
állapitható meg, hogy a megritkított területeket jobban 
károsította volna, mint az érintetlen erdőt. Ezek a körül
mények, továbbá a szél iránya és jellege, a gazdaságra s 
nevezetesen a védekezésre nézve levonható következtetések 
bő anyagot adnak az erdőgazdaságunk jobb jövője érdeké
ben való elmélkedésre. 

Kívánatos, hogy ne is térjünk ki előle és érvényesítsük 
a tapasztalatainkból leszűrt tanulságokat! 

ú% c £ ? 

Magashegységi erdőgazdaság . 
(Folytatás.) 

K ubelka műve folytatólag a vágásforduló kérdésével 
foglalkozik s annak a nézetének ad kifejezést, hogy 
az alkalmazott magas fordulók egyik oka az, hogy 

az erdőrendező kénytelen számolni azzal a körülménynyel, 
hogy a vágások sikeres felújítása sokszor egy teljes forduló
szakot igényel. A természetes felujulás érdekéből a nagyon 
magas fordulók nem kívánatosak, mert a túlkoros erdő 
érett magot már csak hiányosan, vagy egyáltalában nem 
terem. Oly tapasztalat ez, amelyet hazánk természetes fel
újítás alatt álló fenyvesei szintén igazolnak. A lombfák 
termőképessége sokkal tovább tart. Különösen a szálaló-
erdőben tartja Kubelka helytelennek a tulmagas fordulót, 
mert a nehéz törzsek kiszállítása sok kárral jár. 80—100-
évet ajánl. 

Igen érdekesek a gazdasági beosztásra vonatkozó fejte
getései. A fősúlyt a vágássorokra való beosztásra helyezi. 
(Nem tévesztendők össze a mi erdőrendezési eljárásunk 
teljes vágássorozataival!) Kubelka tehát a vágássort, amely 
általában nem szerepel mint az állandó gazdasági beosztás. 



tényezője, ilyenként szerepelteti s a tagbeosztásnak kevesebb 
jelentőséget tulajdonit. Vágássorai azonban rövidek s igy 
még mindig jóval kisebbek, mint a magyar erdőrendezés
ben használatos tagok. Feltűnt Kubelkának, hogy a gazda
sági beosztás a természetnyujtotta vonalakat gyakran nem 
használja fel, hanem a terephez kevéssé alkalmazkodó 
mesterséges nyiladékokat teremt. Helyteleníti, hogy a vágás
sorok határául rendszerint a mellékhegygerinczek válasz
tatnak s ezzel a gerinczek mentén a szél által veszélyez
tetett állományfalak létesülnek. Kubelka ehelyett a vágás
sorok szélességét völgyelettől völgyeletig szabja meg, mert 
a völgyeletekben, ahol többnyire úgyis famentes, földig 
ágas törzsektől szegélyezett tisztás van, az ott szabaddá 
tett állomány ugy az oldalgerincznek, mint mély fekvésének 
védelmét élvezi. A vágássorok ebben az esetben nem a 
fővölgy irányában terülnek el, hanem völgy és főgerincz 
(illetőleg felső véderdőhatár) közé esnek, ha ugyan igen 
széles hegyoldalakon utak által a magasság irányában is 
több vágássorra nem bontatnak. Ahol erre nincs szükség, 
ott a szállítóeszközök a völgyeletekbe fektetendők, a vágá
sok pedig völgyelettől völgyeletig érnek. 

Minden vágássor köröskörül oly természetes vagy 
mesterséges választóvonalakkal (nyiladékokkal) legyen körül
véve, hogy a benne folyó gazdasági műveletek teljesen 
függetlenek legyenek a környezettől. A vágássorok hossza 
legyen mérsékelt, hogy sok vágáshelylyel bírjunk s ugyan
azon a helyen egyik vágás a másikat csak több év multán 
kövesse. 

Ha a vágássorok ilyetén alkotásával a szélokozta, sok
szor csak feltételezett veszélynek emberileg lehető módon 
eleget tettünk, a megengedhető fatömeghozam megállapítása 
azután pedig a használatok időbeli rendezése következik. 



Előbbi czéljából a vágható és közel vágható állományok 
pontos (törzsenkénti) fatömegbecslését tartja a szerző szük
ségesnek, mig az időbeli sorrendre nézve nem kivánja a 
gazdálkodó kezét túlságosan megkötni, vagyis szintén azt 
a már többször hangoztatott követelményt állítja fel, hogy 
a természetes felújítás sikeres keresztülvitele végett ne tiz 
évi, hanem nagyobb ( 2 0 — 3 0 évi) vágásterület bocsáttassék 
az erdőgondnok rendelkezésére, melyen belül az erdő
gondnok az évi vágástétet (fatömegben kifejezve) a felújítás 
igényeihez mérten jó belátása szerinti helyeken termeli ki. 

Középkorú, még teljes növekedésben lévő részleteket 
Kubelka nem hajlandó a vágás-sorrendnek föláldozni, 
kivéve azt az esetet, ha egészen elenyésző, jelentéktelen 
területekről van szó. Ha az idő előtt feláldozandó terület 
elég nagy, akkor idő előtti kihasználását módunkban van 
az által elodázni, hogy a körülötte fekvő vágható rész
letekben lassan haladunk előre a felújítással s egyidejűleg 
a középkorú részletet gyéritjük, avagy az idős állomány
ból a megvédendő részlet körül idővel szélesbitett és gyors 
növésű fajokkal rögtön beültetendő nyitó vágást (Loshieb) 
vezetünk, ugy hogy mire a vágások oda érnek, a vágásra 
még nem érett részlet széle kielégítő mértékben védve legyen. 

Az előhasználatok feleljenek meg az erdőművelés 
követelményeinek. Vájjon a kihasznált fatömeg egyezik-e 
az üzemtervben előirt előhasználati fatömeggel, az mellékes. 
Az erős gyérítésnek egyébiránt Kubelka nem barátja. 

* 

Kubelka ezek után ismét visszatér ajánlatba hozott fel
újító eljárására, a sávalaku fokozatos vágásmódra, amely, 
amint az előzőkből tudjuk, valamivel szélesbitett pásztás 
vagy szegélyvágás. Ezzel Kubelka oly középutat keres,. 



amely a felujulás és a vegyes erdők nevelése terén a 
szegélyvágások előnyeit még biztosítja, de viszont az eddig 
szokásos nagy vágások átnézetességét se nélkülözze és a 
fa kiszállítása elé se gördítsen nagy akadályokat. Czélja 
természetes és, ha szükséges, a mesterséges felújítással ellent
állóképes, korra és fanemre vegyes erdőket nevelni és eköz
ben a talaj termőképességét is megóvni. Előfeltétele e gaz
dasági módnak, amint már jelezve volt, a szállítási eszközök 
kellő kifejlesztése, melyek hiányában az évi vágásterület 
nem osztható el elegendő számú vágáshelyre. 

Az árnyéktürő fanemek, jegenyefenyő és bükk fel
újítása történjék természetes uton, jó magtermő évek ki
használásával, lehetőleg a fényigényesebb lucz- és vörös
fenyő, a juhar, kőris és szil-é is, úgyhogy az uj állomány 
zömét természetes uton keletkezett fiatalos alkossa. A hiányok 
pótlása fényigényes fanemek csoportos ültetése által történik. 
Meddő években, ha az árnytürő fanemekből már elegendő 
az ujulat, csoportosan lucz- és vörösfenyő-, valamint lombfa-
magvakat vetünk alá. 

Ez a nagyjában leirt eljárás természetesen módosul a 
helyi viszonyok szerint. A felújítás megkezdése előtt tisztában 
kell lennünk azzal, hogy mily fajok alkossák a jövendő 
vegyes állományt s hogy a fenforgó esetben mily uton 
lehet a kivánt elegyarányt elérni. 

Ha a felújítandó állományban a jegenyefenyő és bükk 
magtermésre alkalmas egyedekben nem fordul elő, akkor 
meg kell elégednünk azzal, hogy e fanemeket a nem túl
ságosan ritkított erdőben alávetés utján egyes csoportokban 
megtelepítsük. Nagyobbmérvü megtelepítésükről le kell 
mondani s szerepüket ugy ahogy a luczfenyő veszi át, 
mig a közbeelegyitendő vörösfenyőnek kell a kivánt ellent
állóképességet nyújtani. 



A luczfenyő nagy értéke és tömegprodukcziója révén 
a vezérszerepre hivatott a fiatalosokban. Ha a felújítandó 
állományban nincs oly mértékben képviselve, hogy ter
mészetes felujulására számítani lehessen, belföldi maggal 
való alávetés utján kell megtelepíteni, mig a csemeteültetést, 
mint kevésbbé természetszerű, a gyökérzet rendellenes fejlő
déséhez vezető módot Kubelka az utánpótlásokra kivánja 
szoritani. A luczfenyő egyesével és csoportosan legalább 
a terület 0 5 részét foglalja el és a jegenyefenyővel együtt 
alkossa az állomány zömét. Ahol a természetes uton buján 
felverődő bükkös veszélyezteti a fenyőféléket (főként mész
talajon), ott csak helyesen vezetett tisztitóvágások biztosit
hatják a fenyőnek kellő mennyiségben való fenmaradását. 

A jegenyefenyő a bükkel szemben még mindig előny
ben részesítendő, mert értékes műfát szolgáltat, alkalmas 
termőhelyeken nagy tömeghozamot nyújt, gyér állásban a 
magasabb korban is jól növekszik és mert mint talajjavító 
faj is arra hivatott, hogy lényeges részét alkossa az állo
mányoknak. Ha a bükk nem fordul elő a felújítandó terü
leten, ellenben a jegenyefenyő ott jól tenyészik, teljesen 
elfoglalhatja a bükknek szánt területet is. Ha ellenben a 
jegenyefenyő hiányzik, ugy aláültetés utján meghonosítandó, 
feltéve, hogy a magassági fekvés ezt nem zárja ki. A jegenye
fenyő fentartására egyáltalában nagy gondot kellene for
dítani, mert a tarvágásos gazdaság ezt a fajt már majd
nem kiirtotta a magas hegységben. Ezért ha már csak 
egyesével elszórtan fordul elő állományainkban, már a 
gyérítések során gondoskodni kellene, hogy ez a kevés 
példány fentartassék és koronát fejleszszen. 

A bükk sok helyen, különösen mészkövön nyugvó 
talajokon, rendkívül könnyen ujul fel, mint hívatlan vendég 
is megjelenik és ki nem irtható. Ily helyen is legfeljebb 



0 3 elegyarányban lévén tenyésztendő, az első vágásnál 
lehetőleg a fenyőféléknek kell kedvezni s ezeknek bőséges 
megtelepedéséről vagy megtelepítéséről kell gondoskodni, 
mert ahol elegendő a fenyőféle, ott ezek a tisztitóvágások 
alkalmával idejekorán felszabadithatók. A bükk sohasem 
alkosson nagyobb tiszta csoportokat, hanem egyesével és 
kis csoportokban vegyüljön a többi fafaj közé. Elegyaránya 
a vágható korig 02- re szállítandó alá, amennyi elegendő 
arra, hogy a majdani ujabb felújításnál ne nélkülözzék. 

Ha ellenben a bükk a felújítandó állományban 
csak szórványosan fordul elő, avagy a termőhely termé
szetes felujulásának kevésbbé kedvez, akkor elsősorban a 
bükk felújítására kell törekedni, vagyis mindenekelőtt a 
magtermésre alkalmas bükktörzsek koronáit szabad állásba 
hozzuk és magtermésre ingereljük. Ha a bükk felújult, a 
kellő ritkítással oda törekszünk, hogy az életben maradjon 
s ezzel kapcsolatosan a többi faj felújítása is bekövet
kezzék. 

A tölgynek s főként a kocsántalan tölgynek Kubelka 
az előhegyekben 6 0 0 m magasságig neki megfelelő termő
helyeken (déli fekvés, fensikok) vissza szeretné adni egykor 
birt területének egy részét. Nem gondol tömeges telepítésre, 
csupán a legjobb helyeknek, legalább 0*1 ha nagyságú 
csoportokban való visszahódítását tartja okszerűnek. Erre 
a legjobb mód az erősen megritkitott erdő sürü alávetése 
kapa után. A tölgycsoportot bükk környékezze; a fenyők 
közvetlen szomszédsága nem kívánatos. A tölgyfiatalos 
természetesen gyorsan felszabadítandó. Igen apró tölgy
csoportok nagyon gyakori mesterséges beavatkozást kivan
nak, amely költséges és körülményes. Tehát mindig nagyobb 
csoportok telepítésére kell törekedni. 

A többi nemes lomb/a, mint a hegyi juhar, kőris és 



szil sokkal könnyebben és sokkal nagyobb magasságokban 
is vegyithetők, mint a tölgy. Ha egyes ily törzsek a fel
újítandó állományban előfordulnak, akkor lehetőleg már 
a gyérítéseknél vagy az előkészítő vágásnál gondunk van 
reá, hogy koronáik szabadabb állásba kerüljenek, nehogy 
később, amikor mint a vágható állomány utolsó képviselői 
egy időre még ott maradnak a vágásterületen, csucsaszály 
és fattyuhajtások lépjenek fel. A maghullatás czéljából 
erősebb felszabadítás csak a felujulás későbbi szakában 
czélszerű. Nagyon jó, ha ekkor kis csoportokban tarthatjuk 
fenn e nemes lombfákat. Magvaikat egyébiránt a szél 
messze szétszórja, úgyhogy aránylag kevés számú, jól 
elosztott anyafára van csupán szüksége. Természetes fel
újításuk sokkal sikeresebb, mint az ültetés, különösen, ha 
az utóbbi a tarra vágott s már gyepes vagy gyomos terü
leten történik. 

Kubelka füzetében folytatólag sávos vágásának mélta
tására tér át. Ebben a tekintetben hivatkozik Wagner 
szegélyvágásának sikerességére s általában Wagner taní
tásaira, amelyeket teljesen Qayer szellemében lévőknek tart. 
O csupán módosítani kívánta Wagner vágásmódját, mert 
a magas hegységben annyi helyen vágni, amint azt a Wagner 
eljárása kivánja, nem lehet, de másfelől az észak-déli irányt 
sem lehet mindig betartani, hanem a terepviszonyok szabják 
meg a vágások haladásának irányát. Rendszerint a völgye
ken fölfelé kell sorakoztatni a vágásokat. Ennek daczára 
a természetes felujulás sikere jó és elegyes állományok 
alapítása lehetséges. A vágások az egyes fanemek és termő
helyek igényei szerint módosíthatók. Ezenfelül a sávos 
vágásoknak még következő előnyeit sorolja fel a szerző: 
Csoportosan vegyeskoru, elegyes állományok nevelése ter
mészetes uton, tehát az otthonos varietások magjából 



Emellett azonban nincs kizárva, hogy a termőhelynek meg
felelő idegen varietások ne telepittessenek meg jó forrás
ból szerzett magvakból. A talaj teljesen és állandóan fedett, 
gyepesedés és gyomosodás elkerülhető. A talaj felett csekély 
a légmozgás, az oldalvédelem tartós, a csemetés a fényt 
és csapadékot megfelelő mértékben élvezi. Sikertelen fel
újítások miatt nem szükséges a vágásfordulót megnyújtani. 
Kevés a károsodás ugy a fiatalosokban, mint az idősebb 
korfokokban, nevezetesen a szélvész a záródott állományok 
védelmében álló keskeny, meglazított sávban kevés kárt 
tehet; a hótörés veszélye a vegyeskoru, egyenlőtlenül magas 
törzsekkel biró, lombfával vegyes fiatalosokban keveset 
árthat; a fagykároknak az anyafák és az oldaltálló záró
dott erdő védelme veszi elejét; fabetegségek a javarészt 
természetes uton keletkezett, a fa kiszállítása által meg nem 
sérült erdőben tapasztalat szerint nem lépnek fel és rovarok 
sem szaporodnak el a talaj állandó beárnyalása mellett. 
Szálas, ágtiszta, egészséges törzsek nevelhetők s a tenyész-
határmenti, legjobban a maga érintetlenségében fentartandó 
véderdősávon kivül nem szükséges a rosszabb és igen 
magasan fekvő termőhelyü erdőrészleteket szálaló üzem
osztályba összefoglalni, mert ha ily erdőrészletekben a 
sávokat keskeny pasztákká (szegélyvágásokká) szűkítjük, ily 
módon is teljes sikerrel újulnak fel. 

Kubelka ezek után, bár az egyes fafajokkal már fog
lalkozott, az előfordulható tiszta vagy elegyes állományok
ban való eljárást ismerteti közelebbről. Kivonatosan közöl
jük ebbeli fejtegetéseit is, amennyiben ujat tartalmaznak. 

A tiszta luczf enyvesről a gyakorlat emberei azt tartják, 
hogy természetes uton nem újítható fel. Sikertelen kísér
leteik azonban mind nagy vágásterületeken történtek, amelye
ken széldöntés, gyomosodás és a fiatalos megsérülése volt 



a ritkítás következménye. Másként áll a dolog a keskeny 
vágás terű léten, amint azt többek között a minden rendszer 
nélkül használt parasztgazdaságok is bizonyítják, amelyek 
apró erdeiben a luczfenyő a legeltetés daczára buján tenyé
szik a fokozatosan ritkított öreg erdőben. 

Azt is mondják, hogy nem vagyunk reászorulva a 
luczfenyvesek természetes felújítására, mert a luczfenyő 
ültetése könnyű. Ezzel szemben reá kell mutatni arra, hogy 
az ültetéshez szükséges munkaerő sokszor nehezen szerez
hető be és bizony gyakran megbizhatlanul és rosszul dol
gozik. Főként azonban fel kell hivni a figyelmet arra, hogy 
az ültetés éppen a luczfenyőnél nem is végezhető ter
mészetszerűen, mert a messze szétnyúló, finom gyökereket 
csak nagyon nehezen lehet az ültetőgödör talajában ugy 
elhelyezni, ahogy az az erdőben a magról kelt csemetén ész
lelhető, t. i. levegőt kivánó gyökerek felszínes elosztásával. 
Ehelyett az ültetésnél a gyökerek lefelé irányittatnak s a 
csemete rendszerint tulmélyre kerül. Ennek következménye 
legjobb esetben az a 2—3 évi sárgulás, sinlődés, amit 
ültetéseinkben észlelünk, gyakran azonban ebben a sinlő-
dési korban a hő, a szárazság, a gyom stb. teljesen kipusz
títja a csemeték nagy részét. A csemeték ilyenkor uj fel
színes gyökereket kénytelenek hajtani, míg a tulmélyre 
került gyökerek elpusztulnak és Reuss és Wagner szerint a 
vörösredv kiinduló pontjai lesznek, amely betegség csak a 
későbbi korban nyilvánul meg a törzsek elhalása által. 

Ezek a körülmények arra utalnak, hogy a tiszta lucz-
fenyvesben is a természetes felújításra törekedjünk. Ez Kubelka 
szerint az ő keskeny vágásterületein nem is nehéz, ha az 
állomány még termőképes. A vágások ritkítása legyen 
egyenlőtlen, csoportos, úgyhogy csak 1 —2 törzstől árnyalt 
hézagok támadjanak. Mihelyt ezeken a hézagokon a lucz-



fenyő-csemetés megjelent, azok megnagyobbittatnak. Igy 
járunk el, amíg az egész vágás felújult. A még mutatkozó 
hézagok vörösfenyőcsoportok ültetésével pótoltatnak ki, ha 
a termőhely e fanemnek különben megfelel. A vörösfenyő 
közbe elegyítése rendkívül emeli az uj állomány állékonyságát. 

Nedves helyek égerrel, üde talajú részek kőrissel ülteten-
dők be. A jegenyefenyőnek és bükknek közbeelegyitése 
nem könnyű. Eczélból már az előkészítő vágásnál kell e 
fafajokat elkülönített csoportokban a kellően megritkított 
állományrészekben alávetés által megtelepíteni. A további 
felújítás azután a luczfenyő igényei szerint történik. 

Sokkal könnyebb oly luczfenyvesek felújítása, amelyek
ben a bükk és jegenyefenyő, bár kis mértékben, elegyedik. 
Elsősorban ez utóbbi fafajok felujulásáról kell jóelőre gon
doskodni, csak később kerül a sor a luczfenyőnek meg
felelő eljárásra. 

Tiszta bükkösbe 3 ár nagyságig terjedő hézagokat 
vágunk, amelyeken legfeljebb gyenge, elnyomott egyedek 
maradnak vissza, mint árnyolók. Ezeken a hézagokon a lucz-
és jegenyefenyőt elkülönített csoportokban vetés utján, a 
vörösfenyőt szintén elkülönítve és nagyobb csoportban, 
ültetés utján telepitjük meg. Csak ha az igy megtelepített 
csemetés megerősödött (mintegy 5 év múlva), kerül a sor a 
hézagok bővítésére és a közbeeső bükkös-részek vetőre 
vágására. Az árnyaló elnyomott bükkök, amelyek a vörös
fenyvescsoportok felett már egy év múlva eltávolíttattak, 
most már a lucz- és jegenyefenyő-csoportokból is kiszedet
nek. A csoportok karimájukon lucz- és jegenyefenyő ültetése 
által nagyobbittatnak. Anyafáknak nem a legerősebb bük
kök, hanem a jól fejlett, de nem túlságosan nagy koroná
val birok választandók, hogy a termelésnél nagyobb sérülé
sek elkerültessenek. A kivágott bükkök tuskói köré, meredek 



hegyoldalban azok alá néhány lucz- vagy jegenyefenyő
csemetét ültetünk s aztán bevárjuk a bükk bevetődését. 
Ha a bükkcsemetés is már némileg megerősödött, a rit
kító vágások következnek, mindig ugy vezetve, hogy a 
fenyőfélék gyorsabb növekvése elősegittessék, a bükk
csemetés ellenben némileg visszatartassék. 1 0 — 1 5 év multán 
a végvágással befejeződik a felújítás. 

Ha a bükk közé a fenyőfélék és a nemes lombfák 
csekély arányban keverednek, a felújítás azzal veszi kezdetét, 
hogy a fenyők és nemes lombfák körül, amennyiben anya
fáknak alkalmasak,a záródást meglazítjuk, koronáikat szabaddá 
teszszük. Magtermő évben aztán ezen magfák körül a bükköst 
a fenn leirt módon megritkítjuk, csak az elnyomott törzseket 
hagyva vissza védőfáknak. Ha az igy természetes uton 
keletkező fenyő- és lombfacsoportok kellően megerősödtek, 
csak akkor következik a vetővágás a bükkben, karöltve az 
előzetesen megtelepedett csoportok további felszabadításával. 
A nemes lombfák és a netalán előforduló vörösfenyők 
a végvágásig ott maradhatnak. 

Amikor a bükk egyenlő arányban vegyül a fenyő
félékkel, szintén eleinte az utóbbiaknak kell kedvezni és csak 
később a bükk felujulásáról is gondoskodni. 

Ha a jegenyefenyő alkotja az állományt, de lucz- és 
vörösfenyő, valamint bükk keveredik közéje, eleinte a lucz-
és vörösfenyő felújítására törekszünk, ezt követi később a 
jegenyefenyőé és bükké. 

A mondottak alapján minden gondolkodó, az egyes 
fafajok tenyészfeltételeivel és igényeivel tisztában lévő erdő
gazda bármely más elegy esetén is megtalálja a helyes 
eljárást. 

Nagyjában három vágásfokkal, három sávban halad 
Kubelka az állomány belseje felé, melyek közül a legkülső 



egyúttal a legritkább. Czélszerü, ha az erdőtiszt már az 
előkészítő vágás vagy a vetővágás kijelölésénél külön-külön 
megjelöli azokat a törzseket, amelyek mint anyafák s 
azokat, amelyek mint védőfák egyelőre állva maradnak. 
A megjelölés legczélszerübben vízszintes, illetőleg függő
leges olajfestékvonással történik. Czélszerü ez különösen 
személyzetcsere esetén, amidőn a többnyire tapasztaltabb 
régi tisztviselő eljárási terve a jelölés által világossá lesz 
az utód előtt. A védőállományt mindig bőven kell jelölni, 
mert ennek egy része a termelésnél áldozatul esik. 

A fiatal állományok ápolása a nagy terjedelmű régebbi 
fiatalosokban igen nehéz, ellenben az átnézetesebb, kisebb 
vágásokból eredt uj állományokban lényegesen könnyebb. 
A nagy fiatalosokban még legjobb csak csoportosan 
végezni a tisztító vágást. Igy ily helyeken is halad a munka. 
A gyomfákat, vagy feles mennyiségben lévő kevésbbé 
nemes fajokat csak akkor kell teljesen kivágni, ha a köztük 
szorongó nemesebb fajok még igen aprók, máskülönben 
czélszerübb a lefejezés oly magasságban, hogy a fel
szabadítandó csemeték koronája xh m-r\y'\ hosszban teljesen 
szabad legyen. Ez a mód előnyösebb, mert a talaj teljesen 
beárnyalt marad s mert a fővad is kerüli néhány évre 
az igy kezelt fiatalosokat. 

Ahol hiány van munkaerőben, ott a gyérítéseket is 
legalább csoportosan végeztetné Kubelka. Az egyenlőtlen 
sűrűség a hótörés ellen nyújt némi védelmet. Bükkel elegyes 
fenyvesben pl. a bükkcsoportok érintetlenül maradnak, a 
fenyőcsoportok ellenben gyérittetnek. Völgyeletek, amelyek
ben a hó összegyűl, erősebben gyéritendők át, mint a 
hegyoldalak és gerinczek. 

Vajha Kubelkának sok tekintetben megszívlelésre méltó 
fejtegetései hazai erdőgazdáinkat arra serkentené, hogy 



hegyvidéki erdőgazdaságunkat legalább ott, ahol erre az 
előfeltételek megvannak, vagy némi utánjárással megteremt
hetők, egy lépéssel előre vinnék a haladás, a tökéletesedés 
utján! 

ú% ó£ 

FAKERESKEDELEM. 

A fapiac z helyzete . 
fapiacz helyzetében legutóbbi jelentésem óta csak annyiban 
állott be változás, amennyiben az akkor kezdődő tulspeku-
lácziót a pénzviszonyokban beállott fordulat legalább egy 

időre megakasztotta. Néhány czég a kartellek eddigi sikereitől 
elvakítva, azt hitte, hogy a faárak — úgymint az előző évben — 
az év folyamán legalább további 20%-kal fognak emelkedni és a 
favásárlásnál oly árakat engedélyezett, melyek az akkori kartell-
áraknál magasabb eladási árakon alapultak. A közben beállott pénz
szűke azonban semmivé tette ezen kalandos vállalkozók terveit; 
az építési tevékenység korlátozása folytán a faszükséglet is meg
csappant, úgyhogy az árak felemeléséről az 1912. év első felében 
nem lehetett szó s ma is az 1911. évvégén megállapított kartell-
árak vannak érvényben. Csak néhány kelendőbb czikknél érnek 
el köblábanként 4—6 fillérrel többet, mint amennyi a kartellár. 

A fapiaczon uralkodó kedvező helyzet abban is jut kifejezésre, 
hogy a tőárak jelentékenyen emelkedtek. Mig azelőtt Erdélyben 
akárhány erdőt lehetett megvenni 4—4'50 koronás köbméteren
kénti tőár alapján, addig ma már átlag 6—7 koronát fizetnek a 
fenyőfa köbméteréért, sőt ennél többet is. 

A puhafaüzletben, daczára a pénzszűke folytán megcsappant épí
tési tevékenységnek, a kereslet mindenképen kielégítő. A régi helyzet, 
t. i. hogy a fát azonnal expediálják, mihelyt a fürészfogak alól kikerült, 
megszűnt, azonban arról sem lehet szó, hogy a fűrészeknél készletek 
halmozódnának össze. A gyengébb kereslet bizonyára az árak némi 
mérséklését eredményezte volna, ha az erdélyi és felsőmagyar
országi fenyőfatermelők kartellje az árak szigorú betartására nem 


