
leolvasott értékeket. Amint látjuk, a körlapátlagfa magassága a 
legtöbb esetben* csak néhány cm-d tér el a Schiffel illetve Lorey-
fé lo képlettel kiszámított magasságtól. Ugyanez áll az alakszámra 
nézve is. Azt hiszem, ez az igen csekély eltérés jóval alatta marad 
annak a pontossági határnak, amelyet a gyakorlatban megkíván
hatunk. 

íme, mélyen tisztelt Uraim! Mindezekből meggyőzően alakul 
ki az a tétel, amelyet Schiffel, erdészeti irodalmunknak ez a nagy
tekintélyű matematikusa 1903-ban az ő korábbi megállapításaival 
ellentétben, a faállományok összetételére vonatkozó vizsgálódásai 
közben igy fejezett ki : »Es ist alsó der Mittelstamm, d. i. seine 
Masse und seine Massenfaktoren karakteristisch für den Bestand. 
Die innere Struktur und fügenart (des Bestandes) gelangt ím 
Mittelstamme und in der Stammzahl zum Aüsdruck". Ugyanezt 
állapította meg — bár más szavakkal — dr. Speidel 10 évvel 
Schiffel előtt az ő precziz tömeggörbéi révén. De, Uraim, ez csak 
derivatum, ez csak egy eredmény! Az ok a háttérbe szorult. 
Tudjuk, láttuk és bebizonyítottam, hogy ennek a nagy horderejű 
tételnek alapja, forrása és lényege az a természeti jelenség, amit 
Speidel nem sejtett, Schiffel pedig még nem mond: a tömeg
egyenes és a vele kapcsolatos magassági és alakszámgörbe. Ezek 
pedig azok a pillérek, amelyeken a törzsszám megoszlási törvényé
vel az egész faállomány felépül. Hogy mikép, arról majd más 
alkalommal! 
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Erdeink elgyertyánosodásáról. 
Irta: Lippóczy Béla. 

Majerszky erdőtanácsos 1921. évi május hó 15-dikén meg
jelent czikkében azt irja: «Az"az erdész, aki nem tud az erdő nyel
vén beszélni, nem tud a természet nyitott könyvében olvasni, nem 
tudja magát beleélni az erdő életébe, az lehet jó, sőt kitűnő erdő
kihasználó, de nem erdőgazda a szó nemesebb értelmében". 

A magam részéről hozzáteszem, hogy az elgyertyánosodás 
problémájával csak az az erdőgazda hivatott sikeresen megküzdeni, 
akiben a felsorolt tulajdonságok megvannak. 



Az elgyertyánosodás mérve általánosságban függ a talajtól, 
a kitettségtől, a fanemtől, a fő- és előhasználatok kivitelétől, a 
kihozástól, a legeltetéstől és az erdei károsításoktól. Már ebből is 
következik, hogy az elgyertyánosodás ellen csakis ugy védekez
hetünk, ha minden egyes erdőgazdasági ténykedésünket eme kér
dés ismerete és fontossága a teljes mértékben áthatja. 

Megfigyeléseim nagy részét már közöltem az 1919. évi 
márczius 15-diki „Erdészeti Lapok"-ban. 

Azóta az 1918. évi óriási bükkmakktermésből keletkező 
cseprentéseket kisérjük figyelemmel és Radó kollégámmal egye
temben kísérleteket eszközöltünk. 

Általában tapasztaljuk, hogy a bükkcsemetés korántsem oly 
árnyéktürő, amint azt hittük. 

1919., 1920. és 1921. évben bejártuk azokat az erdőrészletekfct, 
ahol bükkmakktermés volt és 1919. évben a korai fagyok a bükk 
kelvényeket nem érintették. 

Ott, ahol az anyaállomány teljes, vagy 0*9 és 0*8 záródású, 
az egy-, illetve kétnyaras bükk teljesen kipusztult, ha fekvésénél 
fogva oldalvilágosságot nem kapott. 

* Próbaképen sürün megtelepedett cseprentéseket 2 0 — 3 0 m 
átmérőjű körzetben 1919. évben felszabadítottunk. Az első nyáron 
a fiatalos megsárgult, 30 százaléka elpusztult. 

A megmaradt csemetés a folyó év tavaszán már sokkal zöl
debb volt, mint 1920. évben. 

Egyáltalán a 8 — 10 éves bükkfiatalos is sárgul a teljes 
tarolás utáni nyáron. De ez a jelenség csak egyik kihatása a bükk 
nagyfokú érzékenységének. Legszebben díszlik az a bükkcseme
tés, amely oldalról élvezi a napfényt. 

T ö b b év óta tapasztaljuk, hogy az oldalvilágosság a termé
szetes felujulásra, nevezetesen a bükk- és nemesebb fiatalos fejlő
désére nagyon kedvező hatással bir. 

1916. évben a nagydéli és bükkösmátrai erdőrészben 1—2 
k. holdon a teljes sűrűségű természetes ujulatot szabadítottuk, 
illetve taroltuk. 

A vágás befejeztével az összes kitermelt anyagot az erdei ut 
mellé kihoztuk. 



A vágás környékén egy-két arasz magasságú, akkor gyertyá
nosnak látszó 0 3 — 0 5 záródású alátelepülés mutatkozott. 

1916. év nyarán szinte csodálkozva észleltük, hogy a vágást 
övező nemesebb fiatalos jóformán napról-napra emelkedik a 
gyertyán rovására. 

Azóta a jelzett erdőrészekben már három izben taroltunk s 
a felújult vágásterület már 60 k. holdat tesz ki. 

Ez idő szerint 4—5 k. hold kivételével a bükknek s a többi 
nemesebb fanemnek oly térelőnyt biztosítottunk, hogy kellő 
tisztítás mellett az elgyertyánosodásától tartanunk egyáltalában 
nem kell. 

Ennek hatása alatt mindazokat a természetes ujulatokat, 
amelyek már levegőt kívánnak, taroljuk. Sőt, az anyaállomány 
átlagos magasságának megfelelő átmérővel mesterséges lékekkel 
szórjuk be a vágásra érett erdőrészietet, tekintettel a természetes 
ujulatokra. 

Eme eljárás folytán a vágást övező cseprentéseknek oldal
világosságot adunk a következő gyűrűző vágásig, igy nemcsak 
neveljük, hanem az elgyertyánosodásíól meg is óvjuk azáltal, 
hogy a gyertyán a leglassúbb növekvésü lombfaféle lévén, tehát 
elmarad a többi ujulattól, azoknak gyorsabb növekvése követ
keztében. 

Ilyenkor teljesiti a tulajdonképeni hivatását, amikor a talaj 
üdeséget és termőerejét fenntartja anélkül, hogy a nemesebb 
fanemet fejlődésében gátolná. 

Mert soha se tévesszük szem elől, hogy a vágatási korhoz 
közel álló erdőségeink legnagyobb részében természetes ujulat 
fellelhető. Csakhogy az, a gyertyán kivételével, kaleidoszkópszerüleg 
változik, amint több vagy kevesebb világossághoz jut. 

A nemesebb fanem világosság hiányában kipusztul, azonban 
a gyertyán kitart, s várja azt a pillanatot, hogy uralomra kerülhessen. 

Hogy a gyertyán a talaj üdeséget és befogadóképességét 
mennyire megtartja, erre számtalan példával szolgál a Bükk-
hegység is. 

Kiritkult tölgyesekben és cseresekben, ahol gyertyán anyafa 
is előfordul, a tölgy- és csercsoportok alatt, sajnos, sok gyertyán
csemetét látunk, viszont a gyertyán alatt a tölgyféléket találjuk. 



Ez a jelenség is szolgálhatna útmutatóul arra, hogy tölgye
seinkben kétkoru szálerdőt neveljünk, amelyben a mellékállo
mányt, a gyertyán helyett, valamelyik fenyőféle képezné. 

Az erdei legeltetés, nemkülönben bármilyen erdei károsítás 
szintén az elgyertyánosodásnak kedvez. Az utóbbi három év, saj
nos, bőséges alkalmat nyújtott, hogy ennek következményeit ész
lelhessük. 

Az ujhutai erdőgondnokságban kimutatható, hogy a gyer
tyán anyaállomány azokban az erdőrészekben jutott túlsúlyra, 
amelyekben a régi időben marhával és lóval legeltettek. 

Még az olyan erdőrészletekben is, amelyek marhahajtó utak 
mellett terülnek el, s egyébként legeltetésük tilos, azon a sávon, 
amelyen a jószág becsap, a bükkfiatalos helyét teljes mértékben 
a gyertyán foglalja el. 

Bükkujulatot csak ezen a sávon tul láthatunk. 
Az állandóbb erdei legeltetéstől a talaj bizonyos fokban 

megkeményedik, kopogóssá válik. 
Az ilyen erdőtalajon rendszerint a gyertyán- és kőrisfiatalos 

tenyészik, mig a bükk- és tölgymakk befogadására teljesen alkal
matlan. 

A meglevő tölgycsemete tengődik, azonban az érzékeny 
bükk már az ily rongálást sem birja el. 

A gyertyán oly szívós, hogy még az előforduló erdei tüz 
sem pusztítja el. Erre példát szolgálnak leégett fiatalosaink. 

A tüzeset utáni évben a gyertyántövek buja sarjadzása foly
tán egész erdőrészletek a nem kivánt mértékben elgyertyánosodtak. 

Az itteni tapasztalatok szerint, a gyertyánt sikeresen irtottuk 
irtókapával és a csemetegyomlálóval június és július hóban, ami
kor a lombfafélék legcsekélyebb sarjadzással bírnak. 
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