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(Folytatás.) 

III. Az erdők gazdasági állapota. 

Az egész megye területén csak két üzemmód fordul elő, 
és pedig a szálerdőüzem 60—-120 éves, és a sarjerdőüzem 
30 — 60 éves fordával. 

Szálcrdőüzemhen mintegy 12.000, és sarjerdőüzemben 
50.-100 kt. hold kezeltetik. 

A szálerdők állabjai többnyire tiszta tölgyesek, vagy 
tiszta bükkösök. Előfordulnak azonkívül csekélyebb területeken 
és különböző elegyaránybau tölgy- és bükkfából álló elegyes 
állabok. 

A fehérmegyei erdők legnagyobb részét tevő sarjerdőben 
különböző fanemek fordulnak elő, és pedig mint uralkodó 
fanemek : k. tölgy, f. tölgy, cser, bükk, gyertyán, ákácz és 
nyár; szórványosan : szil, kőris, hárs, nyír, fűz. 

A fanemek tekintetében három önálló csoport állitható fel: 
1. A tölgyek tisztán vagy pedig elegyesen bükk-, gyer

tyán-, hárs- és nyírfával, a hegyeken és azoknak lejtőin. 
2. Az ákácz tisztán vagy elegyítve tölgyfával, a megye 

hullámos és lapályos vidékén, valamint homokterületein. 

XII. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére M á d a y Izidor és 
S z é k e l y Mihály tagtársak kéretnek fel. — K. m. f. 

Hitelesítésül : 
Székely Mihály, (<liyczy Emil, 

választm. tag. helyettes elnök. 

Máday Izidor, Bedő Albert, 
választm. tag. egyl. titkár. 



3. A nyár tisztán, vagy pedig fűz, tölgy, kőris ós szilfá
val elegyítve a Duna szigetein. 

A szálerdők és a hegyi sarjerdők tartamos, ellenben a me
gye belsejében, továbbá déli- és keleti határain kisebb-nagyobb 
részletekben előforduló sarjerdők szünetelő üzemben kezeltetnek. 
Ugyanis az utóbbiak fatermését nem évenként és nem egyenlő 
mennyiségben, hanem a, körülményekhez mérve a forda rövi
debb vagy hosszabb időközeiben tömegesen használják fel. 

Öt nagybirtokos 24 ezer holdra terjedő erdejét, szak
képzett erdőmesterek, illetőleg főerdészek kezelik, az erdő 
többi részének jelenje és jövője vadászokra van bízva, kik 
tőlük kitelhetőleg iparkodtak az erdögazdászatnak gyakorlati 
részét magukévá tenni. Kzen vadászok élén rendszerint gazda
tisztek szerejielnek. 

Az ily főtisztek, mint magukat neveztetni szokták, nem 
ismerik a rendszeres erdőgazdálkodásnak feladatát, azt gondol
ván, hogy e téren intézkedhetik a nem erdész is, a legtöbb 
esetben, mint azt nem csak Fehérmegye illető erdeinek, hanem 
az országszerte ily viszonyuk között nyaggatott erdők siral
mas állapota mutatja, bekövetkezik a csak évek hosszú során 
és nagy áldozatok árán helyrehozható hiba. 

Aggodalommal tölt cl Fehérmegyében szerzett azon tapasz
talatom , hogy még az erdészethez irányzott követelmények 
— a mennyiben itt a négy irányban vezető vasút által az 
erdögazdászatnak nagy ü z l e t i piacza támadt — tetemesen gya
rapodtak, a megbízott uradalmi főtisztek intézkedései koránt
sem árulnak cl haladást az erdőkezelés terén. 

Tanácsos lenne, ha az erdőbirtokos urak szakképzett 
erdészeket megfelelő hatáskörrel alkalmaznának, kik nem szo
rulnak az eféle főtisztek tanácsára, és ott, a hol az erdők 
csekély terjedelménél fogva egy szakértő alkalmazása nem 
lehetséges, bízzanak meg a szomszéd birtokosok, testületileg 



egy vagy két szakértőt, kik a jelenleg alkalmazott vadászok
nak időről-időre tanácsot és segédkezet nyújtanának, mi azon 
körülmény folytán, hogy a Bakony és Vértes erdei csoporto
sítva vannak, könnyen keresztülvihető. 

Óhajtandó ez már azért is, mivel az észszerű birtok
kezelésnél szükséges, hogy a mező- és erdőgazdászat kezelése 
egymástól függetlenül intéztetve, oly érintkezésbe hozassék, 
a milyent a lehetőleg előnyösebb jövedelmeztetés szempontjá
ból, egy czélra törekvő különböző üzleti ágaknak természete 
ezt megengedi, mert az illető közegek csak ily uton buzdít
hatok sikeres versenyre, és csak ily uton kerülhető el, hogy 
az egyik üzleti ág a másik javára meg ne rövidíttessék. Az 
annyiszor előforduló ellenesetben az egyik gazdasági ág javára 
elért előny korántsem képes a másik ágban szenvedett kárt 
ellensúlyozni. 

Ily uradalmaknál rendesen a mezőgazdasági érdekek jön
nek előtérbe, a mi a birtokosok hiányos erdészeti ügyisme
retének természetes kifolyása, pedig az erdőjövedelmen ejtett 
és évtizedekig tartó, sőt gyakran fokozódó sebet a mezőgazda
sági jövedelemben nyert többlet csak egy pillanatra hegeszti 
bc, de a következő évek hosszú során okvetlenül és évente 
megujulónak gyógyítására többé nem képes. 

Ily esetek következménye például oly erdőterületek irtása, 
melyek más mivclési ágra tartósan nem alkalmaztathatván, 
néhány év alatt terméketlenekké válnak. 

Az erdészet ily birtokosoknál csak a mezőgazdaság kiegé
szítő részének tekintetik, s becse épen ezért nagy mértékben 
hanyatlik. 

A mi máskép nem is lehet, mert a nem szakképzett 
intézkedő főtisztek az erdészeti viszonyoknak horderejét fel
fogni vagy nem tudják, vagy nem akarják, valamint azt sem, 



hogy az okszerű erdőkezelés önálló tudományt, alapos tapasz
talatokat és független gazdálkodási tevékenységet igényel. 

Az eféle szervezet a gyakorlati életben mindig hátrá
nyosnak bizonyult be a szolgálati buzgalomra, s ezáltal a 
hivatali tevékenységnek sikerére, s hogy az erdészeti sze
mélyzet ugyszólva tétlenségre kárhoztatva, kénytelen azt tenni, 
a mit neki a főtiszt megparancsol, és óvakodik olyas valamit 
tervezetbe hozni, a mit ő jónak és czélszcrűnek tart, mert az 
oly helyes eljárást — mely az illető erdészt ura előtt kitün
tetné — a főtisztek magukénak vallják, a nélkül, hogy az 
erdésznek alkalom nyílnék az ellenkező bebizonyithatására; a 
káros intézkedések ellenben, legyenek bár ezek a főtiszt hibás 
eljárásának kifolyásai is, az erdészeti személyzetet sújtják. 

Mig tehát az erdészetileg nem szakképzett főtisztek inté
zik az uradalmaknak erdőgazdászatát, mig ők döntenek az 
erdők sorsa felett, addig még gondolnunk sem szabad arra, 
hogy az uradalmi erdészek működése kellő szakértelmet fejtsen 
ki, pedig a fehérmegyei vadászok között vannak olyanok is, kik 
helyzetük daczára, sikeresen működnek, s ezért tisztelettel kell 
rólok megemlékeznem. 

A községi erdők kezelőszemélyzetéről, mint nem létezőről, 
beszélni sem lehet. 

Az e r d ő k f e l ú j í t á s a . 

Az erdők felújítása természetes vagy mesterséges uton 
eszközöltetik. 

A szálerdők felújítása vetővágások segedelmével s a hol 
a bükkösök tölgyesekké átalakítása czéloztatik, a tölgymakk
nak őszkor való elvetése által teljesíttetik. 

A tölgyeseknek ezen az uton eszközölt felújításai — gr. 
Eszterházy Miklós szár- és tornyói pagonyában — első pilla
natra kedvező benyomást gyakorolnak. Feltűnő azonban, hogy 



az ily vágásokban nevelt utánnövések között nagy hézagok 
képződtek, s ez onnan származik, hogy a lehulló makk a 
világosság következtében fölötte erős fú és dudva rétegen 
megakad, hol nagy része tavaszig csiraképességét elveszti, a 
másik része ellenben kicsírázik és örvendetesen fejlődik, inig 
a juliushavi forró napok be nem következnek. A mint azon
ban a nap heve a magfák közé hatol, a máris biztosnak vélt 
magonczok tömegesen elszáradnak, és pedig annál nagyobb 
mértékben, minél vastagabb volt az alom- és fiiréteg; mert a 
kicsirázott makk csakis az döbbeni év fii- és alomrétegében 
helyezte cl zsenge gyökérzetét, mely őt csak addig tudta 
táplálni, mig a nyár heve nedvességétől meg nem fosztotta. 

Ennek elejét veendő, jó lenne makktermés esetében a 
talajt fogékonnyá tenni, hogy igy a lehulló makk termő földre 
akadván, az utánnövést biztosithassa. 

Es ha a talaj elkészítéséhez szükséges napszám, pénz 
tekintetéből hiányzanak, a sertésnyáj lenne haladék nélkül 
alkalmazandó. 

Máskép működik gróf Lamberg Rezső a moóri határban 
fekvő törösi puszta erdejében, és a klosterncuburgi szerzet 
balinkai birtokában. Az előbbeni 50 éves fontában kezelt 
tölgysarjerdejét akarja biztosítani, . az utóbbi pedig bükkszál-
erdejét tölgycsekké átalakitni. 

Ezt elérendő, makkot gyűjtetnek minden évben, és azt 
még az ősz ideje alatt a vágás alá kerülendő erdőkben kapa 
után foltonként elvetik. Erre következik a vágás, mely önvető 
ritkított vágás alakot kap. Ebben a magonczok két, sőt három 
évig fejlődnek, mire a végleges letárolás következik. Ez által 
a kitűzött czél el van érve, mert a sarjerdőben 50 éves 
forda mellett több százalékra haladó anyatőke elveszítette kellő 
sarjadzó képességét, és mire a vágás végleg kitakarittatik és. 



a, fű clhatalmaskodnék, máris 2— 3 éves erőteljes magonczok 
állanak helyt, melyek az elmaradt anyatuskókat pótolni és a 
lábrakapott dudvával az élethalál küzdelmét sikerrel megállani 
képesek. 

A nagy-lángi uradalom kiegészítő részét képező vajtai 
birtokban egészen eltérőleg járnak el, mi abban különbözik, 
hogy ott az elöregedett sarjerdőt letarolják, irtják — okul 
adván, hogy annak sarjadzó képessége megszűnt — és a már 
amúgy is sovány homoktalajt köztes használat segedelmével 
erdősitik. A televényesebb és agyagosabb talajon meglehetős 
sikerrel alkalmazzák ez ideig a makksorvetést. A soványabb 
talajon, mely a köztes használat következtében névleg kime
rült, az erdőnek egyik életmentőjét, az ákáczot alkalmazzák. 
De az még odáig sem tud jutni, hogy az alkalmazott köztes 
használatnak káros voltát tények által bebizonyíthatná; mert 
a nyulak teli szállásaikat felkeresvén, a sinlődő ákáczokat 
kérgük lehántása által nagyrészben megsemmisítik. 

Ebből a szélsőségből kiindulva, még nagyobb szélsőségbe 
estek a nyitott homokterületek erdősítésénél. Talán abból a 
szándékból, hogy a zárlatot mielébb elérjék, avagy a nyulak
nak pajzánkodásai előtt magukat biztosítsák, 2 — 5 cm. áká
czokat alkalmaztak. Ezek vagy magról kelt suhángok, vagy 
pedig a már kiszedett ákáczoknak földben maradt gyökérda
rabjaiból fejlődött hajtások. 

Ezen ültetett anyag azonban a talajnak soványsága, a 
gyökérzetnek elavultsága miatt, mely a sok tápanyagot igénylő 
törzseket eltartani képtelen volt, a benne helyezett bizalmat 
tökéletesen meghiúsította. 

Vannak még birtokok, melyeken mesterséges erdősítés 
gyakoroltatik, azt közelebbről megbeszélendő, csakis a lángi 
gróf Zichy család tulajdonát képező és a moóri határban fekvő 
Tímár nevű pusztára szorítkozom. 



Ott a nagy jövedelemnek csekély költség mellett való 
előállítása tűzetett ki czélpontnak, a mi igen helyes; de csak 
abban az esetben, hogyha az elérhető legnagyobb jövedelem 
alatt nem a tőkét, hanem annak kamatjait értjük. 

A felújítási mód itt azon eszköz, melynek segedelmével 
czélt érni akarunk, és hogy mennyire van ez az erdei mező
gazdák részére biztosítva, lássuk a következőkből. 

Az erdőt felújítási czélokból letaroltatják, kiirtatják, 
szántatják, tengerivel és búzával 3—4 éven át vettetik. Ennek 
megtörténte után makkot gyűjtetnének és pedig sokat, mert 
a sorvetések sokat igényelnek holdanként, mert még 2 — 3 évi 
szereplést akarnak a sorvetés között a mezőgazdának engedni; 
de mi történik, a makktermés elmaradt s ezzel a jónak vélt 
terv megsemmisült. A leleményesség azonban itt is kisegíti 
az ortolókat a hínárból, és a mezőgazda vagy a főtiszt egész 
önmegelégedéssel mondja : „Szántjuk és vetjük ismét egy, 
két vagy három évig, mig kiveszszük az erdőtalajnak a zsír
ját és az idő alatt bekövetkezik majd egy jó makktermés, 
melylyel győzzük a halomra gyűlt irtásokat bevetni." Es ime, 
a jóslat megtestesült, mert makk bőviben termett. Most az 
irtokra nehezedett az egész ügy, nékiek kell a gyűjtött mak
kot sorrendben elvetni és közte 1 — 3 évig kapásnövényeket 
avagy búzát termelni, hogy" ezeknek beható megmiveltetése 
alkalmával a kefe módjára kikelt magonczok is a fű- és dudva 
túlkapásai elől mentve legyenek. 

Ezek ugyan csupa esetleg következtében kedvezőkig meg
gyérülnek, mert a kíméletlen kapa meg a kasza gondoskod
nak arról, hogy a magonczok között természetesebb kötelék 
idéztessék elé. 

A siker biztosítva van, az eke meg a kapa megtette 
hatását, az évszázadokon át összegyűlt televénynek maradványa 
óriási léptekkel bomlik széjjel és hosszura nyúló, vékony, 



önmaga súlyát nem biró, s ennek következtében számtalan 
könyököt képező csemetéket alkot. 

Ezek után csodaműtéteit várnak a talaj megmunkáltatásá-
tól, s tévesen azt állítják, bogy a talajnak gyakori megmun-
káltatása pótolja mind azt, a mitől a köztes basználat által 
megfosztatott. Ha ez tény, miért nem követi a mezőgazda 
ezen eljárást? Sokkal jutányosabb lenne a mezőgazdának szántó
földeit kétszeri szántás helyett 3 — 4-szer megszántatni és a 
termésnek mesterséges takarmány helyett, melyet a trágya-
készitő birkával feletet, könnyen értékesíthető búzát termelni? 

A talaj megmunkáltatásának pedig nincs egyébb czélja, 
mint az, hogy a talajlazitás által a szénsavfolyamnak és leve-
vegőnek a talaj tápanyagokra való befolyását megkönnyeb
bítsük, hogy ennek közreműködése által a talajtápanyagok 
minél rövidebb idő alatt feloldassanak és a növényzetnek töme
gesen átszolgáltassanak. 

A mezőgazda ennek egész öntudatában miveli szántó
földeit, mert a mit ő különböző termesztmények alakjában 
belőle eltávolított, azt neki más alakban visszaszolgálja. Az 
erdőortolók ellenben megfosztják erdőtalajukat termőképessé
gétől , a unt neki többé visszaadni nem tudnak, és csak 
azután erdősitik, ha az egyáltalában még erdőt nevelni képes. 

A legkedvezőbb körülmények között is a vetés beszün
tetéséig a talaj tápanyagok vagy végképen felcmésztetnek, 
vagy pedig egy minimumra lcszállittatnak, és igy a csemeték 
táphiány miatt és a fagyok befolyása alatt, minek ezek — 
mint a tapasztalat mutatja — sokkal inkább kitéve vannak, 
mint a köztes használat nélkül eszközölt erdősítések, valamint 
a pajódok folytonos irtó befolyása alatt olyannyira elcsenevé-
szednek, bogy bátran rá lehet mondani az Ítéletet : „Ezek 
lefelé nőnek és nem felfelé." 



Ilyen eredmény mellett azután összecsapott kezekkel 
sóhajt fel az ortoló, vájjon mi lehet annak az oka, hogy 
értéseink nem fejlődnek? 

E r d ő r e n d e z é s . 

Az erdőrendezés ügye az egész megye területén kezdet
leges állapotban van, s csakis gróf Eszterházy Móricz az 
egyedüli, a ki erdőbirtokának rendezési szempontból való 
átvizsgáltatását egy pár évvel ezelőtt elrendelte, és azt, az 
előbbeni rendszer mellőzésével, a szász szakozási mód szerint 
rendezteti. 

A szálerdőüzemben kezelt erdeire a 120, és a sarjerdő
üzemben kezeitekre 40—-50 éves forda — amint épen a 
szász szakozás megengedi — alkalmaztatik. 

Tekintve azt, hogy ezen erdő kizárólag mészkőtalajon 
áll, valóban feltűnő a sarjerdőüzem alkalmazása és annál ke
vésbé indokolható, mert a vadállomány oly nagy, hogy az 
éjjel-nappal nagy számban barangoló vad a hajtásokat majd
nem tövig rágja le, a laza és forró mészkőtalajt felvágja, 
mely a gyakran bekövetkező és minden akadály nélkül lecsa
pódó záporok által a lejtőkről lemosatván, kopárságot hágy 
maga után. Ennélfogva 20—30 év szükségeltetik, mig a 
növekvésükben elnyomott és eltörpült sarjak a pákosztos nagy 
vad fogai közül kibontakozni képesek. És midőn már az 
elöregedett és elcsenevészedett sarjak kezdenék a rajtok elkö
vetett erőszakot kiheverni, máris ismét akarják a baltát alkal
mazni, hogy uj teret és fris legelőt készítsenek a vadálladék 
számára. 

Ily körülmények és gazdasági viszonyok között lehetetlen 
a kitűzött „legtöbb mű- és hasábfatermelhctési" czélt elérni. 

A gazdasági érdekeket megóvandó, két mód lenne alkal
mazható, és pedig : ha az erdőbirtokos akarja erdeinek nagy 



részét sarjerdőüzemben kezeltetni, haladék nélkül szükséges a 
nagy vadálladékot egy minimumra leszállítani, hogy igy az 
erdőtalajt az elkopárosodás előtt biztosítsa és a sarjadzást és 
annak fejlődését lehetővé tegye, vagy pedig a nagy vadálla
dékot megtartani és a sarjerdőt szálerdővé alakítani. *) 

A szálerdőüzemnél a lehetőségig önvetővágások lennének 
alkalmazandók, minek az lenne következése, hogy az évi hozam 
termelése czéljából a vágások nagyobb területekre terjesztet
nének ki, a vadnak káros következményei épen abban az 
arányban növekvő nagyobb területeken oszlanék meg, a tölgy
es cserfahullam jótékony árnyékban részesittetnék. 

Ily üzem alkalmazása mellett gazdasági szempontból a 
kitűzött czél ellenne érve, inert nem csak hogy az erdősítési 
költségek jóval kisebbednének, hanem a faválasztékok is növe
kednének és ezáltal a tűzifára nézve máris kétessé vált piaczon 
értékes műszerfát is tudnának áruba bocsátani. 

Gróf Eszterházy Miklós és a klosterneuburgi szerzete
seknek erdei a tömegszakozás elvei szerint, melynek az évi 
átlagnövekvés és az erdőnek jelenlegi állapota szolgál alapul, 
60 és 80 éves fordában kezeltetnek. A többi birtokos ellen
ben a területeknek egyenlő felosztását kisebb-nagyobb fontak
ban alkalmazza. 

A községi erdők terv- és rendszer nélkül kezeltetnek. 
Azokat a községek, vagy pedig az egyes lakosok ugy vágják', 
a mint a fa dolgában megszorulnak, a nélkül, hogy a vágá
soknak felújításáról legkevésbé is gondoskodva lenne. 

Ezen erdők végpusztulásának elejét veendő, szükséges 
lenne azokat egy megállapított forda szerint egyenlő vágás-

*) Magán uton szerzett értesülésünk szerint az uradalom részéről a szüksé
ges intézkedések megtörténtek az iránt, hogy ott a hol a talaj alkalmas szál
erdő neveltessék. A szerkesztő. 



területekre osztani, tartamos avagy szünetelő üzem alkalma
zása mellett, a mint azt az erdőknek kiterjedése megengedi. 
Ez által az erdőgazdaságnak rövid uton való ellenőrizete, 
valamint az erdőknek észszerűbb kezelése és fenntartása lehe
tővé válnék. 

Azonban a községi erdőknek nem csak jövőjéről gondos
kodva nem lett, hanem az crdőkezelésnek sajátságait és annak 
jelentőségét félreismerve, hihetetlen könnyelműséget tanúsítot
tak egyes községek erdőiknek a lakosok közti felosztása által. 
Ily uton támadtak itt és más megyékben oly erdőrészletek, 
melyeknek minden egyes ledöntött fája sndarastól, galylyastól 
a birtok határán kivül idegen földre esik. 

Ilyen erdők valóban a legszomornbb tájképet mutat
ják, magukon hordva egyszersmind az elkcrülhctlcn pusztulás 
nyomait. 

A Fehérmegye területén fekvő erdőknek kezeltetése tüzifa-
termelésre van fektetve, mely nagyrészben a lakosok által 
fogyasztatik cl, a kisebb része ellenben a moóri, bodajki és 
székesfehérvári vasúti állomásokról a fővárosba szállíttatik. A 
megyének déli részei faszükségletüket fedezendő Veszprém, 
Tolna és Pestmegyére vannak utalva. 

A tűzifának értékesítése méterenként, kisebb-nagyobb 
részletekben, sőt nagyobb tömegekben is az erdőben eszközöl
tetik. A részletes eladás előlegesen megállapított árszabályzat 
szerint történik, a tömeges eladás azonban alku tárgyát képezi. 

A fának szállítása a vasúti állomásokig csakis tengelyen 
teljesíthető, miért is annak télen való eszközlése, az olykor 
járhatlan utak végett, a fakcrcskcdelcmre nézve nagyon nyo
masztó hatást gyakorol. 

Az erdei mcllékhaszonvétcl az erdei legelő, gubacstermés 
és vadászatból áll. Az erdőknek legeltetése birkanyájak által 
gyakoroltatik, mely helyenként oly nagy mérveket ölt, hogy 



a nagyvad és a birkanyáj által okozott károk egymással 
vetekednek. 

A csak másodrendű jövedelmi forrást képező gubacs gróf 
Eszterházy Mór és Miklós uradalmaikban házi kezelés mellett 
gyűjtetvén, cladatik. 

A vadászat, melynek Fehérmegyében nagy tere van, min
denütt házi kezelésben és nagy gondozásban részesül, és csupán 
a birtokosok és azok vendégcinek képezi mulattató tárgyát. 
Találkozunk ott szarvas, dámvad, vaddisznó, őz, nyul, róka, 
fáczán, fogoly és különböző vizimadarakkal. A nagyszámban 
előforduló vad cserkészeten, lesbe, különböző bajtóvadászato
kon, vagy pedig vadászkutyák segedelmével ejtetik el. 

Az elejtett vadnak kis része magánházakban fogyaszta-
tik el, túlnyomó része pedig szerződött vadkereskedőknek 
adatik által. 

Erdőkártételek, emberek vagy elemi csapások által elkö
vetve, ritkábban fordulnak elő, mi abban találja magyaráza
tát, hogy a birtokosok által a községi lakosoknak bő alkalom 
nyujtatik, szükségelt tüzelőjüket fedezendő, rőzse, avagy selej
tes dorong és hasábfának jutányos áron való beszerzéséhez. 

A vadászat azonban gyakran igen komoly jelenetekre ád 
alkalmat, mert a vadászati szenvedély az alsórendű földmivc-
lők osztályában is elharapódzott. 

Rovarok közül leginkább a közönséges gyaponcz (phalena 
bombix dispar), a fenyő béltörny (bylcsinus piniperda) és a 
pajódok okoznak feltűnő károkat. 


