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Bükkösök és erdei fenyvesek elegyítése tölgygyei. 

I r t a : Bund Károly. 

Hazánk és a külföld erdőségeiben több izben tett tanulmány-
utaim közben tanulságos példáit láttam annak, hogy a 
bükkösök magassági elterjedésének alsó harmadában mily 

módon igyekeznek a tölgyet több-kevesebb sikerrel közbeelegyi-
teni s ezzel a mostani tiszta bükkös helyett a jövő számára ennél 
értékesebb elegyes erdőt nevelni. S bár távolról sem tartom a 
bükkfatenyésztést a távolabbi jövő szempontiából oly pénzügyileg 
hátrányos dolognak, amilyennek sok mostani bükkgazdaságunknak 
silány eredményei után következtetni lehetne, — mert hiszen ezeknél 
a jelenben is vajmi sokszor nem egyedül a bükkfa ismert tulaj
donságaiban és csekély átlagos értékében, hanem inkább a gazda
ság bizonyos alapvető hiányaiban ismerjük fel a balsiker valódi 
okát, a távoli jövőben pedig a bükkfa értéke is valószínűleg nem 
várt mértékben emelkedni fog — mégis a tiszta bükkösöknek 
elterjedési övezetük felső kétharmadában lucz- és jegenyefenyő
vel, alsó harmadában pedig főként tölgyfélékkel, végül elsilányo
dott talajokon erdei és feketefenyővel való elegyítése különösen 
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hazánkban, amely bükkösökben annyira bővelkedik, kétségtelenül 
nagy jelentőséggel bir. Ezúttal különösen a tölgyféléknek elegyí
tésével foglalkozom, mellesleg megemlítve a tölgynek oly helyen 
való megtelepítését is, ahonnan azt régebben az erdei fenyő 
mesterséges megtelepítése kiszorította. 

Általánosan tölgyről szólok, feltételezve, hogy a kocsános 
és kocsántalan tölgy különféle termőhelyi igényei eléggé isme
retesek s igy mindegyik a maga helyén kerül alkalmazásra. 
Legyen tehát elég annyit megjegyezni, hogy a kocsános tölgy 
nagyobb igényekkel bir a talaj termőereje, üdesége és a fekvés 
melegsége tekintetében, mint a kocsántalan. Hazai viszonyaink 
között tehát az emelkedések tömegességéhez mérten 3—400 
m-nél magasabban fekvő termőhelyen nem czélszerü alkalmazni, 
ezen a határon belül is csak a sík vagy mérséketlen, főként 
dél és nyugatfelé lejtő, mély és üde talajú területek jönnek első
sorban tekintetbe. 

A kocsántalan tölgy ellenben a kevésbbé mély s emellett 
köves és száraz talajjal is megelégszik, ha az egyébként eléggé 
erőteljes; meredekebb fekvésű, déli és nyugati lejtőkön is jól 
tenyészik és ezeken 600, sőt elszigetelt hegycsoportokban 700 m 
t. sz. f. magasságig tenyészthető. Ennél magasabb termőhelyeken 
való erőszakolása pénzügyi tekintetben már nem indokolt, ott már 
a fenyőfélék lépnek jogaikba. 

Ezekből következtetve, bükköseink elegyítésénél túlnyomóan 
a kocsántalan tölgyet használjuk, de vannak jelentékeny oly terü
letek is, különösen Horvátország és Szlavónia dombvidékén, ahol 
régebbi helytelen gazdálkodás következtében a bükk (és gyertyán) 
az alacsonyabb fekvésű dombvidéket is elhódította az egykori 
tölgytenyészettől s ahol a kocsános tölgy telepítésének is van 
jogosultsága. 

A tölgy közbeelegyitésének mindig azokra a területekre vagy 
területrészekre kell szorítkozni, amelyek a tölgy tenyészetének 
kiválóan megfelelnek. Hideg északi vagy keleti oldalakat bátran 
átengedhetünk a bükknek és más odavaló fafajoknak, a tölgy
tenyésztés ott jó eredménynyel nem jár. Legfeljebb arról lehet 
szó, hogy alacsonyabb hegyvidék igen csekély lejttel biró, ily 
kitettségü hegyoldalainak felső, a napsugarak hatásának még eléggé 



kitett részein kíséreljük meg a tölgy telepítését, erősebben árnyas, 
va amennyire meredekebb északi és keleti lejtőkön ellenben erről 
teljesen le kell mondani. 

A közbeelegyités aszerint, hogy nagyobb terület minden részé
ben egyaránt megfelel a tölgynek, avagy csak kisebb foltok mutat
koznak erre alkalmasnak, továbbá ahhoz képest, hogy az elegyes 
erdőt mily fokig részesíthetjük a kellő ápolásban, más és más 
módon történik. 

Ha néhány hektárnyi, sőt több ezer hektárnyi oly bükkös és 
gyertyános elegyítéséről van szó, amely szelid dombvidék fen-
sikjain terül el, mint pl. a zágrábi erdőigazgatóság több erdő
gondnoksága, s emellett számítani lehet arra, hogy az uj erdőben 
a tölgy léte tisztító és gyéritő vágásokkal mindig biztosíttatni fog 
a bükk és gyertyán részéről fenyegető elnyomatás ellen, akkor 
a tölgyet bőséges mértékben az egész területen egyenletesen 
telepitjük s arra a czéljának legjobban megfelelő elegyre töreked
hetünk, amelynél a magasabb korban a tölgy és bükk (gyertyán) 
egyesével elegyedik s az árnykedvelő társak a fényigényes tölgy 
alaki kifejlődésére és a talaj jókarbantartására üdvös hatásukat a 
legteljesebb mértékben gyakorolhatják. 

Ha ellenben csak egyes kisebb területrészletek felelnek meg 
a tölgy igényeinek, avagy nincs kilátás arra, hogy az elegyes fa
állomány abban a beható és folytonos ápolásban részesül, amelyre 
a tölgy és bükk (gyertyán) törzsenkénti elegyénél feltétlenül szük
ség van, akkor a kisebb-nagyobb csoportokban való elegyítés 
még mindig megfelelő módot nyújt a tölgynek, bár kisebb mérvű 
tenyésztésére. 

Maga a tölgytelepítés mindkét esetben a bükkös állomány 
teljes kihasználását több évvel megelőző alávetésből áll. A ültetés 
csupán a csoportos elegyítésnél alkalmazható czélszerüen, amikor 
makktermő évek hiányában reá vagyunk utalva. 

Az első esetre, amidőn nagy, összefüggő területeken törzsen
ként keverhető a tölgy a bükk közé, klasszikus példát nyújtanak 
a zágrábi kir. erdőigazgatóságnak már említett dombvidéki erdei, 
nevezetesen a draganaczi és szokolováczi erdőgondnokságok. 
A tölgymakk alátelepitése ott kapa után, hektáronként 035—2"1 hl 
(holdanként 0 - 2—1-25 hl) felhasználásával történt, még pedig rész-
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ben az eredeti záródásban maradt, részben a vetőre vágott bükkös 
alatt. Az alávetett területek teljes felszabadítása a bevetés után 
1—10 év múlva következett be ; a későn való felszabadítás egyes 
esetekben a bükk kedvezőtlen értékesítési viszonyaiban lelte 
magyarázatát. 

Az ily uton keletkezett fiatalosokban, amelyek a régebbi, 
egyébként nem czélszerü vágásösszpontositás következtében igen 
nagy összefüggő területeket foglalnak el, igen örvendetes módon 
bizonyítják az eljárás sikerességét: a tölgy ott ismét jelentékeny 
mértékben elegyül a bükk és gyertyán közé. Ez utóbbi árnyigé
nyes fafajok az ottani kiválóan jó termőhelyi viszonyok között 
(120—400 m t. sz. feletti magasság, igen mély agyagos talaj) 
előzetesen mindenütt kellő mértékben bevetik a vágható korú 
faállományok alját, úgyhogy a bükk és gyertyán fenmaradása 
szempontjából a vetővágásra nincsen szükség, sőt a tölgy érdeké
ben éppenséggel az eredetileg 0 7 — 0 - 8 záródású faállományok alá-
telepitése és néhány év multán való teljes tarolása előnyösebb, 
mert a tölgy, amely az ottani kiváló termőhelyeken alig észre
vehető módon a teljes záródású bükkös alján is eltengődik néhány 
évig, főként gyökérzetében fejlődve, a felszabadulás után azonnal 
vidor növekedésnek indul és ezzel bizonyos előnyt nyer az őt 
elnyomással fenyegető, nálánál esetleg idősebb bükk- és gyertyán-
ujulattal szemben, mely a hirtelen felszabadítását 2—3 éven át 
sinli. Természetes, hogy 5—10 évig a tölgycsemetést normális 
viszonyok között nem szabad a bükkös nyomásának kitenni, mert 
ebben az esetben sok tölgycsemete mégis csak kivész, hanem 
2—3, legfeljebb 4 évvel az alátelepités után a bükköst le kell tarolni. 

Az előzetesen vetővágás módjára megritkított bükkös alá-
telepitése annyiban hátrányosabb, hogy az igy keletkező félárnyék 
a bükk- és gyertyán-ujulat fejlődését sokkal jobban elősegíti, mint 
a tölgyét s a teljes felszabadítás után a bükk és gyertyán nem 
sinlődik, hanem mindjárt felveszi a versenyt a tölgygyei. A vető
vágással kapcsolatosan alátelepitett tölgyest már 10 éves korában 
erősen szorongatja a különben is nagyobb mennyiségű bükk és 
gyertyán, mig a tarvágás esetén a szorongás csak mintegy 5 évvel 
későbben áll be, amikor a mulhatlanul szükséges tisztító vágás 
fatermése már inkább értékesíthető. 



Vetővágásos eljárásnak tehát, a bükknek és gyertyánnak tel
jesen átengedett északi oldalakon kivül, csak ott lehet helye, ahol 
igen sürü, aránylag még fiatal, 70—90 éves bükkösöket kell alá-
telepiteni, amelyek alatt ujulatnak még nyoma sincs. Ekkor czél
szerü azokat 0*7 záródásig megritkítva, tölgygyei alátelepiteni ; 

azután három év multán vetőre vágni és a bükkmakktermés 
beálltához képest további 2—5 év multán teljesen letarolni. Szóval 
ebben az esetben is lehetőleg az alátelepitett tölgy igényeihez 
alkalmazkodunk s a téres állással járó növedékgyarapodásról, amely 
hosszabb felújítási idő a bükkösben is várható, le kell mondanunk. 

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy az alátelepitésnél bősé
gesen kell a makkot vetni, ami a tölgy fenmaradásának egyik 
legfőbb biztositéka. A tölgy egyébiránt tiszta állományban is sürü 
állást kedvel s csak ilyenben fejleszt szép törzseket (különösen 
az elterebélyesedésre nagyon hajlamos kocsános tölgy). Hektáron
ként 1/7 (holdanként 1) hl-i annak a minimumnak tekinthetjük, 
amely igen jó magminőség mellett megfelel, ha azonban gyen
gébb makkal van dolgunk, 2—3-szor ennyit is kell alkalmaznunk. 

Ebből a fejtegetésből, amely az emiitett igen tanulságos 
horvátországi példán alapul, könnyen megállapíthatja ki-ki a fen-
forgó helyi viszonyokhoz mérten azt az eljárást, amely a tölgy 
és bükk törzsenkénti elegyéhez vezet. 

Néhol az erdei fenyő is foglal el oly területeket, amelyeket 
részben vagy egészen a tölgynek czélszerü átengedni vagy újra 
meghóditani. Hazánkban Vas, Zala, Sopron megyékben vannak 
nézetünk szerint ily területek, a német birodalomban többek között 
a Majna melletti Frankfurt táján. Az erdei fenyő laza lombsátra 
alatt természetesen még sokkal könnyebb folt- vagy sorvetés utján 
a tölgyet megtelepíteni, mint a bükkös alatt s a netalán meg
települő erdei fenyő fiatalost is rendkívül könnyű oly korlátok 
között tartani, hogy a tölgyet sohasem veszélyeztesse. A mai lap
számhoz fűzött egyik műmelléklet ily tölgygyei alátelepitett erdei 
fenyvest mutat.*) 

Másként állanak a viszonyok akkor, ha a változó talajminőség 

*) Ezt a képet, valamint a szöveg közötti kisebb képet de Pottere Qerard 
m. kir. főerdőmérnök szívességének köszönhetjük. Fogadja azok átengedéséért e 
helyen is őszinte köszönetünket. Szerző. 



miatt csak apró foltokban indokolt a tölgynek a bükkös közé való 
keverése, avagy ha a törzsenkénti elegygyel járó igen beható és 
a faállomány egész életén át szükséges állományápolás keresztül-
vihetőségében valamely helyi körülmény miatt nem bizva, ezt a 
műveletet csoportos elegyítés által egyszerűbbé kívánjuk tenni, 
vagy végül, ha költségkímélésből, avagy azért, mert a tölgytenyé
szet felső határához közel (500—600 m magasságban) a tölgynek 
0"2—0'3 arányban való elegyítésével beérjük, ily okból nyulunk 
a csoportos, térbelileg már többé-kevésbbé elkülönített telepítés
hez. Le kell ilyenkor mondanunk a törzsenkénti elegy törzsnevelő 
előnyéről, mely csak kevésbbé érvényesül, még pedig annál kisebb 
mértékben, minél nagyobbra készítjük a tölgycsoportokat. A tölgy
tenyészet felső határához közel, ahol ez a fanem- fokozott mérték
ben igényli a melegítő napsugarat, nagyobbra kell szabni a tölgy
csoportok terjedelmét. A Spessartban egy hektár és ennél nagyobb 
területet adnak, másutt azonban szűkebb határok között maradnak. 

A tölgynek más fanemü állományokban való előzetes, csoportos 
alátelepitése mint Mortzfeldt-féle eljárás ismeretes az irodalomban 
s az Erdészeti Lapok is foglalkoztak vele (1896. II. 135.). Akkori 
közleményünk lényegét röviden a következőkben foglaljuk össze. 
A következő 10—20 évi vágásterületen a terep- és talajviszonyok 
szerint többé-kevésbbé egyenletes eloszlással 10—15 ar (300—400 
• - ö l ) nagyságú foltokon az összes fatörzsek kivágatnak s e foltok 
jól megművelt talajába vetik vagy ültetik a tölgyet. A foltok alakja 
a sikon és csekély lejten kör, hegygerinczek, fensikok felső pere
mén lefelé irányuló ékalak, meredekebb hegyoldalokon kerülék, 
melynek hossztengelye a lejt irányával egybeesik (a közelítésnél 
előforduló károsítások lehető csökkentése végett). A hézagok déli 
és nyugati árnyékosabb szélén 4—5 évvel a megtelepítés után a 
körülálló törzsekből néhányat dönteni kell, hogy a tölgycsemeték 
kellő világossághoz jussanak. Mintegy 10 évvel a tölgy telepítése 
után a faállomány többi része fokozatos felujitó vágással fel-
ujittatik. 

Szövegközti képünk ily módon megtelepített tölgycsoportokat 
mutat a már erősebben megritkított bükkösben, amelyek a vad 
rágása ellen el vannak kerítve. Ez a kép a német birodalomból 
származik. Második műmellékletünk egy ily tölgycsoportot köze-



Iebbről szemléltet. A tölgy erőteljes fejlődése szembeszökő. Ez a 
képünk Románia bacau-i kerületéből, Schönburg-Waldenburg 
herczeg fontanele-i birtokáról való, amelyen Adolph porosz szár
mazású erdőmester 30 év óta mintaszerűen gazdálkodik, bizony
ságául annak, hogy fejletlen gazdasági viszonyok között is lehet 
egy annak idején tönkretett birtokot mintagazdasággá fejleszteni, 
csak a birtokosban legyen meg a hajlandóság az evvel, különösen 
kezdetben járó, de idővel elenyésző, majd pedig busásan kamatozó 
áldozatok meghozatalára, a gazdaság intézőjében pedig párosuljon 
a S Z Í V Ó S kitartás és erély alapos tudással és gazdasági érzékkel, 
amelyek érvényesülése elé formalizmus és kicsinyesség akadályokat 
ne gördítsen. 

Tölgycsoportok bükkös alatt. 

Végül még a tölgyelegyités két másik módjáról kell meg
emlékezni. Ezek közül az egyik avult s abban állott, hogy nyiladék-
szerü, letarolt pasztákon telepitették meg a tölgyet a bükkös
ben. A szél azonban ezeket a pasztákat, sőt a közbül eső bükkös 
részeket is, gyorsan kiszárította, ugy hogy sem a tölgy megtelepítése, 
sem a bükkös felújítása nem sikerült tökéletesen. 

A másik eljárás a törzsenkénti elegyet czélozza s abban áll, 
hogy az erősen kiritkitott (0 - 6— 0 - 4 záródású) bükkös azon rész
letein, ahol a tölgy megtelepítése megokolt, ezt a fafajt egymás
tól 2 m távolságban vonuló, 30 cm széles és jól megművelt pasz
tákba vetik, mig a bükk felujulása a meg nem művelt részeken, 
későbben következik be. A tölgynek ez a korbeli előnye kap-



csolatosan azzal, hogy első éveiben a talajművelés előnyeit élvezi, 
mig a bükk a meg nem művelt pasztákon telepszik meg, kezdet
ben eléggé biztosítja létét, később pedig az ápoló vágásokra 
ebben az esetben is szükség van, melyeket a tölgy soros elhelye
zése egy ideig némileg talán megkönnyit. Amint látjuk tehát ez 
az eljárás, amely Poroszország nyugati részében (Wiesbaden) 
ujabban a Mortzfeldt-féle csoportos telepítést felváltotta, csak 
módosulata a törzsenkénti elegyítésnek, amelyet az említett horvát
országi példa kapcsán tárgyaltunk. 

c>? r > ? c£ ? 

Legelőerdö és fáslegelő. 
I r ta : Gegesi Kiss Ernő m. kir. főerdőmérnök, az erdélyrészi kirendeltség 

csikvármegyei megbízottja. 

Földes János m. kir. erdőtanácsos ur, a „Legelőerdők" czimű 
könyv érdemes írója, a Köztelek f. évi 25. számában czikket 
ir a legelőerdőkről s czikkében állást foglalni látszik a 

„ligetes legelők" ellen. 
Hét éve foglalkozom a székely akczió keretében, mint az 

erdélyrészi kirendeltség helyi megbízottja, gyakorlatilag legelő-
javitással és legelőlétesitéssel. Engedtessék meg tehát, hogy e 
kérdéshez, mint az uttörésben résztvett munkás, anélkül, hogy 
polemizálni akarnék, csupán ügyszeretetből, néhány igénytelen 
szóval én is hozzászólhassak. 

* 
Kezdem először is az elnevezésen. Nézetem szerint ez a 

kifejezés: „legelőerdö" nem fedi eléggé azt a fogalmat, melynek 
kifejezésére az erdészeti irodalmunkban használtatni szokott! Ha 
jól értelmezem, e szóval azon legelőteriiletek*) neveztetnek meg, 

*) Szerző szerintünk itt téved. T . i. legelőeidő alatt oly erdőterületeket 
értettünk eddig, amelyeken a viszonyok kényszere alatt az erdőgazdasági hasz
nosítás a gazdasági viszonyok fejlődéséig háttérbe, a legelőként való haszon
vétel pedig előtérbe lép. Viszont fáslegelő alatt már eredetileg legelőnek alkal
mas és csak a kívánatos csekély beárnyalás vagy az itt-ott szükséges talajkötés 
stb. miatt fásitott területet értettünk. 

A ligetes legelő nézetünk szerint a fáslegelőhöz áll közelebb, ha t. i. azon 
aránylag sok az erdőként fentartandó részlet. Szerk. 


