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A középerdőüzem. 
Irta : P e c h Dezső, m. kir. főerdész. 

Mióta az 1 8 7 9 . évi XXXI. törv.-czikk életbelépett s ennek 
alapján a testületi erdők szakszerű kezelésére is mind nagyobb 
gond fordittatik, a középerdőüzem jelentősége nálunk is jóval 
emelkedett. A testületi erdőbirtokosok nagy része aránylag cse
kély erdőterülettel rendelkezik, igényük és szükségletük azonban 
— mi a faválasztékok különféleségét illeti — annál nagyobb. 

A középerdőüzein ily viszonyok között sajátos tulajsá-
gainál fogva magamagát kinálja. 

Minthogy pedig tudtommal a mi édes nyelvünkön e tárgy
ban még kevés ismertetés jelent meg, nem tar tom fölöslegesnek 
a középerdőüzemről különböző franczia és német erdészeti irók 
nyomán*) megtoldva Marostordamegyében szerzett tapasztalata
immal, az alábbiakban egy részletesebb értekezést közzé tenni. 

*) A szerzők nevei mindenütt idéztetnek. 
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A. Á l t a l á n o s r é s z . 

A középerdőüzem fogalma, czélja, előnyei s hátrányai a többi 
üzemmódokhoz mérten. 

A középerdőüzem a rendezett szállaló erdőüzem egy neme 
s ahoz nagy hasonlatosságot mutat, a mennyiben mindkettőnél 
az egész erdőhen lehetőleg egyenletesen elegyitett korosztályok 
játszák a főszerepet; a különbség köztük csak az, hogy mig 
a rendezett szállaló üzemnél csak a legidősebb korosztályok 
használata jöhet szóba, addig a középerdőüzem minden, vagy 
legalább a legtöbb korosztálynak, ha nem is teljes, de legalább 
részben való letárolását megengedi. 

A megjelent szakkönyvekben a középerdő egyesitett 
szál- és sajerdőnek mondatik. Én a fogalom előbbi kifejtésénél 
szándékosan mellőztem e meghatározási módot. 

A középerdő lehet ugyan szálfák és sarjakból összetéve, 
de állhat —• mint alább látni fogjuk — csupa sarjakból is , 
csak a kivánt korosztályok ne hiányozzanak. 

A legfiatalabb korosztályt alfának, az idősebbeket pedig 
— melyek korukat tekintve, mindig a legfiatalabb korosztály 
többszöröseit képezik — főfának nevezzük. 

Ezen üzemmód alkalmazásánál általános czél gyanánt tekint
hető, hogy a használati terv egyszerűsítése s a felújítás bizton
sága mellett lehetőleg sokféle faválaszték termeltessék. 

A középerdő előnyei a szálerdő felett. 

1. A főfák erőteljesebb növekvése. Áll ez különösen a 
tölgyfákra vonatkozólag. 

Séquinard franczia erdőmester „A tölgyerdők kezelése* 
czimü munkájában a következőket irja : 



„A fa növekvésére különösen három tényező bir befolyás
sal : a levegő, világosság és melegség. Ha a fák szórványosan 
állanak, bizonyos idő múlva természetszerűleg kifejlődnek a 
csúcsok és oda terjeszkednek, a hol ez a három tényező leg-
erélyesebben működhetik. 

Valahányszor ez az egyensúly megzavartatik, a fa folyton 
arra igyekszik, hogy az helyre állittassék. Ebből magyarázható, 
hogy ha gyöngittetik, a lég behatásának tevékenysége valamely 
akadály, pl. sűrűség által, ez a fákat a csúcs emelésére kény
szeríti. De nem lehet tagadni, hogy az efféle akadály árt a 
fa növekvésének és gyakran a fa alakjának is. Nem szabad 
tehát ilyen akadályokat alkalmazni, kivéve, ha bizonyos külö
nös szükségletnek akarunk eleget tenni. 

A nedvesség bár felette fontos, a fák tenyészetére nem 
bir elsőséggel a fentebb emiitett három tényező fölött. 

A tapasztalat mutatja ugyanis, hogy az erdők határain, az 
árkokkal szegélyezett utak mentén, hol daczára annak, hogy a 
szél felkavarja a faleveleket s igy kiszárítja a talajt, ép a 
világosság, levegő és meleg hathatósabb közreműködése folytán 
a tenyészet erőteljesebb, mint az erdők sűrűjében; sőt M. 
Dubois határozottan azt állitja, hogy a középerdőben növő 
főfák felével nagyobb köbtartalmat érnek el, mint a szálerdők
ben növekedő ugyanazon korbeliek." 

Az itt felsoroltakat Séquinard ugyancsak a tölgyre nézve 
emliti, de könnyű belátni, hogy ez valamennyi napfénytkereső 
fanemre nézve áll. Árnyékot tűrő fanemet pedig bizonyára 
senkinek sem jut eszébe főfa gyanánt alkalmazni. 

2. Mélyebb gyökérzet s igy biztosabb állás. 
Séquinard fentemiitett munkájában e tárgyról a követ

kezőket mondja : 
„A fáknak, ha kellő zárlatban nőttek fel, elég támaszuk 

van egymás között a szelek ellen és nincs szükségük fenná'l-
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hatásuk végett még a talajban is támaszt keresni, ennélfogva 
valamennyien a felső lazább és termékenyebb rétegben nyújtják 
szét gyökereiket. De midőn e kölcsönös támasz a vetővágás 
után megszűnik, a tölgy gyökereiből szivgyökerek lesznek. 

A szórványosan álló — mint a középerdő főfái — és 
a szélnek kitett fák gyökerei annál inkább fejlődnek szivgyö-
kerekké, mennél ritkábban állanak." 

3. Nagyobb fa választék. Ez különben nem szorul bizo
nyításra s önkényt következik abból a körülményből, hogy az 
évi vágásban többféle korosztály kerül vágás alá. 

4 . A talaj sohasem marad egészen kopáron s igy nincs 
védtelenül kitéve a napsugaraknak és az időjárás viszontag
ságainak. 

5. A szabad állásban növekvő főfa gazdagabban terem 
makkot és gubacsot. 

6. Az erdősítési költségek mindenesetre csekélyebbek, mint 
a szálerdőnél. 

7. A nemesebb fanemek inkább védelem alá vehetők. 
8. Könnyen történhetik az átmenet a szálerdőbe. 

* A középer elő előnyei a sarj erdő fölött. 

1. Nagyobb és értékesebb faválasztékok termelése, mely 
a főfák képzése folytán létesül. 

2. Daczára a gyakrabban ismétlődő használatnak, a talaj 
még sem szegényedik el ugy, mint a sarjerdőnél, hol az évi 
vágás egész kopárra taroltatik. 

3. Már a középerdő természeténél fogva, a felfa és alfára 
való beosztás következtében, inkább lehetünk tekintettel az 
egyes fanemek növekvési sajátságaira. 

4. Némelykor a főfák gyümölcsének illetve magtemiésé-
nek értékesítése is számbavehető. A középerdőüzem hátrányai 
leginkább csak a kezelés nehézségeiben nyilvánulnak, miután a 



főfakorosztályok egyenletes felosztása rendkivüli figyelmet és 
ügyességet, a letarolandó főfák kiválasztása pedig gyakran 
nagy tapasztalatot és szakképzettséget igényelnek, továbbá 
abban is, hogy nem minden fanem természetének felelnek meg 
ezen üzemmód szabályai. Ennek tulajdonitható, hogy a hava
sokról teljesen leszorult, s alkalmazásának kérdése csak az 
elöhegységekben és sík helyeken jöhet szóba. Az itt elmon
dottak alapján könnyű lesz megjelölni azon viszonyokat, melyek 
mellett a középerdőüzem még alkalmazható. 

W e i s e „Die Taxation des Mittelwaldes" czimü munkájá
ban e tekintetben a következőket mondja : 

„A középerdőüzem csak ott alkalmazandó, hol a talajnak 
arra való ereje van, vagyis hol a levágott alfa rövid idő 
multán újra lábra kap s a főfák töveit mintegy melengető 
takaróval látja el. Ha az alfa magától nem záródik annyira, 
hogy a mesterséges utánpótlást nélkülözze, akkor nincs helye 
a középerdőnek s egy más erdőalak létesítendő. Az erdők 
óriási öszterületéhez képest csak csekély tér maradna fel tehát 
számára, a folyamok völgyeinek áradványtalaja, a sík fekvésű 
mészképződmények és az előhegységek kitűnő talajú lejtjei." 

Azt hiszem nem tévedek, midőn W e i s e állításait két
ségbe vonom s a talaj és fekvésnek — kivéve ha csak 
nem véderdőterületről van szó —• közvetlenül a középerdő
üzem alkalmazhatására való befolyását tagadván, ezen tényezők
nek csak annyi közvetett hatást tulajdonitok, a mennyiben 
befolynak a középerdőüzemben kezelhető fanemek tenyésztésére. 
Középerdőben alfák gyanánt használhatók mindnekelőtt azon 
fák, melyek kitűnő sarjadzási képességgel bírnak, másod sorban 
pedig azok, melyek árnyéktürők. 

Alfának alkalmazhatóságuk szerint felsorolva, következő 
fák használhatók : gyertyán, szil, hárs, tölgy, bükk, kőris, 
juhar, nyár ; a cserjék közül : a veresgyűrű, kutyafa, kánya 



bangita, ostorménfa, fagyai, kökény, galagonya, bodza és 
kecskefüz. 

Főfák gyanánt a napfényt kereső azon fanemek használ
hatók, melyek kitűnő műfát szolgáltatnak és laza lombozattal 
birnak. 

Alkalmazási sorrendjük a következő : tölgy, vörösfenyő, 
veniczfa, szil (áradvány talajon), kőris, juhar, erdeifenyő, rezgő
nyár és nyir. 

A mint ezekből kitűnik, természetüknél fogva kivált azon 
fanemek alkalmazhatók közeperdőüzemben való kezelésre, melyek 
az alsóbb regiókban találják hazájukat.* 

Innen származik W e i s e nézete, melynek folytán talaj és 
fekvés tekintetében oly szűk korlátok közé szorítja a közép
erdőüzemet, ha csak egyáltalán nem tagadja itt mindennemű 
erdősítési munkálat jogosultságát; de akkor miért van ez 
megengedve a szál és sarjerdőkben? Sőt kiváló szakfértiak 
miért kötik annyira a kezelő tisztviselők szivére : „Ültess! és 
ismét ültess! * 

A vörös- és erdeifenyő főfák kivált a cserüzemben kezelt 
erdőknél ajánlhatók. 

P i t t i u s Hermán „Die Bewirtschaftung der Kommunal-
forsten" czimü munkájában e tárgyról a következőket irja : 

„A csererdőnek nem szabad csupán tölgyekből állnia, és 
tapasztalatom szerint elegyitése a veresfenyő és erdeifenyők
kel, melyek főfák gyanánt telepítendők meg, igen czélszerü. 
Ismert dolog, hogy mennél hosszabb ideig tenyészik valmelyik 
fanem egy helyen, annál lassabban nő. Ez az eset különösen 
a tölgynél. 

A lombfák a talajt hűvösen, a tűlevelűek melegen tartják. 
Ennekfolytán a tűlevelűekkel elegyitett tölgyerdőben nem csak 
a szálfák és sarjak nőnek jobban, erdőteljesebben, hanem 
kérgük is sokkal fényesebb s igy értékesebb lesz. 



Azonkívül a tűlevelűek hamarább beárnyalják a talajt s 
ekképen megkötik a gyorsabb növekvéshez szükséges nedves
séget. A vörösfenyő évi tűhullása által javí t ja a talajt s 
amellett gyenge árnyalása következtében legkevésbé sem hát rá l 
tatja az alfa növekvését és egyszersmind kitűnő épületi fát 
szálgáltat. Már negyven éves korában vasúti talpfa készíthető 
belőle." 

Különösen felhívom ez alkalommal tisztelt szaktársaim 
figyelmét a vörösfenyőre. Marostordamegj r e mezőségi részén 
Mező-Sámsondon és Mező-Csáváson 3 0 0 — 4 0 0 m tengerszin 
feletti magasságban 15 — 2 0 ° lejtőjű északi oldalon (középes 
mély agyagtalaj neogén képletü szármátrétegbeli tályogon) 
négyezer darab három éves vörösfenyő csemete lett elültetve, 
melyek — mig az ugyanottani erdei és feketefenyő ültetések csak 
roppant gyarló eredményt mutat tak — legalább is 9 0 ° / 0 - n y i 
s ikert értek el. 

Megjegyzendő amellett, hogy a vörösfenyők Máramarosból 
tehát messze földről lettek ide szállítva, a gyökerek erősen 
meg voltak rongálva; s mindezek daczára, a mondhatni fényes 
eredmény a vörösfenyő csemeték nagy szívósságáról tesz tanú
ságot, mi egyébiránt abból is kiviláglik, hogy midőn ez év 
tavaszán a mult esztendei ültetvények megszemlélésére indultam, 
akárhány vörösfenyő csemetére akadtam, mely a viztől kinio-
satott s gyökerei nagyrészt pusztán álltak, mégis kihajtott s 
midőn fris föld hányatot t gyökereire, vidoran tenyészett tovább; 
mig a közelben lévő erdei- és feketefenyők a fagy által egy
szer kihúzatván, daczára az uj feltöltésnek, kevés kivétellel, 
tönkre mentek. Eddigi tapasztalataim szerint a mezőségi klima 
inkább látszik kedvezni a vörösfenyőnek — természetesen 
mostanáig csak fiatal csemetékről lehet szó — mint az erdei-
és feketefenyőnek. Jelenlegi nézetek szerint ez egy kicsit 
különösen hangzik. 



De a fent emiitett tényt — talán szabad belőle követ
keztetnünk — tagadni nem lehet! 

Ezt a mezőségi dolgot egyébiránt csak közvetve emlitém 
fel a végett, hogy tisztelt szaktásaimat figyelmeztessem, misze
rint — általános vélemény szerint — a magas havasok ez 
értékes fájával bátran tehetni sikeres kísérletet az alsóbb 
régiókban is. 

Áttérek most tulajdonképeni tárgyamra. Hogy mily viszo
nyok, illetve fanemek mellett létesíthető a középerdőüzem, az 
a mondottak után nem szorul bővebb magyarázatra. 

Hátra van még azon viszonyok taglalása, melyek a 
középerdőüzem alkalmazását nem csak lehetségessé, de kívá
natossá és szükségessé is teszik. 

Ezen viszonyok kiválókig a birtokosok igényei folytán 
létesülnek s a következőkből állanak : 

1. Ha a csekély erdőterület daczára számosabb faválasz-
tékra van szükség. 

2. Ha a birtokosok évi szükségletei (vékonyabb tűzifa,, 
keritésvessző, gátvessző) miatt csak alacsony forda használható, 
az erdő ilyenkor is, nehogy a gyakori vágások folytán a talaj 
sokszor kopáron maradjon s igy az elszegényedésnek nagyon 
ki legyen téve, középerdővé alakítandó. 

3. A cserüzemnél szintén kivált vörösfenyő főfák alkal
mazandók a fennebb megjelölt okoknál fogva. 

Az 1-ső pont alatti viszonyok majd mindig, a 2-dik pont 
alattiak is sokszor, a községek és egyházak erdeinél állanak be. 

Igy találjuk ezen üzemmódot kisebb-nagyobb szabályossággal 
gyakran Marostordamegye alsó- és felső-marosi járásaiban már 
régi időktől fogva. Pedig valószínűleg nem lettek arra szak
emberek által figyelmeztetve. Maguk a viszonyok, a szükséglet 
javasolták ezen üzemmód alkalmazását, S mindenesetre ujabb 



bizonyíték a székely nép értelme mellett, hogy a dolognak 
önmagától oly ügyesen nyitját találta. 

Szükséges-e, hogy mindig csak magról kelt törzsek szolgáljanak 
főfák gyanánt ? 

Ezen kérdésre határozottan nemmel kell felelni. Áll ez 
különösen a tölgyre vonatkozólag. Legyen egy sarjerdő közép
erdővé átalakítandó. Quid tunc? 

Hogy a főfának tölgyültönczökkel való mesterséges meg
telepítése mennyi fáradsággal, bajjal s költséggel já r , arról 
csak annak van fogalma, ki azt egyszer már megkísértette. 
A gyertyán, mindenféle cserje — a tölgynek rendes kísérői — 
burján módra nőnek a vágásokban, de maguk a tölgysarjak 
is az előbbiekkel vetélkedve, törekednek főfelé, a kiültetett 
csemetéket elnyomással fenyegetve. 

Mennyit kell nyesegetni, tisztogatni, ha azt nem akarjuk, 
hogy az erdősítésre fordított költség kidobott pénz ne legyen! 

A tölgysarjakról létesítendő főfák kérdése egyébiránt 
élénk vita tárgyát képezi a franczia erdészeknél is. 

Bedel saint-mauricei (Vosges) főerdész fölemlítve és pél
dákkal illustrálva azon rendkivüli nehézségeket, melyekkel a 
tölgyfőfáknak ültetés által való megtelepítése j á r , e tárgyban 
a következőket írja : 

„A vágásban egy-két évvel a kihasználás után a tölgy-
tuskókból fakadó uj hajtások közül válasszuk ki a legéletre-
valóbbakat, a legfiatalabbakat és legerőteljesebbeket, mindezek 
közt a legjobban fejlődött és legjobban fekvő — a földhöz 
legközelebb fekvő — sarjakat tartsuk fenn, a többieket pedig 
vágjuk le, vagyis inkább csak csúcsaikat metszük le, azért 
hogy a kiválasztott sarjak oldalt és tövüknél a fagy és hőség 
ellen védelmet kapjanak. E munkát ismételni kell évről-évre 
mindaddig, mig a jövendő főfának nincs többé szüksége az 



ápolásra. Lehet egy helyett két-három, sőt több sarjat is 
fenntartani oly szándékkal, hogy a kevésbé jól növekvőket 
lassanként eltávolítjuk olyképen, miszerint az ötödik évben ne 
maradjon csak egy sarj a tuskón. 1882-ben tanácsomra a 
jelzett módon néhány kísérletet tettek a Haute-Marne és 
Haute-Saőne departementokban. Bár egy kevéssé beható gon
dolkozás után reá kell, hogy jöjjünk, miszerint a főfáknak 
tuskókon való képeztetése csak jó eredménynyel járhat, mégis 
mivel soha sem láttam azt a gyakorlatban és nincs is említve 
semmiféle erdészeti műben, csak tartózkodva fogtam fel ezt 
az eszmét. 

Az utolsó nyár folyamán összegyűjtöttem a három év 
alatt ez irányban tett különböző kísérletek eredményeit. 

A Haute-Marneban ez az eljárás csak csekély befolyást 
mutatott a vastagságra, de igen érezhető jó hatást gyakorolt 
a hossznövekvésre, összehasonlítván a gondozott tuskósarj 
növekvését, a nem gondozott tuskósarj növekvésével azonos 
viszonyok közt az elsőnek előnyére mintegy 25 cm-nyi különb
ség mutatkozott. 

A Haute-Saöneban a kísérletezés bizonyos helyein a gon
dozott sarjak jelentékenyen nagyobb átmérőt tüntetnek elő a 
magasságban való észrehető különbség nélkül és némelyek 
elágazásra mutatnak hajlandóságot, más helyeken ellenkezőleg 
a gondozott tuskósarjak vastagságban nem nyilvánítanak a 
többiektől eltérő növekvést, de annál feltűnőbb hosszasági 
gyarapodásuk, többen közülök meggörbülni készülnek. 

Egyáltalán a tuskósarjaknak az emiitett módon való gon
dozása rendkívül kedvező hatást gyakorol növekvésükre s a 
mondottakat összefoglalva, a tölgyőfáknák tuskósarjakból való 
alakítását bátran lehet ajánlani." 

Mer Emil nancyi főerdész pedig ugyanezen tárgyban a 
következőket írja : 



„A Lisle-adami és carnellei tölgyközéperdők szálerdőkké 
valának átváltoztatandók, miért is a vágásokban jelentékeny 
számú fiatal, magról kelt tölgyfát kellett túltartani. Az 1 8 6 7 . 
és 1 8 6 8 . években ezen erdők kezelésével megbízatván, a neve
zett esztendőkre eső vágásokban a magról kelt fiatal tölgyek 
igen r i tkák voltak. Ekkor az a gondolatom támadt, hogy a 
tuskók sarjait — melyek eddig nem tekintettek alkalmasaknak 
a szálfák képzésére s ennek következtében letarolni kellett 
volna — hasznosítsam és oly kezelés alá vegyem, mely által 
a felfák gyorsabb képzése lehetséges leend. Ezen czélból két-
három évvel a vágás után a tuskósarjakat egy-kettő kivéte
lével — melyek a jövendőbeli főfákat voltak hivatva szol
gáltatni — levágattam, kiválasztván a meghagyottakat a 
legerőteljesebb és a legmélyebben fekvő sarjak közül. 

Az eljárás a következő elméleten alapszik : A bélsuga
rakban ép ugy a kéreg és faparenchymben összegyűlt kemé
nyítő a helyett hogy a különböző sarjak közt felosztódnék, 
csak a fentartottakra megy át. Ez utóbbiak tehát jobban 
táplálva lévén, erőteljesebben nőnek s igy a többi közül 
kiemelkedve mindjárt felismerhetők. 

Ez a munka a tél folyamán végeztetett . íme a főered-
mények, miket megállapíthattam! 

A fenntartott sarjak ugyanazon esztendőben hosszúságukban 
roppantul nőttek, annyira, hogy szükséges volt őket karókhoz 
köttetni, nehogy a szél és nagy lombozatuk súlya alatt össze 
ne törjenek. 

Törzsük alvó rügyekből (melyek a tápláló anyagok nagy 
mennyisége folytán uj életre ébredtek) fakadó nagy számú 
ágakkal voltak ellátva. 

Ügyelvén arra , hogy az ágak igen el ne terjedjenek, 
gondoskodtam azoknak lassanként való eltávolítása felől is, 
mert jelenlétüket egyelőre szükségesnek láttam, hogy az úgyis 



nagyon lábra kapott, hossznövekvést csökkentsék s inkább a 
vastagsági gyarapodást mozdítsák elő. A dús lombozat ápolása 
mindenesetre, a tuskó gyökereinek nagy részét továbbra is 
életben tartja. Ily feltételek mellett az egyed gazdag nedvtáp
lálkozásban részesül és erőteljes növekvése is biztositva van." 

Ezen kétségkívül ügyes és jó nevü franczia erdészek 
kísérleteinek — melyek szerint a tölgy főfák sarjakról is 
sikerrel képezhetők — felemlítése után a következőkben vélem 
a tárgyat megvilágíthatni : 

A közeperdőüzeni alkalmazását megkívánó viszonyok 
taglalásakor első helyen — „Ha a csekély erdőterület daczára 
számosabb faválasztékra van szükség * — feltételt hoztam 
fel. Hozzáadva még azt, hogy a magasabb korral kapcsolatos 
igen vastag méretű fák nem igényeltetnek — ugy a síkon és 
az előhegységekben — tehát kiválólag magyar és székely 
vidékeken elterülő községeknek az erdeikhez fűzött kívánal
mait soroltam elő. A középerdő kiválólag a községek igényeit 
öleli fel, miért is joggal lehetne községi erdőalaknak nevezni. 

A községek az erdeikből vágott szerszám- és épületfát 
leginkább a hidak jó karban tartására, kisebb mérvű száraz és 
vizi építkezésekre fordítják. 

A 60 — 80 éves tölgyfa méretei bőven kielégítik szük
ségleteiket. Ezen korig pedig a sarjadzás által keletkezett 
tölgyfa is megállja helyét. 

Felhozván most még azt, hogy a községek nagyobbára 
anyagilag nincsenek azon helyzetben, hogy erdősítési munkála
tokra, melyekkel mindenütt a kizárólagosan magról kelt tölgy-
főfának alkalmazása járna, sokat áldozhassanak, azt á követ
keztetést vonom, hogy a községek s egyáltalán a testületi közép
erőknél, a tölgy főfának tuskósarjak által való képzése legalább 
is megengedhetőnek tekinthető. 



A sarjadzás által létesült tölgy főfák is teremnek annyi 
magot, hogy a kivesző tuskók helyeit maghullásuk folytán 
keletkező csemetékkel kipótolják s azok bár az alfának első 
fordája alatt a sarjak által való elnyomás folytán csak sül
lődnek, de letárolásuk után a fris tuskókból, fris gyöke
rekből a sarjak annál vidorabban nőnek. A mi a sarjakból való 
főfaképzést illeti, én még a Bédel és Mer franczia erdészek 
által javasolt eljárást is körülményesnek tartom. Különben is 
a sudáron felfelé törekvő sarjaknak szőllő vagy komló módjára 
karókhoz való kötése faszegény vidéken nem is volna keresztül 
vihető, hanem legczélszerübbnek tartom, a mit Marostorda-
megyében tényleg gyakoroltam is, ha vágás alkalmával a 
legvastagabb, legerőteljesebb és legegyenesebb növési egyed 
(akár magról kelt csemete legyen, akár sarjadzás utján kelet
kezett az) tar tat ik túl főfa gyanánt. Az ilyen főfát nem kell 
félteni széltől, hónyomástól, nem kell karóhoz kötni. Önön 
magában birja az erőt, hogy az idő viszontagságainak ellent-
álljon s a mellett kiválasztása könnyű szerrel teljesíthető maga 
az erdőbirtokos által. 

Félig-meddig megfelelő talajt feltételezve, 1 0 — 1 5 éves 
tölgysarjak között ily méretű egyedet bőven találhatni. 

Ép igy alakakithatók főfák a venike szil, juhar , kőris 
és nyársarjakból is. 

A vörösfenyő és erdeifenyő főfák képzésénél, melyek úgyis 
eddigelé csak kivételes esetekben fordulnak elő, nem marad 
más hátra, mint lehetőleg idősebb csemetéket ültetni, száraz 
időben őket megkapálni (ez az eljárás a Mezőségen az emiitett 
fanemeknél kitűnő eredményre vezetett) a körülnövő sarjakat 
nyesegetni, vágatni. 

Azon erdőbirtokostól, ki ezeknek a fanemeknek a meg
telepítésére vállalkozik, vagy erdeje állami kezelés alatt állván, 
a fennforgó viszonyok kellő megfontolása után az illetékes 



erdőtiszt által arra kényszeríttetik, feltehető, hogy az elültetett 
csemeték ápolásához szükséges eszközökkel tényleg rendelkezik. 

A középerdőüzemnél alkalmazandó forda, az alfa és főfa 
legczélszerübb aránya. 

Tekintsük mindenekelőtt az alfa fordáját, Ez a birtokos 
szükséglete szerint kisebb-nagyobb lehet. Határozott szám nem 
állitható oda, legfeljebb annyit mondhatunk, hogy az alfa for-
dája 10 és 20 év között mozoghat. 

Tiz évesnél alacsonyabb forda nem alkalmazható, miután 
a gyakori vágások a talajt nagyon elszegényitenék, a tuskók 
is gyorsan kiveszésnek indulnának. Húsznál magasabb pedig 
azért nem ajánlható, mert ezen határon túl a főfa beárnyé-
kolása az alfa növekvését nagyobb mértékben hátráltatja, 

A főfa fordáját, mely mint tudjuk, az alfának mindig 
többszörösét képezi, szintén bajos határozott korlátok közé 
szabni. 

A birtokos szükséglete, a főfák minősége (magról kelt 
vagy sarjadzás utján létesült-e?) azoknak magtermő kora 
lehetnek kiválólag irányadók. 

Illés „ Erdőtenyésztéstan "-ában a 7 0 — 8 0 éves forda 
ajánltatik s miután e koron túl (ez alkalommal természetesen 
csak magról kelt főfákról lehet szó) a fák igen elágazódnak, 
hacsak valami különös vastag méretű fa termelése nem szán
dékoltatik, a főfákra az emiitett időszakra terjedő forda tekin
tendő legalkalmasabbnak. 

Áttérek most az alfa és főfa közti arányra. 
"Weise „Die Taxation des Mittelwaldes" czimü munkájában 

az alfának csak alárendelt szerepet tulajonit és a következő
ket irja : 

„Az a fa, mely folyton árnyék alatt tenyészik s még az 
sincs megengedve neki, hogy lombját szabadon a nap felé 



fordítsa, az erdőben csak alárendelt szereppel bírhat, a főszerep 
mindenesetre az uralkodó egyedeket illeti s az erdőgazdaság 
feladata kiválókig ezeknek kedvezni. Ha a fősúly az alfára 
fektettetik, ugy az nem középerdő többé, hanem sarjerdő 
egyes túltartott főfákkal." 

Burel épinali (Vosges) erdőmester máskép fogja fel a 
dolgot. Szerinte az alfa és főfa ugy egyesitendők, hogy mennél 
kevesebbet ártsanak egymásnak s ily szempontból kiindulva, 
a 0 - 3 főfa arányt tartja legczélirányosabbnak, mely mellett 
az alfa növekvésében még nem mutatkozik érzékeny há t ra 
maradás. Weise és Burel nézeteit összehasonlítván, okvetlenül 
az utóbbinak kell igazat adnunk. 

Mit Weise a középerdőről ír, az tulaj donképen szálerdő, 
vagyis igazabban az ő mondása megfordított értelmében : szál
erdő sarj alnövettél. 

Mindenesetre a főfa és alfa arányának helyes megválasz
tása rendkívül fontos a középerdő alkalmazásánál. 

Azok, kik a középerdőüzemet nem tartják czélirányos 
üzemmódnak, hivatkozván a tényleg létező számos gyarló kö
zéperdőre, bizonyára Weise-féle középerdőket láttak. 

Nem is képzelhető az máskép! 
A főfák nagyon sűrűen állanak ahhoz, hogy az alfa 

lábra kapjon, de másrészt szálerdőnek mégis r i tka. 
Az efféle középerdő tulajdonképen nem egyéb elrontott 

szálerdőnél. 

B. E r d ő r e n d e z é s i m ó d . 

Szabályos állapot. 

Az eszmény mely után törekszünk, a következő : 
Vágásonként szabályos főfakorosztályokat létesíteni, min

den korosztályban a szabályos fatömegei és növedéket helyre-



állítani olyképen, hogy az évi vágások kihasználása alkalmával 
a szabályos növedék szolgáljon hozamul. 

Az évi vágás : 
T 

V = J 
hol v az évi vágást, T az erdő összterületét, f az alfa for
dáját jelenti. 

Az évi vágások a szabályos állapotban egyenlők lévén, 
elegendő, ha csak egyet veszünk fel példának, mely épen 
vághatási korát elérte. 

Tekintsük mindenekelőtt a szabályos korfozatot. A kor
fokozatok számát (s) kapjuk, ha a főfa fordáját (F) elosztjuk 
az alfa fordájával (f), vagyis : 

s = — es F=sf, 

tehát minden korosztály f esztendővel különbözik egymástól. 
A legidősebb vágások közvetlenül a kihasználás előtt f, 

2 f, 3 f stb. egész s f korosztálylyal birnak. 
A közvetlenül ezek után kihasználandó vágások egy évvel 

fiatalabbak, tehát : f—1, 2 f—1 stb. s f—1. A harmadik év 
múlva tarolandó vágásokban f—2, 2 f—2 s f—2 
éves fák vannak; végül a legfiatalabb vágásban f—(f—1), 
f+1, 2 f+1 (s—l) f+1 éves egyedek fordul
nak elő. 

A szabályos középerdő korosztályai tehát mint a szál
erdőnél, egy-egy évi különbözetet mutatnak. A legfiatalabb 
vágásban 1 éves, a rá következőben 2 éves stb., a legidő
sebben f éves fák találhatók. 

Az f+1 évesek ismét a legfiatalabb, az f+2 esztendő
sek a rákövetkezőben s végül 2 f évesek a legidősebb vágásban 
fordulnak elő. Igy folytathatjuk a sorozatot, mig el nem érünk 
az s f=F esztendős törzsekhez, melyek csupán a legidősebb 
vágásban foglalnak helyet, 



A szabályos állapotban ezen különböző korosztályoknak 
tökéletesen egyforma területeket kell elfoglalniuk, értvén e 
terület alatt a különböző korosztályú főfák árnyéktereinek 
összegét. Az egyes korosztályoknál megkivánt árnyéktér-össze
gek alapján határozandó meg a megfelelő törzsszám, nem 
pedig mint ezt Cotta teszi, a túltartott főfák számából a kor
osztályok árnyéktér összege. 

Az évi vágás volt : v = y ; ebből: vf—T 1. sz., 

F F 
de a korosztályok száma: s = y , vagyis f=—, helyetesitve f 

értékét az 1. számú egyenletbe, ugy : 
F m • v T T 

V—=I I g V — = 7 7 = ^ 2. SZ. 
s O J s F sf 

Ez utóbbi képlet egyenest az alapot nyújtja a szabályos 

készlet meghatározásához. A legfiatalabb korosztály fatömeg-

ben még nem fejezhető k i , miért is csak az általa elfog

lalt — vagy — terület jelölendő meg. 

Ép ugy kell eljárni minden főfa korosztálylyal, mely még 
nem bir számbavehető szinfa (Derbholz) mennyiséggel. A sza
bályos fakészlet meghatározásánál csak a többi korosztályok 
fatömegei vétetnek tekintetbe. 

A fatömegek megállapítása végett szükséges megismernünk: 
3. a szabályos zárlatot, 
2. minden korosztály (már tudiillik a szinfát szolgáltatók) 

mintatörzsének árnyékterét és 
3. annak fatömegét. 

Az 1-ső feltételről már szólottunk, midőn a főfa legelő
nyösebb arányát 0 . 3 - ra szabtuk s itt tehát nincs több mondani 
való. Az árnyéktér meghatározása következőképen történik : 

A lombozat végpontjait a földre vetítvén, az igy szár
mazott pontoknak a törzs közepétől való távolságát előtüntető 
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méreteknek átlagát vesszük, mely a további számításokhoz az 
alapot fogja szolgáltatni. 

Csak az a kérdés most, az árnyéktér körnek vagy négy
szögnek tekintendő-e? Ha körnek vétetik, a valóságnál kisebb, 
ha négyszögnek, (a körön kivül irt négyszögről lévén szó) 
nagyobb eredményt kapunk, s azért egy más idom keresendő, 
mely a kettő között fekszik, ez pedig nem egyéb, mint a 
szabályos hatszög, mely az emiitett kör kerületén kivül ala-
kittatik. Legyen ezen szabályos hatszögbe irt körnek sugara r, 
ugy a szabályos hatszög területe : 

V 2 , 1 8 0 ° 
K=n r2 tg —, 

hol n a sokszög oldalainak számát jelenti, helyettesitve ezt a 
jelen esetben : 

K= 3-463 r2 lesz. 
S ha a sugár helyett a beirt kör átmérőjét veszszük, lesz : 

# = 0 - 8 6 5 5 cl2. 
Egy-egy korosztálynak négyszögölekben kifejezett területén 

a törzsek száma : 

°— F 0-8655 d- * u e < 

hol 0*e a főfa előfordulási aránya. 
Ezen egyenlet következőleg is irható : 

1600 T 0.8655 d 2 

0-e 

0-8655 <l2 „ , ,T , 

Itt — — a notert fejezi ki, jelöljük ezt iv-nel, az 

/ i 6 o ^ ^iiaiu|^ t o rj- et C-ve\, ugy a törzsek száma : 

és ha a mintatörzs köbtartalma M, ugy vágásonként egy-egy 
felfakorosztály fatömege 



Legyen a különböző korosztálybeli főfák köbtartalma : 
m 2 , m3 mn, 

a megfelelő nőtér : 
n2, ns nn. 

M és N helyett az előbbeni értéket tévén, egy vágás 
szabályos készlete : 

„ (m„ m, , , mn—1 m„ \ 
szic=C ( - + - + H 1 ) . 

Hogy az egész erdőre vonatkozó szabályos készletet meg
határozhassuk, tegyük a szabályos évi növedéket ^ - n e k ugy : 

a legidősebb vágás készlete szk, 
az 1 évvel fiatalabb vágás készlete szí—/u, 

a legfiatalabb vágás készlete szk—(f—1) /u. 

Az összeg tehát : f (szjc — — /u^ j , 

s ha f pi—Z, ugy az egész erdőre vonatkozó szabályos készlet : 

Szk =f szk — ~ Z. 
Ezek után csak a /u szabályos évi növedéket kell meg

állapítanunk. 
A forda folyamán a törzsenként! szabályos évi növedék : 
a legidősebb korosztálynál mn — m„—i, 
az utána következő korosztálynál mn—\—mm—2, 

a legfiatalabb korosztálynál m 2 — , tehát a 
vágás valamennyi törzsére nézve : 

c c 
— {mn—«Í»I-I) -I- 7 ( w n _ i — w w _ 2 ) + -+-

l(m3—m2)-r--m3 — mí). 

Ennek a szabályos évi növedék az — részét teszi s igy 

megkapjuk a következő egyenletet : 



C /MN—mn—i mn—L — MN—2 , , M„ — M2 M 2 —M,\ , 
i" = y ( — — + + + e s 

„ / ) % - ) » . - ! H Í B - I — m„-2 m3—8 M2 — I»A 
Z = 0 N. T H,_L + « 3 ""+" N, ) • 

Ez az egyenlet mutatja az egész erdőre vonatkozó sza
bályos évi folyó növedéket, de egyszersmind a kihasználandó 
terület vágási fatömegét is. 

A szabályos évi hozam teljesen megegyezik a szabályos 
évi növedékkel. 

Ezek után csak még azzal kell tisztába jönni, hogy a 
főfák évi kihasználását miképen eszközöljük, hogy épen a 
szabályos évi hozam nyeressék. 

Kihasználást csak oly módon szabad foganatosítani, hogy 
a készletből csak annyi vágassék, mennyit a túltartott növe-
dék pótolni képes, vagyis ha a hozam letaroltatott, minden 
korosztálynak annyi törzszsel kell bírnia, mint a mennyivel az 
utána való idősebb rendelkezett, 

A legidősebb első korosztály eszerint teljesen levágatik, 
az utána való második korosztályból annyi törzs lészen túl
tartandó, mennyi az elsőben volt, stb. 

A kihasználat tehát : 

(í—°) m* + ( « é r - 4) + ( T ^ T — ^ £ r ) 

m n - 2 + + (£ — ™) m2. 

Egyáltalán az alfa fordájának végével ugyanoly készlet

nek kell mutatkozni, mint a megelőző forda végén. 

A második korosztályból a legidősebb első korosztály 

részére fentartattak — és taroltatott ( -—- — —-) számú törzs. 
fin _ \ fin—1 fin J 

A (777) s z ^ m u törzsek egyenként s évenként y (mn—mn—\-

gyel nőnek, tehát az egész forda alatt 



Minthogy minden túl tar tot t törzs a vágás végével mv—\ 
köbtartalommal lép az uj korosztályba, ugy a forda végével 
köbtartalma m M _ i 4 - fnn — mn.-\ — mi-. 

c 
A korosztály készlete tehát — X »»». vagyis a szabá

lyossal ismét megegyezik. 
A mi a legidősebb korosztálynál említtetett, ugyanaz áll 

a fiatalabbakra vonatkozólag is. Egy példa világosabbá teendi 
a mondottakat. 

Legyen Marostordamegyében fekvő Gyalakuta község 
2 6 . 4 hold erdeje középerdőüzemben kezelendő. Az alfa mint 
vékonyabb tűzifa lesz értékesítve, a főfa pedig háziszükség
letre, a községi utak és hidak jó karban ta r tására használ
ta t ik fel. A községnek pénzjövedelmet csak az alfa szolgáltat, 
s igy a fősúly arra fektetendő, hogy az a főfák által növek
vésében ne hátrál tassák. A kőzéperdőüzem tehát 0 - 7 alfa és 
0*4 felfa aránnyal állapittatik meg. Az alfa fordája 1 5 , a 
főfáé 60 esztendő. Az alfát 0"5 tölgy, 0 - 5 gyer tyán; a felfát 
tisztán tölgy képezi. Főfák gyanánt akár magró l , akár 
sarjról kelt tölgysuhángok tar tandók túl, csak erőteljes, vas
kos és egyenes növést mutassanak. A szabályos évi vágás 
1-75 hold. A főfa korosztályok száma négy. Egy korosztály 
szabályos vágás területe = 0 - 4 4 hold. 

A főfák szabályos készlete következőleg számíttatik ki : 
Mindenekelőtt ismernünk kell a legidősebb vágásnak a 

taroláskor meglevő főfakészletét s itt megjegyzendő az, hogy 
miután a tölgy csak 30 éves korában kezd haszonfára való 

- szinfát szolgáltatni (már tudniillik a község szükségleteit 
tekintve) csak a 2-dik főfakorosztálytól fog a fatömeg is 
kifejeztetni, mig az első főfakorosztály, mely korra nézve 
ugy is megegyezik az alfával, csak a reá eső területtel j e 
löltetik. 



A főfák 
kora 

ev 

Terü
let 

hold 

5 
e s 

öl 
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• öl 

Nőtér 

• öl 

Főfák száma 

darabszám 

Fatömese 

15 
30 
45 
60 

Összesen 

0-44 
0-44 
0-44 
0-44 

1-5 
2-5 
3 

1-9 
5-4 
7-8 

0-3 
0-3 
0-3 

6 
18 
26 

266 
88 
61 

1-76 

117 
39 

_ 2 7 

183 

0-05 
0-3 
0-5 

6 
12 
13 

31 

Ezen 31 tm3 a legidősebb vágásnak a tarolás korában való főfa-
készletét jelenti. 

M e g j e g y z é s . Az árnytért kapjuk JiT=0 ,8655 d2 képlet által. 
Az eredményt az előfordulási aránynyal osztva, a nőtér nyeretik. A holdan-
kénti főfák számát végül 1600 •° -nek a nőtérrel való osztása tünteti elő. 

Ezen táblázat alakításához nem kell egyéb, minthogy minden 
főfakorosztály próbatörzse a természetben megállapittatván, an
nak koronaátmérője megméretik és köbtartalma kiszámittatik. 

Az egész erdőre vonatkozó növedék egy forda folyamán : 
a 2-dik korosztálynál törzsenként 0 - 05 tms, összesen 6 tm3

r 

„ 3-dik . » 0-25 „ „ 10 „ 
4-dik 0-2 

tehát a növedékösszeg Z=2l Úrfi. 

Tehát a szabályos készlet pedig : 

Szh = f szjc — f - ^ - Z. 

Helyettesítve az adatokat 

1 5 X 3 1 — ^ X 2 1 , Szk = 3\8 tm*. 

Ezen mennyiség jelöli a szabályos készletet, közvetlenül a 
vágás előtt. 

A szabályos fahozam egyenlő a szabályos évi növedékkel' 
vagyis egyenlő 21 ím 3 -rel . J 

A vágás fakészletéte gyébiránt az alábbi táblázat tünteti elő : 



A szabályos fahozam kiszámítása egyébiránt következőleg 
is történhetik : 
a 4-dik korosztályból taroltatik 27 drb törzs, á 0"5 tm* 13 tm', 
» 3-dik , " , 3 9 - 2 7 = 1 2 „ „ „ 0-3 „ 4 „ 
» 2-dik „ :, 1 1 7 - 3 9 = 78 „ „ „ Q-Q5 „ 4 „ 

összesen 117 darab törzs 21 tm*. 

Az alfa szabályos készlete az előfordulási arány tekin-
tetbevételével ugy határoztat ik meg, mint a hogy az a sar j 
erdőnél szokott megtörténni. Az előbbeni példánál megmaradna, 
tegyük fel, hogy ez alkalommal az általános termési táblák 
sarjerdőre vonatkozó III . termőhelyi osztálya az i rányadó. A 
szabályos készletet őszszel közvetlenül a tarolás előtt a kö
vetkező képlet tünteti elő : 

hol f az alfa fordáját, t az előfordulási arány tekintetbevéte
lével az egész erdőre (az alfát illetőleg) vonatkozó évi á t lag-
növedéket jelöli, f az előbbi példa szerint 15 esztendő, t a 
I I I . termőhelyi osztály útmutatása mellett 

^ i ^ + i l 6 0-7 X 26-4 . 

I t t 0 - 7 az alfa előfordulási aránya, 2 6 4 pedig az összes 
erdőterület s ilyképen 

t == 31 tm3. 
A szabályos készlet tehát 

_ 15 . 31 31 

Szk = 2 4 8 tm3. 
A szabályos évi hozam pedig egyenlő a fentebbi növedék-

összeggel (t-vel), vagyis 31 tm3-re\. 
A szabályos évi hozam az idézett I I I . termőhelyi osztály 

adatai alapján kiszámítható még a következőképen 

Szk = ^ . 0-7 . 1-76, 

S % = 3 1 tm3. 



A középerdö a valóságban, 

a) F ő f á k. 

A vágásokban túltartandó főí'amennyiségek állandóvá 
tétele végett tekinttel kell lennünk ez elemi csapások folytán 
(széltörés, hónyómás stb.) létesült apadás átlagos értékére is. 
Burel szerint ez az apadás egy ötöd által fejezhető ki, s igy 
valamennyi főfakorosztály a természetben egy ötöd számú 
főfával nagyobb mennyiségben állapítandó meg, mint a hogy 
az a szabályos állapotban előiratnék, vagyis minden korosz
tályban 0'2-del több főfát kell túltartani, mint a hogy a 
szabályos állapot azt megkövetelné. Részemről azonban a mi 
viszonyaink között e számot nagynak vélem s mint ezt Maros-
Tordamegyében tényleg gyakoroltam, jobbnak tartanám az 
apadást csupán O - l -ben felvenni. A valóságos készlet egyéb
iránt mint mindenütt, ugy itt is csak próbaterek segélyével 
állapitható meg. Bár a főfák minden korosztályának egyen
letesen kellene felosztva lenni az egész területen, a termé
szetben ez kellő szabályossággal soha sem áll be, azért 
pontosabb adatok nyerése végett a próbaterek aránylag na
gyobb számban veendők, mint a szál- és sarjerdőkben. A fiatal 
korosztályok, melyek szinfát még nem adhatnak, csupán terület 
által fejezendők ki és pedig a legfiatalabb — első korosztály — 
mely az alfák között foglal helyet, miután annak a második 
korosztályba belépő fatömege csupán tőlünk függ, a szabályos 
állapottal megegyezőleg vehető fel. 

A második, esetleg harmadik korosztályokhoz tartozó 
főfák száma ép ugy mint a szinfával biró korosztályoknál 
a próbatéren törzskiszámlálás által meghatározandó, illetve 
vastagságuk mindegyiknél külön-külön megmérendő, csakhogy 
az előbbiek átlagtörzsénél csupán a lombozat kiterjedése jön 



számba, mig a szinfát szolgáltató korosztályok próbatörzse ép 
oly szabályszerűséggel köbözendő, mint az a szálerdőnél szokás. 
Igy tehát a középerdő becslésénél a legfiatalabb első korosztály 
mindig a szabályos állapotnak megfelelő területtel vétetik fel, 
egyéb adat kitüntetése nem kívántatik. A második stb. szinfát 
nem nyújtó korosztályok törzsszáma kifejezendő, ép ugy a 
kiszámított átlagtörzs lombozatának kiterjedése, illetve ár
nyéktere. 

A többi korosztályoknál pedig ezeken kivül még a fatö
meg is lehető pontossággal megállapítandó. 

A próbatéren levő törzsek kiszámlálásuk és mellmagas-
ságbani vastagságuk feljegyzése után még a próbatérfelvételi 
kézikönyvben korosztályok szerint elkülöníthetők. 

Részemről a következőképen jár tam el : 
Mindenekelőtt számba vettem az alfa fordáját, vagyis egy 

korosztály időtartamát. Legyen az, mint a Gyalakuta község 
erdejét illető példában idéztetett 15 esztendő, ugy minden 
évben a kéreggel együtt 0 - 6 cm vastag réteg képződését fel
tételezve, mely Maros-Tordamegyében a viszonyoknak tényleg 
megfelel, minden 9 cm-nyi vastagságkülönbözet fog egy-egy 
korosztályt előtüntetni, melynek átlagtörzse kiszámítandó és 
köbözendő. 

Megeshetik ugyan, hogy a próbatörzsön leolvasható év
szám nem akar felosztásunkba beilleni, de az ily abnormis 
viszonyok között nőtt törzs a számítás alapjául nem vehető s 
egy uj mintatörzs döntése minden esetre a kivánt czélhoz 
fog vezetni. 

Az egyes korfokozatoknak vastagsági osztályokba való 
elkülönítése egyébiránt okvetlenül szükséges azért is, hogy a 
kihasználáshoz alapul szolgáljon. 

Ha a vágatási tervben csupán csak az említtetik, a 4-ik 
korosztályból valamennyi, a 3-ikból ennyi, a 2-ikból meg 



annyi törzs tarolható, ez ugyan kint az erdőben semmit 
sem ér. Egy igazi „Nesze semmi fogd meg jól!" 

Áll ez -'különösen a testületi birtokosokra vonatkozólag, 
kiknek, ha van is erdőtisztjük, annak a kezelése alatt lévő 
erdők annyi helyen vannak szétszórva, hogy merő fisikai lehe
tetlenség , miszerint valamennyi évi vágásban a letarolható 
főfákat külön-külön megjelölje. De nincs is rá szükség, ha 
egyszer az mondatik ismét a gyalakuti példa szerint, hogy a 
4-ik korosztályból, vagyis a mellmagasságban 31 — 40 cm 
vastag fákból valamennnyi, a 3-ik korosztályból, vagyis a 
2 2 — 31 cm vastag fák közül 12 drb, a második korosztályból, 
vagyis a 13 — 22 cm vastag fák közül 78 drb tarolható, ugy 
azt laikus is megértheti és a kijelölést is könnyű szerrel esz
közölheti. 

Ily eljárás által leghamarább fog eléretni nem csak az 
összes főfakészletnek, de külön-külön minden korosztály kész
letének a szabályos állapotot illető megközelítése. 

Fennebb emlitém, hogy Maros-Tordamegyében szerzett 
tapasztalataim szerint a középerdő főfái háncsostól-kérgestől 
évenként nagy átlagban 0"6 cm-t nőnek. Nehogy ez az adat 
túlnagynak tűnjék fel, a következőket tartom szükségesnek 
megjegyezni. 

Mindenekelőtt tölgyfákról van szó. A tölgynek kérge s 
háncsa pedig a középerdő szabadon álló főfáinál sokkal jobban 
fejlődik, mint sűrűbb állásban levő szálerdőknél, hozzá járul 
ehhez az itteni talajnak nagymérvű gypsztartalma, mely szintén 
előmozditja a tölgy háncsa és kérgének gyarapodását. 

Végül a maros-tordamegyei testületi erdőknél a főfák 
fordája 60 évtől legfeljebb 80-ra emelkedik. M. Nanquette 
franczia erdész „ Exploitation et estimation des bois" czimü 
művében e tárgyban a következőket mondja : 



„A tölgy kérge és háncsa legfeljebb 80 éves korig gya
rapodik jelentékenyebben, azontúl alig változik." 

Igy a Maros-Tordamegyében alkalmazásban lévő főfa-
fordának tar tama a kéreg- és háncs növekvésének legnagyobb 
fokára esik. 

Továbbá szem előtt tar tandó a középerdő természete, 
mely használható faanyagban, illetve évgyűrűkben is je lenté
kenyebb vastagsági gyarapodást idéz elő, mint az a szálerdőnél 
mutatkozik. 

A valóságos főfakészlet egyébiránt szakasztott olyformán, 
mint akármelyik másnemű erdőalaknál, próbaterek segélyével 
határoztatik meg, a megelőzőket csupán azért hoztam fel, 
hogy szerény tehetségem szerint némi útmutatással szolgáljak, 
mily módon állapithatjuk meg külön az egyes korosztályokra 
vonatkozó fatömeget és módosithatjuk azt tetszésünk szerint, 
hatalmunkba lévén ekképen a középerdő ép ugy, mint a szál-
és sarjerdő. 

Áttérek most a növedék meghatározására. 
Ezen czélból a növedékfuróval néhány forgácsot szedünk 

ki a mintatörzsből, s azokról lemérjük a legutolsó alfa-forda 
alatt képződött évgyűrűk szélességét. Ezeket , valamint az 
egész fa átmérőjét feljegyezzük. Odahaza azután kiszámit-
tatik a viszonylagos átmérő olyképen, hogy a mintatörzsnek a 
jelen korfok kezdetén való átmérőjét az azon idő elteltét illető 
vastagsági szaporulattal elosztjuk s ennek alapján a Burghardt -
féle táblázatokból az elmúlt időre és a jövőre vonatkozó növe-
déki százalék kiolvasható. 

Mindkét növedékre vonatkozólag az átlagos értékek alkal
maztatnak. 

Ezen két fajta növedéki százalékból kiszámithatjuk : 
1. a forda kezdete óta létesült növedéket; 2 . a tarolás 

beálltáig létrejött növedéket. 



Legyen a mintatörzs jelenlegi köbtartalma k, az évi 
növedéki százalék a forda kezdetétől a jelen korig való időt 
számítva : O'ö j ) e , akkor a köbtartalom kv melylyel a törzs 
bizonyos t év előtt birt, nyerhető a következő egyenletből : 

k * 
Kl ~ 1+0-0 p, . í> 

és a forda kezdetétől a jelen korig való növedék 
n — k — . 

Ha a jövőre vonatkozó évi növedéki százalék 0 - 0 jJj-vel 
jelöltetik és f-íe\ az alfa fordája ugy a jövőre, egész a taro
lásig vonatkozó növedék : 

nl = k .  0-0 pj (f-t), 
végül 

n + n, =k — kx + k O'O pj (f—t) 
adja az egész fordatartam alatt létesülő növedéket. 

Egy másik nevezetes feladat a remélhető főfahozam meg
állapítása. 

Itt mindenekelőtt a szabályos főfahozamot előtüntető 
táblázatot veszünk elő s miután a becslés folytán tudjuk, hogy 
az erdőben minden korosztály hány főfa által van képviselve, 
ugy a minden korosztályban tényleg letarolható főfák számát 
kapjuk, ha az egyes korosztályokhoz tartozó és a valóságban 
létező főfamennyiségből kivonjuk a szabályos állapot szerinti 
és az előállható apadás végett 0 ^ részével nagyobbított túl
tartandó főfa mennyiséget, 

Vegyük fel ismét a gyalakuti erdőről szóló példát, 
Mint láttuk, a szabályos állapotnál a negyedik korosz

tályból tarolható valamennyi törzs 
a 3-dikból túltartandó 27 drb. 
a 2-dikból , 39 „ 
A valóságban keresztül vitt becslés pedig azt mutatja, 

hogy 



a 4-dik korosztályból van 20 drb, 
„ 3-dik „ 35 „ 
n 2-dik . , 100 „ 
Lesz tehát tényleg kihasználható : 
a 4-dik korosztályból 20 drb törzs, á 0 5 tm3 = 10 tm3, 
., 3-dik „ 35 —[27 + 0-1 . 2 7 ] = 5 drb, á 0 3 tm3 = 2 / » Í 3 , 
., 2-dik „ 100 —[49 + 0-1 . 39] = 57 „ ., Q-Q5 „ = 3 „ 

a remélhető évi fahozam tehát 82 drb törzs = 15 tm3. 

A letarolandó főfaegyedek ügyében megjegyeztetik, hogy 
mindenekelőtt a hibás főfák szedendők ki, nemkülönben, ha a 
főfák elegyesen különböző fanemek által volnának képviselve, 
ugy első sorban azon fanemek vágandók ki, melyek rövidebb 
fordát kivannak, igy a tölgygyei szemben előbb a nyár, nyir stb. 

A mi a vágásban túltartandó főfák számát illeti, az a 
szinfát szolgáltató korosztályokra vonatkozólag az előbbiekből 
tisztán kivehető, nem kell egyebet tennünk, mint a szabályos 
állapot szerint túltartandó főfamennyiséghez annak 0"j részét 
hozzáadni, tehát csak az alfa közül túltartandó főfamennyiség-
ről fogok ez alkalommal szólani. 

Vegyük megint elő a gyalakuti példát. 

Láttuk a második korosztálynál, hogy holdanként 266 drb 
efféle törzs fordul elő, ez az 0 ^ apadás tekintetbe vételével : 

266 + 0 . ! . 266 = 2 9 3 darabra változik. 

Ennyit kell az első korosztályból illetve, az alfából főfa 
gyanánt túltartani, vagyis világosabb s minden laikus által 
érthető módon kifejezve, minden 2 — 3 ölre lészen egy-egy az 
alfa korosztályában lévő fa felfagyanánt túltartandó. 

A kihasználás az alfa fordájához mérten vágásosztás 
alapján történik. 

Egyenlő termőhelynél az eljárás egyszerű, különböző 
termőhelyi osztályoknál azonban a redukált terület szerint 
eszközöltetik a kihasználás. 



A termőhelyi osztályok megállapításánál az alfa fatömege 
szolgál irányadóul, mely az évenként nyert tapasztalati adatok 
alapján könnyű szerrel meghatározható. 

A középerdőüzemnél tehát csupán a sarjerdőt illető termő
helyi osztályokról lehet szó. 

b) A l f a . 

A termőhelyi osztály ismeretes lévén, a valóságos alfa
készlet meghatározása egyszerű dolog. 

Próbaterek alapján való becslés s az egész próbatéren 
levő alfának letárolása költséges lenne, de nincs is rá szükség. 
A vágások eredményei folytán nyert tapasztalati adatok untig 
elegendők a termőhelyi osztályok s igy a meglévő korfokok, 
zárlat és előfordulási arány tekintetbe vételével a valóságos 
alfa készlet megállapítására. 

Végül a remélhető hozamok szintén a tapasztalati adatok, 
illetve termési táblák alapján állapitandók meg. 

A tölgykorcsok gyakorlati jelentősége és a Tabajdi 
tölgy (Qu. Tabajdiana Simk.) erdészeti méltánylása. 

Irta : P o r u b s z k y Gyula, járási főerdész. 

A kinek alkalma van a Quercusokkal behatóan foglalkozni, 
a ki tölgyfáink életmódját, fejlődését, különféle tulajdonságait 
v a l ó d i előfordulási helyükön figyelemmel kiséri, tapasztalásból 
tudja, mily számosak azon alakok, változatok, melyekkel meg-
küzdenünk kell, s bizonyára mindenki érzi, hogy még sok a 
tenni való arra nézve, hogy a tölgyek ezen különféle válto
zatokra, (korcsok, középfajok) vonatkozó ismereteink teljesek 
legyenek. Igaz ugyan, hogy ujabb időben ezen a téren is nagy 
haladást mutathatunk fel, mert botanikusaink elismerésre méltó 


