
közös kincsei, egész Európa mivelt lakosságának örömére 
szolgálhal az ilyen lépés. Kétségtelen, hogy most már a 
német birodalom többi részei sem zárközhátnak el a hasonló 
lépések elő.].. 

Ha még valami kívánni valót keresünk a könyvben, 
ugy az-erdei rétek ós füves területek fölvételét óhajtanok még. 
Ismeretes dolog, hogy a különböző magassági nívókban és 
fekvésekbén levő, minden oldalról erdővel : körülvett tisz
tásoknak jellemző növény- és állatviláguk- van és éppen 
e miatt az ilyen területeket is legalább itt-ott meg kellene 
védeni ugy a kaszától, mint a legelő marhától, valamint 
attól, hogy természetes vagy mesterséges módon erdőkké 
változzanak át. Sőt, ha nem volnának, ilyen tisztásokat 
teremteni kellene. 

Némely szilágymegyei tölgyes cserfaerdövé történt 
átalakulásának okai. 

: Irta: Kleissl Gyula, urad. főerdész. 

Nemcsak a kezelésein alatt álló mintegy 6000 kat. 
holdnyi erdőben, hanem e vidék sok ezer holdra menő 
többi erdőségeiben is az a szomorú tény tapasztalható, 
hogy a régi szép kocsantalan tölgy erdők helyét a sokkal 
értéktelenebb cserfaerdők váltották föl. Ezt a tényt leg-» 
szembetűnőbben bizonyítják a mostani már nagyrészben 
vágható korú állabokban még feltalálható girbe-görbe koros 
kocsantalan tölgyegyedek és óriási tölgytuskők; 

Ennek az állabátalakulásnak okait kívánom az aláb j 

biakban megvilágítani. 
A jelenlegi állabokban látható óriási tölgytuskókról 

ítélve ezen. erdőségek a tölgyek tenyészetének kedvező ré
szükben, mintegy felerészben kocsantalan tölgyből, fe le j 



részben pedig Csertölgyből állották. Ily körülmények közi 
mi sem lett volna könnyebb, mint ezeket az erdőkét ok
szerűen kezelve tiszta tölgyesekké átalakítani vagy legalább 
is az eredeti elegyarányt fötitártarií. Ámde ez nem igy 
történt. 

Az erdőségek közvetlen szomszédságában elterülő bor
termelő vidék donga- és szőlőkaró szükséglete ezen erdő
ségekből fedeztetett a lehető legpázarlóbb módon; mivel 
a kifogástalan minőségű tölgyfaanyag potom áron volt be
szerezhető, az itteni szőlősgazda pinczéje — részben az 
építőkő hiányában is — kizárólag és minden izében fából 
készült. Vannak e vidéken pinczék és egyéb épületek, a 
melyekben 150 cm. széles tölgyfa deszkák alkotják a fala
kat. Ajtók, fedélszerkezet, padlás stb. mind tölgyfából 
készültek. 

Ezeket a remek lölgydeszkákat á lehető legnagyobb 
pazarlással állították elő oly módon, hogy egy-egy hatalmas 
törzsrészletet ketté hasítottak,'és azután fejszével és bárd
dal kiácsolták a szükséges méretű deszkát, inért á főrész 
használata még a legújabb időig is ismeretiéri völt é v i d é -
keh, ugy annyira, hogy a tűzifa termélésÜeZ még ina is 
kizárólag csak fejszét használnak sok helyen. 

Ily módon azután, a ledöntött fának csak á legkön
nyebben földolgozható része használtatván föl, tömérdek 
fát vágtak le, melynek kevésbé könnyen megmunkálható 
rjészé rendesen ott a helyszínén korhadt el, noha legalább 
is tűzifának fel lett volna használható. Minthogy azonban 
a cser és bükk sokkal jobb tűzifát szolgáltatott és szintén 
igen könnyen volt megszerezhető, tüzelésre csak e fane
meket használták feli 

A tölgytörzseket ott vágták, ahol éppen találhatók 
voltak, a zárlat megszakításával mit seni gondolva. Ily 



módon természetesen a tölgy mihamar ugyancsak meg
ritkult. 

A természet törvényei szerint a kivágott törzsek helyén 
szép fiatalosnak kellett volna keletkeznie, itt azonban a 
sertésekkel való folytonos legeltetés a kellő bevetényülés-
nek nagy akadálya volt, noha elismerjük, hogy a sertések 
okszerűen behajtva a természetes uton való felújításnál 
nagy segitségünkre lehetnek. 

A sertéstenyésztés az itteni uradalmakban, de a közép
birtokosoknál is régóta nagy szerepet játszott és nem meg
vetendő jövödelmet hajtott. Legelőül kizárólag az erdő 
szolgált és a sertésnyájak majdnem egész éven át az 
erdőségekben tartózkodtak. A sertés amig tölgy makkot 
kap, a sokkal keserűbb csermakkot nem eszi fel, (a cser
makkot csak akkor eszi meg, ha azt a korai fagyok már 
megcsípték) ez okból tehát bármily bő makktermés idején 
is csak nagyon kevés tölgy-makk érhette meg a tavaszt, 
illetve kelhetett ki, mig ellenben a nem annyira kedvelt 
csermakkból még is csak maradt egy rész, mely szeren
csésen kikelhetett és tovább fejlődhetett. 

Már most az igy kiszálalt és folytonosan legeltetett 
és ennek következtében nagyon gyéren bevetényült terület 
minden előtilalom nélkül vágás alá került. S ekkor azt a 
nagy hibát követték el, hogy nem fokozatosan vágták le 
a még fönmaradt állabot, hogy legalább a még megmaradt 
néhány kocsantalan tölgy makkot teremhetett volna, hanem 
rendesen tarvágást alkalmaztak. 

Ennek az ádáz munkának azután az lett a szomorú 
következménye, hogy az egyszerre letarolt területet, mely 
a vágás után rövidebb-hosszabb időn át utótilalom alá vé
tetett, az erdei gyomoknak egész serege lepte el, elnyomva, 
megfojtva minden nemesebb fanem csemetéjét. A cserfák 



tuskóiról eredt sarjak gyors növésük révén mielőbb ki
szabadultak a gyomokból, úgyszintén a magról kelt cserfa
csemeték egyrésze is idővel kiszabadult, de a tölgy-serdény 
amely amúgy is gyéren volt, legnagyobb részben már fiatal 
korában kipusztult, vagy, ha a véletlen kedvezett is né
hánynak, ezeket a gyorsabb növésű csertölgy mielőbb túl-
szányalta és lassanként az erdész gondozása hiányában 
szintén elnyomta. A koros tölgytuskókból eredt sarjak közül 
ugyan megmaradt néhány csenevész növésű értéktelen 
egyed, de a cserfa maradt az uralkodó fanem. 

Mindezeket a körülményeket egybevetve a szakem
bernek ugyan az lehet a nézete, hogy ezek az erdők szak
szerű kezelés és gondozás mellett bizony igen könnyen 
alakulhattak volna át tölgyesekké, vagy legalább is az 
előbbi elegyarány föntartható lett volna, de ha meggon
doljuk azt, hogy ezek az erdőségek kezelése még a közel
múltban is (sőt sajnos sok helyen még ma is) oly egyé
nek kezeibe volt és van letéve, akiknek az erdészet terén 
nagyon fogyatékos ismereteik voltak, nem csodálkozhatunk 
azon, hogy a mostani elszomorító állapot állott be. 

El kell azonban ismernünk, hogy az itteni rendkívül 
rossz közlekedési és munkás viszonyok közepette, a legjobb 
szakértelem és akarat mellett is nagy nehézségekbe ütkö
zött a helyes erdőgazdaság, mert a fát — kivéve a helyi 
szükségletet — értékesíteni nem lehetett, sőt a haszonfa 
kivételével még ma sem lehet, tehát az erdő megfelelő 
jövedelmet egyáltalán nem hajtott és igy különösen a fiatal 
állabok gondozása csak nagy áldozatok árán lett volna 
foganatosítható. Hogy többet ne említsek: az áterdőlést e 
vidéken nem ismerték és az első áterdőlésből származó 
egész fahozamért sem hajlandók a munkások azt elvé
gezni. 



Az átalakulási elősegítette az a körülmény is, hogy 
kevés olyan erdőterület van e vidéken, amely legalább 
csak egyszer is ne égett volna le. Ez is csak a csertölgy
nek kedvezett, mivel az nagyobb számban volt jelen mint 
a kocsantalan- tölgy, állabalkotó fául tehát aránylag több 
maradt meg belőle a tűz után is. 

Nagyon helytelen volna ezeket a cserfaállabokat 
továbbra is mint ilyeneket föntartani. Elsősorban azért, 
mert a talaj és fekvés valamint az éghajlat is tökéletesen 
megfelel a sokkal értékesebb kocsantalan tölgy igényeinek, 
továbbá azért, mert a cserfát nagyon kevés kivétellel csak 
mint tűzifát értékesíthetjük, ilyet pedig a korlátolt mennyi
ségű helyi szükséglet kivételével a tüzifapiaczokon való 
nagy távolság, és a jelenleg érvényben lévő még mindég 
magas vasúti szállítási dij mellei! nem termelhetünk. Föl
tétlenül indokolt tehát, hogy ezeket a területeket ismét 
visszafoglaljuk az értékes haszonfát szolgáltató kocsantalan 
tölgy számára. 

Hogy azonban ezeket a területeket fokozatos felújító 
vágással •— ami a legolcsóbb lenne >— természetes uton 
fölujitsuk, az a föntebbiekben elmondottak szerint teljesen 
lehetetlen, meri már nincs meg a kellő elegyarány. Itt 
tehát csak két mód jöhet tekintetbe: az alátelepités vagy 
a tarvágás mezőgazdasági köztes használattal. 

Az alátelepitéshez szükséges makkot azonban mag
termő fák hiányában csak ritkán lehetné a kellő mennyi
ségben összegyűjteni, tehát azt csak nagy költséggel lehetne 
máshonnan beszerezni, és még sem kecsegtet kellő siker
rel, mert a vaddisznó azt, még ha ültető bottal is vétjük, 
feltálálja és kitúrja. A másik hátránya az alátelepitésiiek 
az, hogy a fölserdült fiatalos ápolása (gyomlálás, áterdőlés) 
a jelenlegi viszonyok mellett — a kikerülő anyag teljes 



értéktelensége miatt — költséges és oly lelkiismeretes munkás-
és segédszemélyzetet igényel, amilyennel itt még ez idő 
szerint nem rendelkezünk. 

A tarvágással és mezőgazdasági köztes használattal 
yaló felújítás ily viszonyok között a legmegfelelőbb és leg
jobban czélhoz vezető mód. Ezt alkalmazom a legjobb 
sikerrel a kezelésem alatt álló erdőkben már 6 év óta óly-
képen, hogy a fölujitandó területet a letárolás után azon
nal kiadom 4 évi tengeri termelés alá ugy, hogy az 1-, 
évben az egész, a 2. évben a termelés 2 . 3 része, a 3. és 
4. évben' pedig a termés Va része illeti a vállalkozót. 
Ezen idő alatt a terület jól megmunkálódik és a gyomoktói 
megtisztulván az 5. év tavaszán csemetekertekben nevelt 
3 éves átiskolázott kocsántalán tölgycsemetével ültetem be 
a-területet 4 láb sor és 4 láb csémetetávolságrái 'Ebben 
az évben a vállalkozó a sorok közé tengerit köteles vetni, 
és a csemetékkel együtt megkapálni. Ezen.év egész, tengeri 
termése a vállalkozóé. 

Az ilyen erdősítési mód látszólag költségesnek tetszik 
ugyan, de miután a talaj oly j ó , hogy abban' a tengeri 
igen.jól megterem és bő terméseket ad, könnyen belátható; 
hogy a 3 éven át termelt és. az" uradalmat illető rész érté-
kesitéséből befolyó pénzzel nem csak hogy fedezhető az 
összes erdősítési költség, beleértve a csemetenevelés költ
ségeit is, de közepes- termő években még fölösleg is 
m a r a d . . . . - « • ; . ; . . ; , • -\ 

Nagy nehézsége azonban az átalakításnak az, hogy 
daczára annak, hogy az itteni szegényebb nép igen szí
vesen vállalkozik az ily területek kiirtására és bevetésére, 
mégsem haladhatunk gyorsan előre, mert a tűzifát nem 
tudjuk a kellő mennyiségben értékesíteni, tehát nem vág
hatunk és ebből kifolyólag nem is erdősithetünk be akkora 



területet, mint a mekkorát rendszeres üzem mellett kihasz
nálnunk kellene. 

A vágás-területek kiirtására rendesen a legszegényebb 
néposztályt alkalmazzuk, akiknek egyéb termőföldjük nincs. 
Igavonó jószág hiányában kizárólag csak kapával és ásó
val mivelik a földet, de iparkodnak azt saját érdekükben 
is jól megmunkálni. 

Kettős hasznot látunk ebből az erdősitési módból: 
1. megélhetési módot nyújtunk a legszegényebb nép
osztálynak és 2. értékes tölgyerdőt nevelünk a jövő nem
zedéknek. 

A földmivelésügyi minisztérium 1900. évi költség
vetéséből. 

Az alábbiakban közöljük a kincstári erdőkre, az állami 

kezelésbe vett községi és némely más erdőkre és kopár 

területekre, az erdőfelügyelőségekre, az országos erdei 

alapra és az erdőőri szakiskolákra vonatkozó 1900. évi 

költségvetést és indokolását, valamint az erdővásárlási 

alapra vonatkozó 1899. évi jelentést. 

Á l l a m i erdők . 
Az állami erdőknél az 1900. évre előirányzott rendes kiadá

sok és bevételek, összehasonlítva az 1899. évi költségvetés tételei
vel, a következő táblázatban sommásan és rovatonként vannak 
kitüntetve : 


