culture. L a conférence a decidé la création d'un Comité
Inter
national de Sylviculture,
avec siége á Berlin, et en a fixé les
statuts qui sont reproduits dans l'article in extenso.

The formation of the „International Forestry Commission."
B y Dr. G. Luncz.
The author details the preparatory work, the discussions
and the resolutions of the ihnternational conférence, which met i n
Budapest under the presidency of Báron C. Waldbott, president
of the Hungárián National Forestry Society. with the participation of the official representatives of 15 countries and 3 inter
national institutions. This conférence, W h i c h was in sessioui from
M a y 24 th to 26 th decided the inauguration of an
„International
Forestry Comission" with its seat in Berlin, and drew up aí the
same time its statutes, given in extenso by the author.
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Argentína erdőgazdasági vázlata.
Irta: Dr. Ing. Worschitz Frigyes.
A z argentin földművelésügyi kormányzat erdészeti osztálya
vészéről azt a megtisztelő megbízást k a p t a m , hogy Argentína
erdészeti kísérletügyének megszervezésében részt vegyek.
Ezek előrebocsátásával
talán indokolni tudom, hogy az
Erdészeti L a p o k hasábjain a tőlünk igen messze eső ország,
Argentína erdőgazdaságának vázlatos ismertetését adom, csak
a leglényegesebb
körülmények kiemelésével. A magyar er
dőgazdasági viszonyoktól igen eltérő környezet, l a t i n A m e r i k a
szubtrópikus flórája és faunája, v a l a m i n t a déli félteke igen
sajátos klímája alkalmazható tanulságot u g y a n a m a g y a r er
dészetnek nem nyújt, de az erdőgazdasági érdekességek
egész
sora talán kiérdemli szerény helyét e hasábokon, s közvetve
talán szolgálatot is tehetek azok közlésével a m a g y a r erdészet
nek.
A z A r g e n t i n Köztársaság 24 tartomány, i l l . állam szövet
sége s a déli félteke 22.— és 54.— szélességi fokai között, tehát
kb. 3500 k m hosszúságban, É—D irányban, a délamerikai kon
tinens alsó harmadában fekszik. Határai N y felől a
Cordilleria
de los Andes vonala, a m e l y a Csendes Óceán keleti v u l k a n i k u s
peremét képezi 6—7 ezer méteres hegyóriásokkal, K felől pedig
kb. 3.000 kilométer hosszúságban az Atlanti
Óceán. A két v o n a l
D felé ékalakban egyesül egymással, a Tűzföldön és a Magellán
szorosban, s csak É-on a l a k u l t a k k i p o l i t i k a i határok Bolívia,.

Paraguay, Uruguay és Brazília felé. Természetes, hogy egy
ilyen, egész kontinensnek beillő terület éghajlata s így erdő
gazdasági viszonyai is a fogalom legteljesebb értelmében, a
földréteg és az atmoszféra minden egyes tényezőjét felölelve,
nem azonosak a birodalom minden egyes pontján. A z egymástól
élesen megkülönböztethető zónák és azokban igen határozott,
sajátos gazdasági viszonyok sommásan nem is jellemezhetők,
mintahogyan nem lehetne beszélni „általánosságban" egy olyan
képzelt birodalom viszonyairól, mely pl. a finn platótól Középeuró
pán és a Földközi tengeren át a lybiai sivatagig terjedne.
I.

Erdőövek.

A birodalom kb. 3 millió négyzetkilométert kitevő területé
nek nagyjából 7a-át borítja erdő, tehát vagy 100 millió hektárt!
Erdősültségi viszonyait az 1. sz. térképvázlat adja.
E z az európai méretekhez szokott szemnek áttekinthetetlen
rengeteg, összegezetten nem írható le. Zónákra kell osztani,
olyanokra, melyekben nemcsak a növénytani, éghajlati, de gaz
dasági feltételek is közel azonosak.
Hat ilyen zónát különböztetünk meg. Földrajzi elhelyezke
désüket a mellékelt 2. sz. térképvázlat görbéi mutatják, termé
szeti és gazdasági jellegzetességeiket pedig az alábbiakban,
csak a leglényegesebbet kiemelve adjuk meg:
I. É—K humid zónát „Misiones"
200 fafaj buja bőséges
jellemzi s hőség és nedvesség tekintetében legelső helyen áll a
birodalomban. Minél jobban haladunk az Atlanti óceántól nyu
gati irányban a tropikus száraz öv felé, annál rohamosabban
csökken a fafajok száma, de Orón átlépve a Chacóban már csak
50, a Paraguayon átlépve már csak 35, az erdőgazdasági]ag érde
kesebb fafajok száma, hogy Saenz Pennában, a száraz övben
13-ra csökkenjen, s ezek is majdnem kizárólag a tövises leguminózék xeroíil képviselői. Tovább haladva Ny-felé, a nedvesség
megint emelkedik, s így a fafajok száma is, ugyancsak rohamo
san. Ugyancsak igen érdekes a fafajok csökkenése a magasság
függvényében, mert a buja növényzet már 300 méteren felül a
yerba-maté-pinus asszociációba lép.
Ez az erdőöv a 200 erdőgazdaságilag igen kiválónak nevez
hető fafajból a piacra csak igen keveset szállít. Pedig legalább
50 olyan fafaj található itt, amelyek igen értékesek, fájuk szöveti
rajzolata, színe, illata, technológiai sajátosságaik, de erdőműve
lési előnyeik miatt is. (Magról vethetők, gyorsnövésűek, könynyen nevelhetők, stb.)
II. É—Ny-i humid (Chacoj-öv.
Nedves, átmeneti és száraz terü
letekkel, melyekben a növényzet, a fafajok száma és változatos-
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1 számú térképvázlat.
Argentína
erdősültsége
az
egyes
tartományok
szerint
részletezve.
80% fölöttiek: Misiones
(I) , Salta (16), Tucumán (19), San Luis (23). — 70—80% közöttiek: Santiago
del Estero (8), L a Riója (20), Córdoba (9). — 60—70% közöttiek: Stotrw
ííios (3), Cfcaco (5), San Jüan (21). — 50—60% közöttiek: Carrientes. (2),
Catamarca (18), Andes (17). — 40—50% közöttiek: J i y ' M j / (15), Mendoza (22).
— 30-40% .közöttiek: Formosa (4), Sírnia Fé (6), T i e r r a deí fweffo (14).—
20—30% közöttiek: Neuquén (24). — 10—20% közöttiek: L a P a m p a (10). —
5—'10%' közöttiek: Chubut (12). — 5% alatt: Buenos Aires (7), fíio Ateffro
(II) , Santa Crúz (13). — M e g j e g y z é s : Csonkamagyarország
területe
kb. akkora, mint Catamarca (18)., v a g y Misiones (2), s a /örí. Magyarországé k'b. akkora, mint Santa Crúz (13).

igen benső kapcsolatban van a csapadékvonulatokkal, illetve,
ami itt azzal azonos értelmű, a meridiánok párhuzamos vonalai
val és a tengerszínfeletti magassággal. A zóna nedves területei
nek legértékesebb fája a qwebracho colorado chaqueno (Schinopsis Balansae), amely mély, vízhatlan, agyagos talajon, évi 2—4
mm-es vastagsági gyarapodással jelentkezik. A quebracho A r g e n 
tínában egész iparnak adott életet kérgének 30%-ot is meghaladó
csersavtartalmával.
III. Tüskés zóna (zona del monte espinoso). Argentína
középnyugati területét öleli fel. Xerophyl leguminózék áthatol
hatatlan sűrűsége. Erdőgazdaságilag csekély értéket képviselnek.
IV. Déli humid zóna. A tengerpart felé elszórtan előforduló
állományok csak az Andesek felé záródnak összefüggőbb erdőkké.
Főbb fafajaik az ausztráliai bükkhöz hasonló Nothofagus fajok.
Majnem valamennyi változat az óriási esőmennyiségek dacára
(4—5000 mm évenkint!) az évenkint visszatérő erdőtüzek áldozata.
(Tűzföld!...) Ebben a zónában található Argentína igen kevés
fenyőfajtája (vagy 500 lombfajtával szemben alig 4—5 fenyő
fajta áll), a pehuén (Arawcaria imbricata), a ciprus
(Libocedrus
chilensis) és az alerce (Fitzroya Patagonica). Ezek a fentebb idé
zett bükkvariációkkal az Andesek emelkedő völgyeiben hatalmas,
máig fel nem tárt elegyes állományokat alkotnak.
V. Tengerparti
zóna. (zona ribena), a L a Plata és a Rio
Negró között az Atlanticum felé eső szétszórt pálmaligetekkel,
amelyeket természeti emlékek gyanánt tartanak fenn.
VI. Delta-zóna. A L a Plata, Parana és Uruguay folyamok
között európai fogalmak szerint rendezett erdők sorával találko
zunk, amelyekben igen értékes, túlnyomóan keményfák, talál
hatók.
A hat erdőzónában bizonyos fafajok teljes hiánya ötlik sze
münkbe. A lombfajok közül teljesen hiányzik a Quercus, Castanea
és Fagus, a fenyőkből pedig kivétel nélkül valamennyi európai
vagy északamerikai fajta. Argentína erdőgazdasági jellege tehát,
már ami az állomány alkotó faifajokat is illeti, teljesen eltérő az
európai vagy általánosságban északamerikai mérsékelten meleg
és nedves, vagy hideg zónákétól.
sága

II. Erdőgazdasági

adottságok

és

feladatok.

Argentína hatalmas erdőségeiről, azok statisztikájáról és az
állományt alkotó fafajok műszaki értékéről igen keveset tdudunk.
De igen kevés történt abban az irányban is, hogy a hatalmas ki
terjedésű, áthatolhatatlan bozótos aljnövényzettel betemetett, szál
fákkal csak szétszórtan tarkított erdők erdészeti értelemben vett
állományokká alakíttassanak át, hol irtás, hol pedig telepítés
által.

Argentína még nem fektetett fel részletes erdőgazdasági
térképet s pontos statisztikáját sem ismeri erdőségeinek. Azt tud
juk azonban, hogy a 100 millió hektáros erdőterület nagy gyorsa
sággal csökken. Ez azonban egyelőre távolról sem baj, legalább
is addig, amíg ez csak az alacsonyabb fekvésű, túlnyomóan tüs
kés zóna rengetegeit érinti, mert azoknak igen sok helyen kitűnő
talaját a földművelés és állattenyésztés veheti igénybe.
Az egyedüli adatsor, amely az erdők mai terjedelmére
vonatkozik, az alábbi oszlopos kimutatás. Ennek harmadik rovata,
— az erdőirtások eddigi ütemét tekintetbe véve, — Franco E.
Devoto számításai szerint, a 30 év múlva valószínű erőterületeket
sorolja fel az egyes tartományok szerint.
Kimutatás
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12.000
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62.000
30.000
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20.000
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32.000
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4.000
. 30.000
25.700
—
. 146.000
19.000
. 105.000
22.000
3.000
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1.300
1.100
. 242.000
10.000
9.800
. 283.000
2.000
1.50O
. 21.500
8.000
8.400
2.949.3000

1.067.700

508.400

30 év muva tehát Argentína erdősültsége előreláthatólag a
mai 28—29%-ról 17—18%-ra csökken. Devoto számításainak alapja

ami a leginkább csökkenő középergantinai tüskés zónát illeti
(monte espinoso): A földmívelés és az állattenyésztés térben és
időben mindinkább gyarapodik, különösen ott, ahol a talajadottságok és a vasúti építkezések, a már ma is fennálló sűrűbb hálózat
segítségével, ezt lehetővé teszik.
Mindazok a területek, amelyeken az évi csapadékmennyiség
300 mm-nél nagyobb, vagy amelyek öntözéssel és alagosövezéssel
javíthatók, kivétel nélkül mezőgazdasági művelés alá kerülnekj
egyes lejtők, kavicsos területek, szikesek, vadvizek kivételével. A
misionesi övben az erdők csökkenése az intenzív kitermelésben
leli magyarázatát, ami a jövő évtizedekben még csak fokozódni
fog az ottani fafajok műszaki ismeretének s evvel kapcsolatban
azok gyakorlati alkalmazásának fokozódásával. Itt igen sok he
lyen óvatosan kell eljárni, mert a kopárosodás veszélye fenyeget.
Más helyeken, mint a déli Cordillerákon, az erdei tüzeknek tud
hatjuk be az állományok nagymértékű csökkenését, mert a nagy
évi esőmennyiségek dacára, az ottani fafajok egyikének-másikának hihetetlen gyúlékonysága miatt, a tüzek évről-évre igen nagy
területeket pusztítanak el. A tüzeknek természetesen csak külön
leges erdészeti gondoskodás vethet véget.
Mindezek az okok, legyenek természeti adottságok, vagy az
ember beavatkozásának következményei, mindaddig, amíg meg
felelő korlátok közé szorítva jelentkeznek (ez utóbbi különösen
az erdei füzekre vonatkozik), nem károsak, hanem ellenkezőleg,
Argentína igen nagy területeinek előnyös átértékeléséhez vezet
nek. Tekintetbe kell vennünk azt is, hogy Argentína nem egy
erdőgazdasági övében okszerű gazdálkodás beveztésével a jövő
ben 1—1 hektár erdőgazdaságilag művelt erdő értékben könnyű
szerrel haladhatja meg az ugyanazon területen jelenleg 10—12
hektár értékét. Hiszen pl. Misionesban átlagosan alig 20 darab
15 cm-nél nagyobb mellmagassági átmérővel bíró s az értékes fa
fajokhoz tartozó törzs van jelenleg hektáronkint, márpedig ezek
száma a jövőben okszerű erdőgazdálkodás bevezetésével könnyű
szerrel emelhető akár 10-szeresre. Errenézve már gyakorlati bi
zonyságaink is vannak.
Mint a mellékelt térképvázlatokból, valamint a futólagosan
leírt erdőgazdasági zónák adottságaiból levezethetjük, Argentína
erdőségei- jórészben utakkal meg nem közelíthető, a birodalom
sűrűn lakott részeitől (a Delta-övtől) 1000 km-es távolságokban
találhatók. Túlnyomórészben olyan erdőségek, amelyek igen sok
szor áthatolhatatlan, gazdasági értéket nem képviselő alsó eme
letből és egyes abból szórványosan kiemelkedő, főleg kemény
lombfajokhoz tartozó fákból állanak. A z erdők ilyen szerkezete
mellett okszerű gazdálkodás, olyan értelemben, ahogyan azt az
európai iskolák erdőművelés- és rendezéstani elvei előírják, nem

lehetséges, legalább is addig, amíg ezek a heterogén állomány
szerkezetek homogén erdőkké nem változnak. Egyetlen útja en
nek a r i t k a föállomány sűrítése a természetes felújítás elősegítésé
vel ott, ahol az aljállomány sűrűsége azt lehetővé teszi, esetleg
annak megritkításával, v a g y pedig mesterséges alátelepítéssel.
Mindkét módszer egyaránt megköveteli a hatalmas erdőterületek
széttagolását kisebb, bejárható, áttekinthető területekre, a nem
feltétlen erdőtalajon álló állományok kiirtásával. Ehhez pedig
elsősorban is összekötő utak építése szükséges, hogy az állomá
nyok egyáltalán megközelíthetők legyenek, a szakszerű csemete
nevelés és erdőgazdasági kísérletek bevezetése annak megállapí
tására, hogy az egyes fafajok, klímaviszonyok, terepadottságok,
piaci kívánalmak szerint az egyes helyeken milyen erdőalakok,
állományok, művelési eljárások és kihasználási elvek a legmeg
felelőbbek. E g y e t l e n egy tényező alkot itt lényegében olyan kér
dést, amelyre az erdészetileg iskolázott szakember az északi fél
teke erdei fáira alkalmazható elvek alapján közvetve sem adhat
választ s ez a fafajok műszaki értéke. E n n e k ismerete nélkül
pedig a piac kívánalmai nem határozhatók meg és nélküle ok
szerű erdőgazdálkodás el nem képzelhető.
A Buenos Ayresben székelő földművelésügyi kormány által
legújabban felállított Seccion Tecnica de Bosmes, — amelynek
főnöke Franco E. Devoto s akivel csonkahazánk maradók-erdő
gazdaságát tanulmányozni alkalmam volt az elmúlt év őszén —
feladata a meglévő erdőkkel kapcsolatban kettős kérdéskom
plexus megoldása. A z első erdőművelési és rendezési jellegű s
felöleli a fenti kérdések és feladatok mindegyikét, a másik tech
nológiai, a többszázra rúgó, főállományt alkotó s csak botanikailag meghatározott fafajok műszaki adottságainak meghatáro
zása. Nemcsak abszolút értéktényezők és azok erdőművelési kap
csolatainak vizsgálatáról v a n szó, hanem megállapítandó az egyes
fajok gyakorlati alkalmazhatósága is azzal a céllal, hogy az eled
d i g importált északamerikai és európai fafajok lehetőleg kiszo
ríttassanak. A köznapi használatban ugyanis azért, mert a bel
földi fafajok műszaki értéke ismeretlen, túlnyomórészt külföldi
fenyő- és lombfákkal találkozunk, márpedig Argentína minden
bizonnyal ugyanolyan értékű, v a g y talán még kiválóbb belföldi
fafajt tud termelni olyan mennyiségben, amely nemcsak a bel
földi szükségletet fedezheti, hanem tengerentúli kivitelre is szá
míthat.
E g y harmadik feladata is van az említett osztálynak, de ez
a meglévő erdőkkel nines kapcsolatban s az erdőgazdaságot is
csak annyiban érdekli, hogy a birodalom közepén elterülő sík
ságok mélyebb, szikes területeinek megjavítását tűzte k i céljául.
Lényegében a Central-vízrendszer medencéjéről van szó (a Cor-

dilleráknak a keleti síkságban elvesző vizeivel), amelynek óceáni
lefolyása nincsen. A téli esőzésekkor megdagadt folyók ott ha
talmas állóvizeket alkotnak, amelyek azután nyáron nagyrészben
kiszáradva, zsombékos, erősen sós felszínt képeznek. Ezeken a
területeken a szik 'helyenkint 100 m mélységig található. Össze
tétele, klimatológiai adottságai, de a talajjelző vegetáció
is majdnem teljesen egyezik a magyar Alföld szikjével
s talán érdemes megemlíteni, hogy az argentin szikesek meg
javításánál a magyar tapasztalatokat is felhasználják!
A birodalom nagyságával, gazdagságával és beláthatatlan
lövőjével arányos hatalmas erdészeti feladatok hárulnak a min
denkori argentin kormányzatra. Megoldásukra pénzt, időt nem
kímélnek, mert fel akarnak készülni arra, hogy a.folyó évszázad
derekáig egy „100 millió argentínait" számláló hatalmas biroda
lom faszükségletét a saját erdeje fedezhesse.
#.«

Forstliche Skizze Argentiniens. Von Dr. Ing. F.

Worschitz.

Nach einem kurzen Hinweis auf die allgemeinen forstwirtsohaftlichen Verhaltnisse Argentiniens und das Bewaldungsprozent der einzelnen Staaten (s. Karte 1.) wird die Lage und Bedeutung der sechs Waldzonen erlautert (s. Karte 2.). Der zweite
Absehnitt behandelt den heutigen Stand des argentinischen Forstwesens und die Aufgaben der Zukunft. Hier führt Verfasser auch
die Zusammenstellung von F, E. Devoto an, welche die gegenwartige Bewaldung des Landes einem nach Ablauf von 30 Jahren
wahrscheinliehen Bild gegenüberstellt, da in einzelnen Provinzen
namlich — so besonders in der Zone III. (monte espinso) — das
Vordringen der Landwirtsehaft auf Kosten der auf vorzüglichen
Ackerböden stockenden minderwartigen Buschwalder als berechtigt angesehen und begünstigt werden muss. Die zeitgemassen
waldbaulichen und forstwirtsehaftlichen Fragen: Ausdehnung der
planmassigen Bewirtschaftung, Ubergang vom. Niederwaldbetriqb
zum Hochwald, Verkettung kleiner zerstreuter Walder zu grösseren Einheiten, Anlage vom Baumschulen Verkehrslinien, Förderung des Versuchswesens usw. werden gut zusammengefasst besprochen.
#

F.

Coup d'oeil sur la sylviculthre de l'Argentine, par le Dr.
Worschitz.

L'introduction est consacrée á la situation génórale
sylviculture en Argentiné et fait connaitre le pourcentage
surface forestiére (Carte 1) et l'importance des six zones
tiéres (Carte 2). Dans la suite, TAuteur examine l'état

de la
de la
foreset les

tendances actuels de la sylviculture argentiné (progrés de
I'exploitation rationnelle, création de routes et de pépiniéres, organisation des recherehes forestiéres) et ses problémes spéciaux
á résoudre (recul de la fórét au profit des champs cultivés,
d'aprés les estimations de F. E. Devoto, ete).

•
A n apercu of Argentiné forestry. By Dr.-Ing.

F.Worschitz.

First the author gives an outline of the generál position of
Argentiné forestry, of forest density in the various provinees
(s. map 1.) and the importance of the six forest zones (s. map 2.)
Further he diseusses the present condition of forestry, its aims
(the development of systematic management, installation of roads
and nurseries, organization of researoh work) and its special
problems (the lessening of forest area in favour of agricultural
land aceording to the estimate of F. E. Devoto ete).

