
Miként lehet az erdőknek a források bőségére való 
befolyását kipuhatolni ? 

A müncheni egyetem erdészeti tanárai közreműködésével 
dr. B a u r által szerkesztett „Forswissenschaftliches Central-
blatt" czimü folyóirat ez évi február havi füzetében a föntebbi 
czim alatt egy igen érdekes közlemény jelent meg dr. E b e r 
ni a y e r tanártól, ki a bajor kísérleti állomások szervezése és 
központi vezetése körül már eddig is jelentékeny érdemeket 
szerzett magának. Az erdőlégköri kísérletek terén elismert 
nevü szerző, miként ezt tőle várni is lehetett: a czimben fel
vetett kérdésre szakavatott feleletet ad, s részünkről a közle
ményt, ugy tárgyának nagy közgazdasági fontosságánál, mint 
az érdekes részleteknél fogva kiválóan érdemesnek tartjuk e 
lapok t. olvasóival a következőkben megismertetni : 

Jóllehet — mondja szerző — utóbbi időben az erdő-
és vizkérdés nagymérvű közgazdasági jelentőségüknél fogva 
többoldalú megvizsgálás és tárgyalás alá vétettek ugy szak-
gyűléseken, valamint folyó- és röpiratokban s már is egy te
kintélyesnek mondható irodalom keletkezett ezen tárgy fölött, 
mégis be kell vallanunk, hogy az erdőnek valamely vidék viz-
bőségére vonatkozó befolyása még koránt sincs oly bizonyos
sággal kiderítve és megállapítva, hogy ez által az ezen tárgy 
fölött gyakran felmerülő ellentétes nézetek kizárva lennének. 

Különböző hegyvidékeken tett nagyszámú megfigyelések 
és tapasztalatok elvitázhatlanul bizonyítják, hogy az erdő hegy
oldalokon a talaj megkötéséhez hozzájárul, a csapadékok gyors 
lefolyását akadályozza s ez által a talaj lemosását, vízmosások 
képződését, az áradások hátrányait stb. kevesbíti. 

Azonban, hogy vájjon az erdőnek egyszersmind figyelmet 
érdemlő befolyása van-e a források, patakok és folyók vizbő-
ségére is, hogy vájjon hozzájárul-e a légköri csapadékok sza-



poritásához, oly kérdések, melyek még mindig további meg
figyeléseket és vizsgálatokat igényelnek. 

A német erdészeknek Eisenachban (1876) tartott V. gyű
lésen dr. Gr e b e belső titkos tanácsos és főerdőtanácsos 
Németország különböző vidékeiről számos nagybecsű tapaszta
lati adatot közölt, melyeket bizonyítékul gyűjtött arra nézve, 
hogy az idők folytán előfordult erdőtlenitéseket az időjárás
ban és vizkérdésben beállott jelentékeny s a mező- és erdő
gazdaságra nézve többnyire hátrányos változások nyomon követ
ték. Különösen a források apadására annyi példát hozott fel 
G r e b e, hogy ezekre támaszkodva az erdőknek a források 
bőségével való összzefüggését önmaga bebizonyitottnak tekinti. 

Bár őszinte köszönettel tartozunk ezen körülményekért 
s igen óhajtjuk, hogy a becses anyag még fontosabb statiszti
kai felvételekkel tökéletesbittessék és egészittessék ki, mind
amellett kétségtelennek kell beismernünk, hogy ezen az uton 
soha sem fogunk az erdők befolyásának kérdésében biztos 
tájékozást szerezhetni, mert ez s az ezzel kapcsolatban álló 
kérdések annyira bonyolult természetűek, hogy helytelen kö
vetkeztetések és csalódások könnyen jöhetnek elő. A mig 
tényleges és szabatos vizsgálatokon alapuló bizonyítékok fölött 
nem rendelkezünk, e kérdésekben még egy lényeges lépéssel 
sem haladhatunk előbbre. 

A gyakorlati erdő- és mezőgazdák nagyobb száma az 
erdőknek a természet háztartásában fontos szerepet tulajdonit; 
de viszont nem hiányzanak tekintélyes emberek, kik az erdő 
befolyását vagy egészen tagadják, vagy legfeljebb csak igen 
kis mérvűnek ismerik el. E lapok olvasóit bizonyára érdekelni 
fogja, hogy minő nézetben van e tárgy fölött D a v y M. Marié, 
az ismert franczia meteorolog. Ezen természetbúvár a folyók 
vizének apadásáról szóló egyik nagyobb értekezésében oda nyi
latkozik , hogy a n ö v é n y t e l e n földterületek csekélyebb 



kipárolgásuknál fogva több vizet engednek a föld alatti veze
tékekbe jutni s nagyobb mértékben hozzájárulnak a források 
és patakok táplálásához, mint az erdők, mely utóbbiak kivált 
nyár folytán annyi vizet fogyasztanak, hogy ez évszakban 
észrevehető befolyást, sem a forrásokra, sem a folyókra nem 
gyakorolhatnak. Még nagyobb mértékben csökkentik D a v y 
szerint folyóink vizmennyiségét a gabonamivelés alatt levő föl
dek, minthogy ezen miveleti növények körülbelől háromszor 
annyi vizet fogyasztanának, mint az erdők. A nagymennyiségű 
vízfogyasztás tekintetében állítólag a gabonaföldeket is fölül
múlják, a rétek és a takarmánynövényekkel (például lóherrel) 
bemiveit földek. Mi több D a v y a folyóvizek apadásának fő-
okát egyenesen a mesterséges takarmánytermelés fokozott ki
terjedésében keresi. 

Ugy hiszem, sok példát lehetne felhozni, melyek D a v y 
azon nézetét, hogy a miveletlen kopár föld a források képző
désére legkedvezőbb, megczáfolnák. Mivel azonban tényleges 
bizonyítékokat egyelőre nem hozhatunk fel, e kérdésbe nem is 
bocsátkozunk mélyebben, s csupán annyit jegyzünk meg, hogy 
hogy D a v y állításai ugyan nagyon figyelemre méltók, de 
semmi esetre sem tekinthetők, megingathatlan tényeknek, mi
vel a talaj és növények kipárolgása fölötti kísérletek, melyekre 
amaz állitások épen alapitvák, még felettébb hiányosak. 

A rendkívül fontos kérdés megoldását előkészítendő, a 
berlini földmivelési minister Dr. F r i e d e n t h a l ur elnöklése 
alatt a vizkérdésben *1877. evi július hava folytán tanácsko
zott bizottság kimondotta, hogy az erdőlégköri kísérleteknek 
feladatuk ez irányban fokozott erélylyel hatni s az utakat és 
módokat kipuhatolni arra nézve, hogy a szakadatlan megfigye
lések és vizsgálatok során, oly tények állapíttassanak meg, 
melyek elegendő támpontokat nyújtsanak ezen kérdések meg
oldására. Az erdőlégköri kísérleti állomásoknak ez idő szerint 



valóban nem is lehet fontosabb és hálásabb feladatuk, mint 
ismereteinknek e téren való gyarapítása. 

Nem kis nehézségekkel jár azonban megtalálni a helyes 
eljárási módot arra, hogy ezen felettébb bonyolult viszonyok
ban tiszta tájékozást szerezhessünk. Részemről már évek óta 
foglalkozom, oly irányú pontos kísérleti módok megállapításá
val, melyek az erdő és a források bősége közötti viszonyok 
felismerésére vezethetnének. Annak meghatározása forog szó
ban, hogy mennyi vizet bocsát le az altalajba, az alvizek és 
források táplálására az erdőtalaj, mennyit a bemiveit szántó
föld, a rét s végül a miveletlen kopár mező? A bajor erdő-
légkőri kísérleti állomások felállításakor, tehát ez előtt 11 
évvel, a most említett czélt legalább részben elérhetőnek hit
tem, a lysiméterek segélyével, melyeket erdőben és szabad 
helyeken kettőtől négy lábnyi mélységbe a talajba beásattam 
és földdel töltettem meg. A négyzetláb felületű földön keresz
tülszivárgott viz a készülék fenekén meggyült, s innen egy 
ólomcső segélyével fokokra beosztott üveghengerbe bocsátható 
és megmérhető volt. 

Már egy pár év múlva azonban azon kellemetlen tapasz
talást tettem, hogy a 4 láb mélységű lysiméter szekrényekben, 
azok feneke felé, a föld sokkal nedvesebb volt, mint a készü
léken kivül. Ezen jelenség részint abból magyarázható meg, 
hogy a szekrényekben a légjárás és elpárolgás csekélyebb, 
részint pedig onnan, mert természetes körülmények között a 
földbe fölülről behatoló viz nem csak lefelé, hanem a hajcsö-
vesség törvényénél fogva oldalra (vízszint irányban) is mozog, 
a mi a szekrényekben ezek falai által akadályozva van. Be
láttam tehát, hogy az ily uton nyert eredmények a termé
szetes talajviszonyoknak nem fognak megfelelni. De ettől el
tekintve, ezen kísérleteknél még a fák és egyéb növények 
gyökerei is a készülékből önkényt érthetőleg kizárvák; ennél-



fogva csak arra nézve nyerhetünk adatokat, hogy mennyi viz 
szivárog alá a földbe 4 láb mélységig a b e á r n y é k o l t és 
ezzel egybehasonlitva a be nem á r n y é k o l t talajon. Sem
miesetre sem lehet ebből következtetéseket vonni arra, hogy 
minő befolyással van az erdő és a szabad, műveletlen mező a 
források vizbőségére, mert ezen eljárásnál ismeretlen marad 
és nem jön számitásba azon jelentékeny vízmennyiség, melyet 
a fák a talajtól elvonnak és felhasználnak. 

A kérdés megoldásának egy másik módja volna a követ
kező : Egy esőmérő segélyével könnyen meghatározhatjuk bi
zonyos talajfelületre nézve az ott lehullott összes csapadék
mennyiséget. Ha már most a növények által felhasznált és 
elpárolgás folytán a talajból eltávozott vízmennyiséget ismer
hetnék, s tudomásával bírnánk annak, hogy a talaj mennyi 
nedvességet köt meg, akkor könnyen kiszámíthatnék azon víz
mennyiségeket is, melyek a gyökerek alatti, például 1 méter 
mélyen fekvő rétegbe átszivárognak, ha a talaj felszínén a 
csapadékból semmi sem ment lefolyás által veszendőbe, a mit 
különben ki is lehet kerülni az által, ha a kísérlet megtéte
léin vízszintes helyet választunk. 

De ezen kísérleti mód kivitelének is majdnem legyőz-
hetlen akadályát képzi azon körülmény, hogy a fák által fel
használt és elpárolgás folytán a talajtól elvont vízmennyiség 
ez idő szerint a szükséges pontossággal meg nem határozható. 

Nézetem szerint e g y e t l e n eljárás volna még, a mely 
egyszersmind a legegyszerűbbnek és biztosabbnak látszik s 
leggyorsabban czélhoz fog vezetni. 

Válaszszunk ki az erdőben s az ezzel szomszédos hasonló 
fekvésű és minőségű fátlan szabad helyen is egy-egy nagyobb, 
például 0 2 5 har. területet. Ásassuk alá ezt a gyökerek által 
elfoglalt rétegen a l u l , tehát mintegy l 1 /^ m. mélységben, 
olyformán, a mint ezt a bányatárnák készítésénél szokták, s 



olykép, hogy a fák s egyéb növények helyeiken háboritlanul 
állva maradjanak, s a gyökerek alatt még mintegy 1 / 2 méter
nyi vastagságú földréteg legyen. Ezen tárna födelét, melyben 
a fák gyökereznek, egészen változatlanul és természetes álla-
potjában hagyjuk, ugy, hogy a fák növekvésükben ne zavar
tassanak. Hogy már most a gyökeres rétegen, azaz a tárna 
fedelén fölülről keresztül szivárgott vízmennyiséget meggyüjt-
hessük, a fedélréteg alsó felét valamely vízhatlan réteggel, 
például czinezett vaspléhvel, vagy szivajkos agyagboritékkal 
látjuk el, melynek két oldalról a közép felé teknős hajlást 
kell adnunk oly czélból, hogy az illető talajrétegen átszivár
gott egész vízmennyiség itten összegyűljön, s ugy, a mint a 
forrásoknál, a tartány elején lefolyhasson, a hol aztán edénybe 
felfoghatjuk, és megmérhetjük. Önként értetik, hogy a fedél
réteget megfelelő támasztékok alkalmazásával meg kell véde
nünk a beomlástól. Kétségtelen, hogy ily módon aránylag 
rövid idő alatt határozott eredményekhez jutnánk, melyek 
annál megbízhatóbbak és értékesebbek volnának, minthogy 
kísérlet közben sem a tajaj, sem pedig a növények termé
szetes viszonyaikban legkevésbé sem zavartattak. Minél több 
viz szivárog át hasonló körülmények között az l 1 /^ m. vastag 
földrétegen, annál többet kapnak kedvező földtani viszonyok 
között a források; tehát annál nagyobb befolyást kellene tu
lajdonitanunk az illető műveleti területnek a források vizbő-
ségére. Ezen kísérleteknek azonban még egy további, a tudo
mány és gyakorlatra nézve egyaránt nagybecsű haszna is 
volna, névleg az, hogy ha a kísérletül választott területen 
egy esőmérő segélyével egyszersmind a lehullott csapadék
mennyiség összegét is meghatároznék s ezt egybevetnők a 
gyökeres rétegen keresztül szivárgott s a kifolyásnál közvet
lenül megfigyelt vízmennyiséggel, a kettő közötti különbség 
azon vízmennyiséget mutatná, melyet a területen lévő növé-



nyek (fák sat.) felhasználtak, s a melyet elpárolgás folytán a talaj 
veszített. A tárna fedélrétegének hajcsőüregeiben megkötve visz-
szatartott nedvesség ezen kísérleteknél átfutó tételnek tekinthető 
s egészen figyelmen kivül is maradhat. Egyébiránt ennek meny-
nyiségi meghatározása semmi különös nehézséggel sem járna. 

Ugyanily eljárást lehetne követni azon czélból is, hogy 
az erdőtalaj takarójának a talaj nyirkosságára és a források 
vizbőségére való befolyását nagyobb pontossággal kipuhatoljuk. 

Ha ezen kísérletek lassanként nagyobb és nagyobb kiter
jedést vennének, idők folytán ezek körébe lehetne vonni a 
különböző talajnemeket s a különféle fanemeket, ugy szintén a 
gabona- és takarmányföldeket, réteket stb. kétségtelen, hogy 
a kísérleteknek egy ilyen sorozatából a legérdekesebb s a 
földmivelésre nézve kiszámithatlan becsű gyakorlati következ
tetéseket lehetne vonni. Ily nemű vállalatban tudomány és 
gyakorlat egyformán érdckelvék. Mindenekelőtt elég volna 
legalább egy kettős állomást (t. i. erdőben és szabadban való 
kísérlettel) felállítani vagy homokos, vagy pedig agyagos talajon. 

Igaz ugyan, hogy ezen kísérletek tetemes költség nélkül 
ki nem vihetők; de tekintettel azoknak több irányú nagy je
lentőségére s azon körülményekre, hogy gyakran sokkal na
gyobb összegek fordíttatnak oly kísérletekre, melyek koránt 
sem bírnak az itt szóban forgóhoz hasonló általános közgaz
dasági értékkel: ezeknél épen nem volna szabad a költségek 
miatt rettenni vissza a kiviteltől. Részemről azon reményben 
vagyok, hogy a bajor kormány, mely az erdészeti kísérlete
ket éveken keresztül tartó támogatásával oly hathatósan elő
segítette, ezen kísérleteket is kiváló érdeklődéssel karolandja fel. 

Eddig a tudós szerző, kinek jelen nagy értékű czikke is 
eléggé hathatósan illustrálja a nálunk még bölcsőjében lévő 
•erdészeti-kisérleti-ügy sürgős megindításának szükségességét. 

Közli: Bedő Albert. 


