
„A Duna-ártéri szigeterdők felújításáról." 
Irta : Lőfi Jenő, m. kir. főerdőmérnök. 

Fenti czim alatt Hamernyik Béla szaktársain az E. L. 1913. évi 
XIX. füzetében czikket tesz közzé, melyben az apatini erdő
hivatal és a lugosi erdőigazgatóság kerületében tett tapasz

talatai alapján, — a szigeterdők főfanemei: a füz és nyár mesterséges 
dugványozás utján való felújításának hátrányait és költséges voltát 
részletesen kimutatva, s azután az erdők jelenlegi korosztály- és 
állomány viszonyait ismertetve, — arra a következtetésre jut, hogy: 
„az eddig e téren követett eljárás helyes nem volt, s ebből ki
folyólag uj módozatok beállításáról kell gondoskodnunk". 

Tovább a természetes felújítás előnyeinek ecsetelése után azt 
mondja, hogy: „Ártéri erdőink felújítását csak ugy látom biztosított
nak, ha a füz- és nyárállományok az alább felsorolt gazdasági 
ténykedések alkalmazása mellett 1. tuskósarjakról, 2. magról való 
önvetényülés utján újíttatnak fel; a mesterséges ültetés vagy dug
ványozás pedig csupán a természetes felújítás hézagainak pótlására 
szorítkozik". 

Minthogy a H. által emiitett kerületekben magam is hosszabb 
időn át szolgáltam, s igy alkalmam volt ez irányban tapasztalatokat 
szerezni, szükségesnek tartom nézetemet itt közölni, mert H. 
következtetéseinek legnagyobb részéhez hozzá nem járulhatok. 

A gazdasági tervek a vágások félterületét természetes, fél
területét pedig mesterséges uton való felújításra irják elő. Ez az 
intézkedés azon a feltevésen alapult, hogy azok részben sarjról, 
részben magról természetes uton felújulnak, de mert hosszas 
tapasztalatok azt bizonyították, hogy a természetes felujulás teljes 
mértékben soha sem következik be, a vágások bizonyos hányadát, 
rendszerint félterületét mesterséges erdősítésre kellett előírni. 
Időközben azután kiderült, hogy általánosságban, a fenforgó termé
szeti viszonyok közt, még a fele területnek természetes uton való 
felújítása sem remélhető. A tuskók nagy része ugyanis ezekben a 
ritkás, elvénhedt, nagyrészt korhadt törzsű egyedekből képződött 
állományokban a vágás után évenkint néha többször is beálló 
árvizek folytán megfúl, sarjadzásra képtelenné válik; s ha a több
nyire tulmagasan hagyott tuskók ki is hajtanak, a rajtuk kelet-



kező sarjak az alacsony fordulót is alig birják ki, ugy hogy az 
ily módon való felujulás a jövőbeli állományok érdekében egy
általán nem is kívánatos. A magról önvetényülés utján keletkező ujulat 
volna tehát hivatva ilyen vágásterületeken a jövő állomány képzésére. 
De a tapasztalat ebben az irányban is azt mutatja, hogy mig a füz és 
nyárnak H. által emiitett s a természet útmutatásaként követendő pl. 
felállított természetes megtelepülése a Duna medrében képződő 
porondolásokon igazán szép és kifogástalan erdőket szolgáltat, a 
magasabb fekvésű kihasználandó erdőkben s általában erdőkben 
ilyen természetes megtelepülésre példa alig van, daczára annak, 
hogy a ritka záródású idősebb erdők közt igen sok és számba
vehető kiterjedésű olyan terület található, amelyen semmiféle 
talajtakaró növényzet, cserje, szeder vagy fűnővés annak meg
települését nem akadályozza. A szigetek belsejében ilyen termé
szetes uton, magról keletkezett fiatalos (malátos) csakis ott talál
ható, ahol az erdő közt tisztás mélyedések vagy vizjárta régi 
Duna-medrek húzódnak végig s azonkívül az évenként elöntött 
területek vízparti szélein és a vontatóutakon, de már a nem víz-
állásos, egyenletes szintű, többé-kevésbbé beárnyalt erdőkben 
számbavehető mértékben sohasem. 

Az erdők gyakori bejárása és tanulmányozása közben ez a 
körülmény annak idején mindjárt feltűnt nekem. Magyarázatát 
csak abban találom, hogy a képződő porondolásokon és a szige
tek belsejében levő vizjárta helyeken, mélyedésekben a füz és 
nyár maghullatása idején beálló árvizek alkalmával a porondolást 
képző hordalék a maggal összekeveredve, tetemes mértékben, 
néha több centiméter vastag rétegben és a maggal úgyszólván 
telítve, akadálytalanul rakódik le, ahol aztán a nap fényének és 
melegének teljes behatása alatt a beiszapolt számtalan sok magból 
keletkezik a kendersürüségü ujulat. Valószínű az is, hogy a magot 
a folyóvíz sodra legnagyobb mértékben ilyen helyekre hordja. 

A magasabban és egyenletes szintben fekvő erdőkbe a lassab
ban folyó viz kevesebb hordalékot s valószínűleg kevesebb magot 
is visz be, mert annak jó részét a maggal együtt már a viz 
partjain lerakja, ahol egyrészt maga a part az árt megtöri, más
részt a talajtakaró növényzet azt mintegy megszűri. Igazolja ezt az 
a körülmény, hogy a szigeteknek az árral szemben álló partja, 



azok belsejénél, a lerakódások folytán rendesen magasabb szintű 
s hogy itt a nem omlós, megállapodott partszéleken és vontató
utakon gyakran látunk magról kelt malátosokat. 

Az erdők belsejébe mindamellett bizonyára bejut annyi mag, 
amennyi az ott álló fák bőven hullatott magjával együtt a be-
vetényülésre feltétlenül elég volna s hogy az erdőkben malátosok 
még sem keletkeznek, azt egyrészt az itt lerakódó hordalék arány
lag csekély voltának, de főleg a szóban forgó fanemek fény
igényességének tulajdonitom, amelyeknek magja még a csekély 
sűrűségű fák gyenge árnyékában, egyéb talajtakaró növényzet 
hiányában sem kel ki, vagy ha itt-ott ki is kel, hamarosan el
pusztul. 

Az igy keletkezett fiatalost egyébként a következő évi ár
vizek még a legkedvezőbb körülmények közt is gyakran tönkre
teszik. 

Az itt kifejtett tapasztalati tények nézetem szerint a H. által 
oly meggyőző érvekkel támogatott elméletet és javasolt felújítási 
módot teljesen meghiúsítják. 

Az értekezésében felhozottak következtetéséül H. azt javasolja, 
hogy: „a felújítandó erdőterületek sertésekkel tömegesen legel
tessenek oly czélból, hogy az éhes sertéseknek ide-oda való 
járkálásával, bolyongásával, főleg pedig csigák, álczák, rovarok 
utáni túrásával a talaj elvadulását okozó fű és gyomnövényzet 
annyira összeszaggattassék, kitisztittassék és meglazittassék, hogy 
ezáltal a talaj az odahordott és hullott magvak felvételére képes 
legyen". Ehhez a javaslathoz az E. L. 1913. évi XXII. füzetében 
ugyanezen czim alatt megjelent czikkében Kőfalusi Viktor szak
társam fentartás nélkül hozzájárul, de a sertéslegeltetés mellett 
a juhokkal való legeltetést is czélravezetőnek tartja. 

A füz és nyár természetes megtelepülésére, felujulására 
befolyással biró, fennebb vázolt körülményekből önként következik, 
s ezt a tapasztalat is kétségbevonhatlanul igazolja, hogy számba
vehető sikere a javasolt eljárásnak csak abban az esetben lehetne, 
hogyha a vágásterület a tatajtakaró növényzettől teljesen meg
tisztítva, kellően meglazított talajjal állana készen a maghulláskor, 
tehát éppen abban az időben, amikor a magot hozó iszap és 
homokhordalékkal terhes árvizek a területet elborítják; mert 



hogyha a területen a galagonya, sárfüz és egyéb bokrok, vagy az 
ott levő gyomnövények a sertések, vagy juhok által teljesen össze
tiporva és tönkretéve, bár száraz állapotban is visszamaradnak, 
vagy maghulláskor már ujabb hajtásaik vannak, ugy, hogy a 
talajt ezek csak némiképen is beárnyékolják, a felujulás a kívánt 
mértékben soha be nem állhat. 

A sertéslegeltetés különben az apatini erdőhivatal kerületében 
már évek óta gyakorlatban van, de, hogy annak a felújításra nézve 
valamely kihatása volna, semmiféle adatot nem tudtam szerezni. 

Az ujabb porondolásokon természetes uton keletkezett maláto-
sokra való hivatkozás teljesen téves. Mert ebben az esetben oda
hordott, nyár- és íüzmaggal bőven kevert termékeny iszapos és 
televényes homok a gyomoktól teljesen mentes, a terület a nap 
melege és a világosság behatásának akadálytalanul ki van téve; 
oly kedvező körülmények játszanak tehát itt közre, amilyeneket 
erdeinkben csakis a növényzet teljes kiirtása és a talajnak fel
szántása által érhetnénk el. Ez pedig a mesterséges dugványozás
nál is költségesebb eljárás volna. 

A mesterséges erdősítéseket tehát kisebb mértékre szorítani a 
mostani elvénhedt, korhadt törzsű egyedekből álló, ritkás erdőkben 
aligha lesz lehetséges, még abban az esetben is, hogy ha a jövő
ben tenyésztendő főfanemekül a nyár- és füzfajokat tartanánk meg. 

A fentebb kifejtettek alapján kétségbe kell vonnom H.-nek 
azt az állítását is, hogy: „a mostani középkorú, jóminőségü és 
kellő záródású erdők természetes felújítása arra az esetre, hogy
ha a sarjhajtások képződését valamely káros természeti befolyás 
meggátolná, mivel az ily erdő talaja gaz- és gyommentes, magról 
való önvetényülés utján feltétlenül biztosítva van". Nem állítom 
ugyan, hogy kedvező körülmények közrejátszása esetén ily helyeken 
itt-ott némi sikert elérni egyáltalán nem lehet, de ha az önvetényülésre 
kedvező idő és vizáradás közvetlenül a vágás után be nem áll, 
később az a hamar felverődő sarjak és gyomok árnyékában még 
szórványosan sem remélhető. 

A Kőfalusi által felemlített azt a tényt, hogy a teuiesszigeti 
igényjogosultak által állandóan legeltetett területen — bizonyára 
igen kedvező körülmények közt — „a füz és nyár a legelő marha 
szája alól is kendersürü módon kel ki", valamint az ebből levont 



következtetéseket bizonyító erejűnek csak abban az esetben fogad
hatnám el, hogyha megfelelő kiterjedésű — nemcsak pár D-öles — 
területen mutathatna be ilyen módon keletkezett és állandó legel
tetés mellett felnőtt, kifogástalan minőségű állományokat. 

A vágások felújításánál egyébként kizárólag a természetes fel-
ujulásra támaszkodni, — még ha minden más körülményt figyelmen 
kivül is hagyhatnánk, — már csak a jövőben tenyésztendő fa
nemekre való tekintetből sem lehet. Elvitázhatatlan tény ugyanis, 
hogy természetes uton főleg és túlnyomó mértékben a füzfajok 
telepednek meg, mig a nyárfajok, — ha lehet is itt-ott ilyen módon 
létrejött elegyetlen nyárcsoportokat találni, — aránylag jóval kisebb 
mértékben, s akkor is többnyire annak kevésbbé keresett, érték
telenebb fajai. A fűznek és ezeknek a nyárfajoknak ily mértékben 
való tenyésztése pedig — amint ezt Kőfalusi igen helyesen jegyzi 
meg — czélunk nem lehet. A füzfajoknak csak olyan mélyebb 
fekvésű, időnként vizállásos helyeken van létjogosultsága, ahol 
semmiféle más fanem meg nem élhet, s ahol azok amellett, 
hogy némi — bár kevésbbé értékes — faanyagot szolgáltat
nak, egyúttal az árvizek hordalékának felfogása által az ilyen 
mélyedések talajának emelkedését elősegítik. Minden olyan helyről 
azonban, ahol más értékesebb fanemek sikerrel tenyészthetők, ugy a 
füz, mint a korlátolt használhatóságú, értéktelenebb nyárfajok mielőbb 
kiküszöbölendők, s nemesebb fanemekkel helyettesitendők volnának. 

Hamernyiknek és Kőfalusinak a tenyésztendő fanemekre vonat
kozó kijelentéseire és javaslataira szintén volna több mondanivalóm, 
erre azonban közelebbről egy más alkalommal fogok kiterjeszkedni. 
Itt még csak annyit kívánok megjegyezni, hogy a mesterséges 
dugványozások teljes sikertelenségére vonatkozó állítást alá nem 
írhatom. Mert amint az apatini erdőhivatal kerületében ujabban is 
alkalmam volt meggyőződni, több helyen vannak régebbi dugvá
nyozásból keletkezett teljesen kifogástalan állományok. Hogy néha 
a dugványozás nem sikerült, annak oka, — a vadrágás, elemi csa
pások, árvizek stb. okozta károsítás mellett, — igen sok esetben 
a kivitel és az erre megkívántató eszközök hiányosságában s az 
alkalmazott dugványanyag meg nem felelő voltában keresendő. Ezt 
tapasztalataim alapján bátran állithatom, valamint azt is, hogy ahol 
a dugványozás jó anyaggal helyesen történt, ott eredmény is van. 



Az elmondottakból egyáltalán nem következik, hogy a javasolt 
felujitási módot teljesen elvetendőnek tartom, sőt magam is amel
lett vagyok, hogy azokon a mélyen fekvő vizállásos területeken, 
melyek kizárólag a füz tenyésztésére alkalmasak, s ahol eredményre 
kilátás is van: ez irányban a kísérletek megtétessenek; az értéke
sebb fanemek tenyésztésére alkalmas magasabb fekvésű területeken 
azonban — már csak a fanem-átalakitás szükségére való tekintettel 
is — csupán a mesterséges felújítást tartom czélravezetőnek. 
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IRODALOM. 
A könyvpíacz ujabb termékei. 

Béky Albert: Útmutatás erdei facsemeték nevelésére és 
az azokkal való bánásra. A m. k. földmivelésügyi miniszter 
kiadványa. Budapest, 1913. 

Dr. Böresök Andor: Törvény az osztatlan közös legelőkről 
(1913. évi X. törvényczikk). Budapest, 1913. Benkő Qyula cs. és 
kir. udvari könyvkereskedése. Ára 4 K. 

Dr. Szilárd Ferencz: „Ébredés az erdőn". (Dr. Szilárd 
Ferencz szépirodalmi hagyatékából kiszemelt tárczák.) A mult 
évben tragikusan kimúlt munkatársunk emlékét megható módon 
örökítette meg a "Pátria" irodalmi vállalat azzal a nemes cselekede
tével, hogy dr. Szilárd Ferencz irodalmi hagyatékából kiszemelt 
tárczákat saját költségén kiadta, s elhatározta, hogy a könyv 
elárusitásából befolyó jövedelemből emléket emel a sírjára. 

Szebb emléket kőfaragó nem faraghat, szobrász örökösebb 
emléket nem állithat, mint ezt ezeknek az irodalmi értékkel biró 
kedves, közvetlen hangú elbeszéléseknek közrebocsátásával a "Pátria" 
tette. Természetimádó nemes lelkét tisztán látjuk írásának minden 
sorából. Festő nem festheti oly élénk színekkel a természet hangu
latos képeit, mint ahogy ezt Szilárd tollával ecseteli. A vadász
kalandok, melyeket elmond, nem hasonlíthatók a megszokott 
dicsekvő vadászhistóriákhoz, hanem a nemes vadász minden szép 
tulajdonságát tükrözik vissza. 

Pedig Szilárd hivatásszerüleg nem is szépirodalmi téren 
működött. Kiváló jogász elme, ritka kéj^zettségü gazdasági szakiró 


