy nemzetgazdasági jelentősége is kötelezővé teszi. 

Az erdőterület ezeknek kibocsátásával is növekedni fog. 
A fásítottság eme legideálisabb megoldását hosszú, kitartó 
munka érlelheti csak meg. De gyorsítja a munka iramát, hogy 
az általános gazdasági leromlás közepette a karulyi uradalom
ban nincs megállás, leépítés, mert nincs túlméretezés sem. 
A szakembert lelkes munkájában segíti a legjózanabb irányí
tás ereje. És meg vagyok győződve, hogy a legnagyobb mér
tékben segítségünkre lesznek az állami felügyelet hivatalos 
szakemberei, nemcsak a józan megítélés, hanem a tapasztala
tokban gazdag tanácsaikkal is. Hiszen az 1934. év végéig el
készítendő egységes üzemterv kell- hogy tömörítse azokat az 
irányelveket, amelyek a jövő munkálatainak ruganyos kereteit 
szabják meg. Ennek összeállításánál pedig az erdészeti fel
ügyelet szakembereinek legmesszebb menő támogatásában 
akarunk részesülni, amelynek a jelen gazdasági nehézségek el-



hárításánál már eddig is igen sok előnyét láttuk. Nem mulaszt
hatom itt el a jövő bizalmával telt köszönetemnek elismerő ki
fejezést adni. 

De végéhez értem a kitűzött feladat első részének ismer
tetésében és kötelességemnek tartom megemlíteni, hogy a szo
ciális kiadások, a nehéz adóterhekkel megrakott gróf Károlyi 
József hitbizomány egy jószágigazgató, egy főszámvevő, hét 
gazdatiszti családnak, az erdőgazdasági szaktanácsadó mellett, 
két erdőmérnöki, egy erdész családnak ad állandó, biztos ke
nyeret, nem említve a segédtisztek, nyugdíjasokat és a segé
lyek hatalmas összegét, amelyben százak részesülnek. Ezeken 
kívül a nemesszívűségéről ismert gróf bőkezűen áldoz annyi 
más nemes és közcélra is. Mindennek legerősebb biztosítéka a 
nemesszívűség s a Nyírség erdőségeinek karulyi hitbizományi 
erdőgazdasága a legjobb kezekben, a legszebb jövő felé halad. 
S a mindenkor megbízott szakember lelkes munkával járulhat 
hozzá annak a nyugodt világnak a megteremtéséhez, amelyet 
a buckák tetején suhogó akác, a magasba nyúló büszke tölgye
sek, a szép nyír-, nyár-csoportok, a frissítő hatású fenyvesek 
jövő babérkoszorúja fog övezni. 

Az ismertetésem további anyagát a szomszédos gróf 
Dessewffy, gróf Zselinszky, gróf Károlyi Gyula, majd a távo
labbi erdőbirtokok és fásítások gazdasági élete fogja adni. 

Vadászatgazda sági tanulmányok 
írta: Thiringer János 

(Befejező közlemény.) 
A vízi vad tilalmi ideje kezdendő volna április 1-ével és ki

tolandó volna legalább július 15-éig. A vadászati zoológia ennek 
a véleményemnek jogosultságát meggyőzően igazolja. Ha vízi
vadunk elkerülhetetlen teljes kipusztulását néhány évtizeddel 
még ki akarjuk tolni, úgy ezt az áldozatot meg kell hoznunk ér
dekében. A költőhelyek túlnyomórészt eltűntek, már csak né
hány jelentősebb tó és nádas nyújt a szürke lúdnak és kacsá
inknak némileg nyugodt fedezéket. Ha az elpárzott és költő-


