A szálerdők természetes felújításának előkészítése.
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Mélyen Tisztelt Uraim! 1916-ban a hegyvidéki erdők ter
mészetes felújításáról tartott előadásomban azt mondtam, hogy a
természet munkája a felújítás körül szeszélyesnek látszik, bőven
ontja a csemetéket ott, ahol semmi szükségünk azokra, viszont
csökönyösen megtagadja azokat ott, ahol várva-várjuk őket. Ez a
látszólagos szeszélyesség az oka annak, hogy szaktársaink közül
sokan oly nagyon ragaszkodnak a mesterséges felújításhoz.
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az erdőgazdasági
tudomány képviselői a természetes uton felújított, elegyes és
vegyes korú erdőt követelték, a gyakorlatban pedig egyre jobban
terjedt a mesterségesen felújított elegyetlen egykorú erdő. Ezt
panaszolta fel pl. Schwappach, az ebersvcaldi akadémia kiváló
tanára, az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetségének
1906. évi württembergi kongresszusán, és hasonlót mondott Bakesch
kiváló osztrák gyakorlati szaktársunk az 1907. évi bécsi földmi
velésügyi világkongresszuson.
Ha figyelemmel vizsgáljuk a kérdést, könnyen megtaláljuk
a nyitját annak, hogy miért ellenezte a tudományos kutatás a tar
vágást és miért terjedt az mégis a gyakorlatban.
Ugy a tarvágásnak, mint a természetes felújításnak meg
vannak a maga előnyei és hátrányai. A tarvágás előnyei a kihasz
nálás, az értékesítés és az erdőrendezés terén érvényesülnek és
olyanok, hogy közvetlenül szembetűnők és azonnal csengő pénz
ben jutnak kifejezésre, hátrányai kevésbbé szembeötlők, és a be
ható kutatás előtt tárulnak fel csak teljes nagyságukban. A ter
mészetes felújításnál viszont az előnyök nem oly szembetűnők és
csak a gondos kutató szem látja őket teljes nagyságukban, hát
rányai pedig éppen a kihasználás és az erdőrendezés valamint az
értékesítés terén nyilvánulnak meg, nagyon is szembetünőek és a
gazdaság menetét határozottan nehezítik. Nagyon érthető,' hogy a
gyakorlati erdőgazdaság ragaszkodott a pontosan határolt — ugy
időben, mint térben pontosan határolt ,— könnyen és gyorsan
kivihető tarvágáshoz, amely jól áttekinthető, eredményei egyszerűen
számbavehetők, nyilvántartásuk is könnyű és egyszerű; annál is

inkább, mert eleinte természetesen ezek a hátrányok alig váltak
érezhetőkké és a régi mult rendszertelén és túlzott használataival
szemben a merev és szigorú keretek közé szorított tarvágás nagy
haladást jelentett.
Viszont a tudományos kutatás annál élesebben ellene kellett
hogy beszéljen a tarvágásnak, mennél jobban terjedt az el, mert
amikor ezer és ezer hektáron sorakoztak egymásmellé az óriási tar
vágások, mind élesebben domborította ki a tarvágás súlyos hátrányait.
Az elegyetlen, egykorú, tarvágásos szálerdő teljességgel természet
ellenes. Ha a természetes uton keletkezett erdőket vizsgáljuk, megálla
píthatjuk, hogy nagyobb kiterjedésű elegyetlen erdőket a természet
csak a luczfenyőkből alkotott, ezekbe is szórványosan egyéb fafajok
vannak belekeverve és az elegyetlen Iuczosok korántsem egykorúak,
sőtigen nagy korkülönbségekettalálhatunklátszólagteljesen egyöntetű
állományokban. A többi fafajból elegyetlen erdőt a természet nem
alkot. Ahol a bükköt, jegenyefenyőt, tölgyet, erdei- és feketefenyőt
nagyobb területen elegyetlenül találtam, ott mindig emberi beavat
kozás nyomait is meg tudtam állapítani; a.kor adatai pedig minden,
a természetes eredet bélyegét viselő erdőben feltűnően tág határok
között ingadoztak.
Az elegyetlen, egykorú tarvágásos szálerdő generalizáló és
sablonizáló rendszere az erdő természetének, az erdő igényeinek
és létfeltételeinek teljes félreismerésével vagy elhanyagolásával
tisztán csak az erdőrendezésnek, a kihasználásnak, az értékesítés
nek és az adminisztrácziónak követeléseit szolgálta és nem volt
tekintettel arra, hogy a tarvágás, avval hogy oly viszonyokat
teremt az erdő talaján, amelyek az erdő természetének semmiképen
meg nem felelnek, a telepítendő uj erdőt elejétől fogva teljesen
természetellenes helyzetbe juttatja.
Ez a természetellenes helyzet az ő óriási területekre terjedő
monoton egyöntetűségével a legfőbb oka annak, hogy betegségek
és rovarkárok, amelyek szerepe régebben mindig szűk határok
közé maradt szorítva, ma nagy területen járványszerüen lépnek
fel. A végig egyforma erdő minden egyes részén azonos viszo
nyokat talál a károsító; ha azok fejlődésének kedveznek, akkor a
fejlődés lehetőségei jóformán határtalanok. Ez az oka annak, hogy
káros rovarok, betegségek és gombák oly módon és mértékben

támadnak, hogy az ellenük való küzdelem szinte a lehetetlen
séggel határos.
A természetellenes helyzetbe hozott erdőt a tarvágásos rendszer
fosztotta meg a természetadta védelmi eszközeitől és ezért ma ott
tartunk, hogy az erdőgazdaság legnehezebb és legnagyobb feladata az
erdővédelem lett és a következő évtizedek erdőgazdasági eredményei
attól függnek, hogy eredményes lesz-e a védelmi harcz vagy nem ?
Az erdőművelőre pedig az a feladat vár, hogy. visszavigye
az erdőt a természetes viszonyok közé, hogy az erdőt telepítésétől
kezdve a természet törvényeinek megfelelő viszonyok közé juttassa
és azokban nevelje, a tarvágást pedig a lehető legszűkebb határok
közé szorítsa.
Szembeállítva röviden a kétféle eljárást, a természetes fel
újítás javára szól, hogy elkerüli a csemeteneveléssel és ültetéssel
járó költségeket és hátrányokat, és csak a termőhelyhez már alkal
mazkodott és annak megfelelő csemetéket telepit. Az elegyítés a
természetes felújításnál sokkal könnyebb és annak fenntartása
sokkal biztosabb, mint a mesterséges ültetésnél. Az állandó beárnyalás és takarás fenntartja a talaj termőerejét, megakadályozza
a gyomosodást, a szél sorvasztását és a nap égetését, megóvja a
talajnak és levegőnek nedvességét és evvel a talaj életét, a tápláló
anyagok fejlődését, egyúttal védi a települő csemetéket és a fej
lődő fiatalost az időjárás szélsőségei, a fagy, a napsütés, széljárás,
jég- és homokverés és a gyomok fojtogatása ellen. A természetes
település előmozdítja a természetes kiválást és evvel együtt a java
anyag érvényre jutását, az anyaállományban pedig hasznosítja a
gyérebb állás miatt beálló növedék gyarapodását, ami annál íoníosabb, mert az a java állományra rakódik le, egyúttal a még lábon
maradó állományt lassanként vezetve át a szabad állásba, megóvja
azt a káros visszahatástól és a korán kezdődő csemetetelepülés
révén időben és faanyagban előnyt hoz. Végül nem utolsó
előnynek tudom be azt, hogy kényszeríti az erdőgondnokot, hogy
erdejével behatóan foglalkozzék, azt megfigyelje, tanulmányozza,
gondozza, igy közvetve fejleszti annak tudását és képzettségét, és
tényleges erdőgazdasági munkát ad az erdőmérnöknek.
Evvel a sok előnynyel azonban számottevő hátrányokat is
kell szembeállítanunk.

Első sorba kell tennem a kivitel technikai és adminisztratív
nehézségeit: a kihasználás és kiszállítás nehezebb, körülményesebb
és drágább, az eredmények számbavétele és nyilvántartása bonyo
lultabb, az előkészítő és felújító vágások helyes kivitele évekre
menő, tervszerű és gondos eljárást követel, az elkövetett hibák
csak nehezen és a legjobb esetben is tetemes időveszteséggel hoz
hatók helyre. A magtermések szabálytalan időközökben állanak
be, gyakran elmaradoznak, ami szintén nehezíti a kivitelt és alkal
mazkodást követel.
Nagy nehézséget jelent különösen a gyakorlati kivitel szem
pontjából az is, hogy a tarvágás minden erdőben alkalmazható,
tekintet nélkül az erdő múltjára és jelen állapotára, a természetes
felújítás sikerére pedig csak akkor számithatunk, ha az erdőt éveken
keresztül rendszeresen előkészítettük erre és ha az erdő tényleg
megfelelő állapotban van.
Magának a felujulásnak — a csemeték településének — nehéz
ségei annál nagyobbak, mennél nagyobb a fafaj igénye a világos
ság iránt. így pl. a jegenyefenyőnél és bükknél aránylag nagyon
könnyű, a lucz már nehezebben ujul fel, ennél a szélveszély is
számottevő, de általában a lucznak természetes felújítása sokkal
könnyebb, mint ahogy szaktársaink nagy része hiszi. Az erdei- és
feketefenyő gyakran nagyobb nehézségeket ad, de a csemeték
szívóssága enyhíti a nehézségeket, legnehezebb a feladat a tölgy
nél és a veresfenyőnél. Igen nagy befolyással vannak a felújítás
menetére a klimatikus viszonyok, döntő befolyással pedig az erdő
nek, helyesebben mondva a talajnak állapota. A klimatikus ténye
zők közül legfontosabb a csapadéknak mennyisége és eloszlása,
evvel kapcsolatban a levegőnek és talajnak pára-, illetőleg víz
tartalma. Mennél bővebb a tenyészeti idő alatt hulló csapadék,
mennél nagyobb és állandóbb a páratartalom, annál biztosabb a
felujulás menete. Hazánk viszonyait véve tekintetbe: kedvező a hegy
vidék, viszont kedvezőtlen az Alföld, mig a közbeeső dombvidék e
tekintetben is a középre esik. Eltérést ez alól a szabály alól ott
találhatunk, ahol a helyi viszonyok csökkentik vagy fokozzák
kontinentális klímánk sajátosságait. De nemcsak a természetadta
viszonyok változtathatják a természeti tényezők hatását, megfelelő
eljárással mi magunk is ugyanazon a helyen, illetőleg ugyanabban

a klímában lényegesen módosíthatjuk a természet tényezőinek
érvényesülését.
Az 1916. évben a hegyvidéki erdők természetes felújításáról
tartott előadásomban rávilágítottam arra, hogy a természetes fel
újítás sikere a természet tényezőinek — a napfény, a csapadék és
a levegő — behatásától függ és hogy a vágások különböző ki
vitelével ezeknek a tényezőknek érvényesülését lényegesen be
folyásolhatjuk. A természet tényezőinek érvényesülése szempontjá
ból három alaptípusát állítottam fel a. felújító vágásoknak: az
egész területet egyenletesen bontó, fokozatos felújítás, továbbá az
egyenlőtlen bontással dolgozó csoportos és a szegélyező felújítás.
Azóta is sokszor és változó viszonyok között figyeltem a
természetet és minden megfigyelés újra igazolta azt, hogy a cseme
ték településének legfőbb feltétele, a felújítás sikerének kulcsa, a
lombsátor megfelelő megszakítása, annak módja és mértéke. Mennél
kedvezőtlenebb a helyzet, annál gondosabban kell ügyelnünk arra,
hogy mesterséges uton, a vágás megfelelő vezetésével biztosítsuk
a tényezők legkedvezőbb összehatását. Ez különösen dombvidéki
és alföldi erdeinkre nagyon fontos és megmagyarázza ezen erdeink
természetes felújításának gyakori sikertelenségét.
Tapasztaltam, hogy egyes tömött koronás fák, vagy azok
csoportja alatt, ha kedvezőtlenül állottak, a magvak még csírá
zásig sem jutottak, mig pár lépéssel odább kifogástalanul nőttek
a csemeték.
A lombsátor minden megszakítása híven visszatükröződik
a
talajon, annak felületén és takaróján, és a talaj állapotának
döntő
szerep jut a felújításnál.
Már említett régebbi előadásomban rá
mutattam arra, hogy a talajnak az a rétege, amely a természetes
felújításnál szerepet játszik, rövid idő alatt igen nagy változáson
mehet keresztül. A gyéritő vágások vezetésével kezünkben van
annak lehetősége, hogy a talajt a mag befogadására alkalmassá
tegyük, de egy bizonyos fokon tul már ennek a lehetőségnek
vége van. Ha gyéritő vágásokkal tul mentünk a helyes mértéken,
ugy csak addig van reményünk arra, hogy ezt ismét helyrehoz
hassuk, amíg a koronák fejlődése ismét záródást alkothat; ha már
oly erős a gyérítés, hogy záródás nem várható, akkor természetes
településre nem számithatunk.

A teljesen zárt erdő talaja a csemeték településére még nem
alkalmas, a túlságosan gyéritett erdő talaja pedig erre már nem
alkalmas. E két szélsőség között van a talajnak az az állapota,
amelyet a beéredés szóval jelzünk, a beéredett talaj fogékony a
csemeték települése Iránt. A természetben beáll ez akkor, amikor
az erdő a középkorú teljes, sőt gyakran tulsürü záródásból át
megy az öreg állomány nyíltabb állásába. A világosságot köve
telő fafajoknál ez korábban áll be, az árnyékot kívánóknál később.
Sokáig nem tart ez a kedvező beéredettség, de mesterséges uton
meghosszabbithatjuk; a világosságot követelő fafajoknál ugyan
csak kevéssel, de az árnyékot türőknél elég hosszú időre nyújt
hatjuk ki. A beéredettség állapotát felismerhetjük
magáról a
talajról, annak élő' és holt takarójáról. Tudjuk, hogy a telje
sen zárt erdő talaján csak barna almot láthatunk, amelyen
legfeljebb csak különféle gombák, élősdi növények, továbbá az
erjedés, rothadás és korhadás előidézői és kísérői élnek. Ked
vezőtlenebb viszonyok között még ez utóbbi folyamatok is gyak
ran oly lassúak, hogy a száraz alom vastag réteggé gyűlik,
mely sokszor nagy lapokban lefejthető; ez az u. n. száraz vagy
nyers televény, amely a magvak csírázásának, illetve fogamzásának
egyáltalán nem kedvez. A lombsátor természetes vagy mesterséges
mérsékelt megszakítására a talaj elsősorban a bomlási folyamatok
gyorsításával felel, egyúttal pedigzöld növények szórványos feltünedezése látható. Ez jelzi a beéredés bekövetkezését. A hegyvidéki lucz-,
jegenye- és bükkerdőkben ez az árnyékban fellépő talajfíóra meg
lehetősen egységes, az Asarum, Oxalis bővebb fellépése, ezekkel
együtt páfrányok és mohák feltűnése jelzi a beéredettség kezdetét.
A sik- és dombvidéki lomberdők, továbbá az erdei- és feketefeny
vesek e tekintetben kevésbbé egységes képet mutatnak; flórájuk
is lényeges eltérést mutat, aszerint, hogy az Alpok, a Kárpátok
vagy a Balkán hegyek befolyása alatt áll. Rendszeres megfigyelések
ezen a téren még teljesen hiányzanak; igen nagy hiányát érezzük
itt az oly kísérleti területeknek, amilyenek a likavkaiak, ahol tisztán
a természetes felújítás czéljait szolgáló vágás és kihasználás folyt
és az eredmény, illetőleg a hatások állandó megfigyelés
alatt
állhattak.
Gondosabb megfigyeléseim csak a Sopron-vidéki erdőkről

vannak, de ezek is csak hézagosak, mert specziálisan a természetes
felújítást szolgáló területek ott sincsenek.
A még teljesen zárt lomberdő barna alomtakaróján az elsők
között találtam a cziklament (Cyclamen europaeum L ) , amely azon
ban havasi jellegű növény lévén, Dunántúl — ugy tudom — csak az
Alpok nyúlványain fordul elő ); ha ehhez csatlakozik a gyöngyvirág
(Convallaria majális L), a szagos müge (Asperula odorata L.,
Waldmeister) és a foltos konty virág (Arum maculatum L.), akkor
a talaj már a beéredettség elején van és behatóbb keresésre már
megtaláljuk a bükk és gyertyán nyurga csemetéit, sőt már tölgyet
és szelidgesztenyét is találtam. A további bontás a növénytakaró
gazdagabb fejlődését hozza: a páfrányok több faját, az erdei ibolya,
a szamócza egyes gyenge bokrait, a Polygonatumnak szárnyas
szárát, ezekkel együtt már a szil, hárs és juhar csemetéi is betele
pülnek és megjelennek a cserjék is, a Corylus, Cornus (mas és
sanguinea) Staphylea, Evonymus, Viburnum (Opulus és Lantana)
Crataegus és egyebek.
Erősebb bontás hozza a tölgyeket, kőrist, erdei- és fekete
fenyőt, de egyúttal a cserjéknek, gyomoknak és füveknek bőséges
települését. Azt tapasztaltam, hogy a már megtelepedett csemetének
a fű és gyom alig árt akkor, ha lassan szabadítjuk tovább. Baj
csak akkor keletkezik, ha a sürü fű vagy gyom előbb telepszik
be, vagy ha még zsenge csemetéket tulgyorsan szabadítunk fel.
A szederfélék (Rubus), a málna, a kökény (Prunus spinosa)
a földibodza (Sambucus Ebulus) megjelenése már óvatosságra int,
tömeges fellépésük, továbbá a Campanula-k ibolyaszín harangjai,
a Lisimachia kénsárga csúcsos, magas gúlái, a Qarduus, Cirsium
és Dipsacus tüskés fejei, a Lappá major hatalmas levelei már
rendesen törekvéseink meghiúsulását jelzik, ha csak nincs már
közöttük elegendő és erős csemete.
Hirtelen átmenet záródásból nyílt állásra mindig gyomosodásra vezet, csemetéket csak lassú átmenettel lehet telepíteni.
A nyíltabb állásba éppen ezért lassan kell átvezetni az állomá
nyokat és hosszabb időn keresztül rendszeresen kell az erdőt a
természetes felújításra előkészíteni. Már az áterdó'léseknél is szem
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előtt kell tartanunk a célt, hogy később a gyéritő vágások idején
a mag kellőképen alkalmas ágyra találjon.
Legyen szabad a szabatos megértés végett itt közbeiktatnom
ennek a két fogalomnak, az áterdóíésnek és gyérítésnek, tisztázását,
amit az 1914. évi Erd. Lapok 321. lapján is szóvátettem volt.
Tudom, hogy a gyérítés, ritkítás szó eléggé eltérj :dt és gyakor
lati erdőgazdaságunk széles rétegeiben az áterdőlés szó helyett
használatos. De az irodalomban nagyon érezzük azt, hogy a német
„Lichtung" szóval jelzett munkára nincs szavunk, ha a gyérítést,
ritkítást arra a műveletre foglaljuk le, amelyet a német „Durchforstung" jelent. Éppen jelenleg, amikor a tudományos kutatás és az
irodalom oly sokat foglalkozik a napfény hatásával és amikor már
tisztában vagyunk avval, hogy a világosság bebocsátása az erdőbe
a leghatalmasabb tényezője a fatermelésnek, a többtermelésnek, a fák
hizlalásának, okvetlenül szükségünk van arra, hogy ennek a fogalom
nak külön nevet is adjunk. Mivel pedig a napfény hatása éppen
csak a gyér, a ritka erdőben jut érvényre, a logika a gyérítés,
ritkítás szóra vezet a régi rossz „vigályitás" helyébe a „Lichtung"
kifejezésére.
A nevelő, ápoló vágások esnének az áterdőlés fogalma alá,
azok pedig, amelyek a koronáknak oly fokú bontását hozzák, hogy
az erdő alján csemete vagy cserjés települhet be és a megmaradó
fák növekvését, hízását számottevően fokozzák, már a gyérítés vagy
ritkítás fogalma alá tartoznának.
A természetes felújítás különféle rendszereire nem térek ki>
ezeket Bund titkár ur fogja ismertetni. Itt csak annak megállapí
tására szorítkozom, hogy mennél közelebb jár a felújító vágás a
tarvágáshoz, annál kevésbbé kedvez a településnek és mennél
közelebb jut a szálaláshoz, annál előnyösebb. A szálaiásnak az a
módja, amely a természet tényezőit kedvezően engedi érvényesülni,
a szálaló szegélyezés, még nehéz viszonyok között is biztosítja a
sikert. Sajnos, hogy viszont a gyakorlati kivitel nehézsége éppen
a fordítottja az előbbinek, mennél közelebb járunk a tarvágáshoz,
annál könnyebb a gyakorlati kivitel, mennél inkább közeledünk a
szálaláshoz, annál nehezebb.
A természetes felújítás előkészítése a különféle fafajoknál el
térő kivitelt követel.

•Gazdasági terveink rubrikái ahhoz szoktattak minket, hogy
számokat lássunk és igy talán Önök is, Uraim, tőlem számokat
várnak. Ezekkel azonban nem szolgálhatok. Először is tényleges
kísérleteink a természetes felújítás körül csak a hegységi fenyvesek
ben voltak, ezek adtak ugyan számadatokat, de más viszonyokra
és más fafajra nem merem ezeket átvinni; teljes befejezésig, sajnos,
különben sem juthattunk a cseh megszállás miatt.
Be kell érnem avval, hogy általános tájékoztatást adjak az
egyes fontosabb fafajokra.
Előre kell bocsátanom, hogy a felújítás menetének gyorsasága
elsősorban attól függ, hogy mily gyakran kapunk magtermést, ami
nemcsak a fafajjal, hanem a termőhelylyel is változik. Vannak ugyan
eljárásaink, amelyek nem egy-egy magterméstől teszik függővé a
felujulást, de természetes, hogy mennél sűrűbben követik egymást
a bő termések, annál biztosabb és gyorsabb a felujulás.
Jó talaj biztosabb fogamzást ad, mint a silány, a megműve
lés és lazítás — különösen nagyobb magvaknál — szintén elő
segíti a sikert.
Emellett a fontosabb fafajoknál a következőket kell figye
lembe vennünk:
A tölgyet fiatal korában lehetőleg sűrűn kell tartanunk, még
a középkoron felül is záródásban kell maradnia az erdőnek. Ez
azonban nem zárja ki a záródásbontó áterdőléseket, sőt egyenesen
szükség van ezekre, amint azt a tudományos kutatás már teljes
egyetértéssel meg is állapította. Kaán Őméltósága legutóbbi czikke
is ennek áIlá|pontján áll! Azt tapasztaltam azonban hazánkban,
hogy Önöknek, Uraim, nagy része túlzott értelmet tulajdonit a
„záródásbontó" szónak. A „záródásbontás'' legtöbb szaktársunk
képzeletében erős gyérítést jelent, amelynek nyomán nagy hézagok
tátonganak a lombsátorban. Ne méltóztassanak ily túlhajtott értel
met adni ennek a szónak, ne essünk ugyanabba a hibába, amelyet
régebben is elkövettünk, amikor a záródás fenntartásáról szóló
dogmának is túlhajtott értelmet adtunk. Az a záródásbontás, amelyet
követelnünk kell, legfeljebb pár évre ad némi hézagosságot, azután
már ismét teljes a záródás. Az ily záródásbontásra pedig feltétle
nül szükség van, mert lehetőleg korán kell kezdeni a csoportok
bontását a hibás, görbe, villás, túlságos nagy koronájú törzsek, a

meg nem felelő fafajok kiszedését, ami már a rudas korban mindig
záródásbontást jelent, de a hézagok legfeljebb 2—3 év alatt ismét
eltűnnek. Példakép említem, hogy 26 éves tölgyesből két
szeri áterdőléssel hektáronként 27 ürm fát vágtunk (16%), a
záródásbontás meg volt, de már egy-két év múlva alig látszott a
nyoma; fattyuhajtások nem léptek fel és a talaj is barna maradt.
Ezeket a válogató áterdőléseket gyakrabban kell megismételnünk
a legszebb anyag javára és körülbelül a 70—80. év körül mehe
tünk át a gyérítésekre, amelyek nyomán már csemetetelepülés
várható. Jó talajon és hosszabb forduló mellett a gyéritő vágások
későbbre is kitolhatok, de ne várjunk velük addig, amíg a ter
mészetes gyérülés nagyobb fokú lesz, mert a füvesedés veszélye
fenyeget. Fel kell még említenem, hogy a szlavóniai tölgyesek
természetes felujulásának könnyű és biztos menete az ottani ked
vező klimatikus viszonyokból fakad és azt nem szabad általános
érvényűnek tekintenünk.
A tölgynél nagyon kívánatos a talajnak bizonyos megmun
kálása; a kellő időben és mérsékelt módon való sertéslegeltetést
minden eddigi tapasztalatom alapján nagyon ajánlom.
A bükk és gyertyán felujitása aránylag könnyű, mert mind
a kettő csemete korától vén koráig birja az árnyékolást, már oly
erős árnyékolás alatt is be tud telepedni, amely alatt még a gyo
mok közül is' csak kevés tud megélni. Pusztán magukban ezt a
két fafajt ritkán fogjuk felújítás alá venni, de a tölgyesbe elegyedve
akaratlanul is meg fogjuk kapni és töltelékül mind a kettő nagyon
kívánatos is, a tölgynek védelméről illetőleg felszabadításáról azonban
gondoskodnunk kell, mert az könnyen elvész a bükknek vagy
gyertyánnak nyomása alatt. Sik- és dombvidéki tölgyeseinkben
többnyire a gyertyánnal fogunk természetes felújításainknál talál
kozni, ami annyiban figyelemre méltó, mert ez szívósabb, ellen
állóbb mint a bükk, viszont vén korában az alája települő egyéb
fafajokra előnyösebb mint amaz, mert nincs oly hatalmas, napot
és esőt annyira elfogó koronája.
A többi lombfákat (mint kőris, juhar, szil és egyebek, valamint
a lágyfák) nincs miért külön említenem, megfelelő termőhelyi
viszonyok között mindenütt betelepülnek, beleelegyedésük bizonyos
fokig nagyon kívánatos, a kellő megszorításokról, illetőleg előtérbe

juttatásokról a tisztítás és áterdőlés alkalmával kell gondoskodnunk.
Az éger specziális termőhelyi igényei miatt csak csekély szerephez
jut, felujulása a vizmenti területeken könnyű és biztos.
A fenyőfélék közül a mai viszonyok kőzött az erdei- és fekete
fenyő szerepel elsősorban, ezek közül az erdeifenyő a Magyar
Alpokban őshonos és Dunántúl eléggé elterjedt, a feketefenyő is
terjedőben van és az Alföldön is lényegesebb szerepre van hivatva.
Mind a kettő fiatal korában teljes záródást követel, amely akkor,
amikor már közeledik a magától való gyérülés, erőteljesebb áterdőlésekkel megbontandó. Mind a két fafaj csemetéinek nagy
eüenállóképessége miatt többnyire elég könnyen ujul fel, külö
nösen az erdeifenyőnek lazább koronásaira alatt már nagyon
korán áll be a szórványos ujulat, amely elejétől fogva kimélendő,
mert a fiatal fák életképesek maradnak a laza árnyékban és ellensulyozzák a záródás természetes gyérülését, később azonban a
felszabadítások alkalmával az elvénhedt fiatalost ki kell szedni,
mert ennek törzs- és koronafejlődése rendesen hibás.
A lucz-, jegenye- és vörösfenyő hegységi fafajok, a vörösfenyő
azonban a Magyar Alpokban mély fekvésű helyeken is őshonos,
ott mellőzését egyenesen hibának mondanám; természetes telepü
lése azonban kevés sikerrel biztat és czélszerübbnek tartom, ha
általánosságban mesterséges uton hozzuk be. Már gyepesedéit üres
foltok pótlására nagyon alkalmas, gyors növekvésével a lombfák
és jegenyefenyő versenyét könnyen birja, a feketefenyőnek is fölébe
kerekedik, csak az erdeifenyővel és luczczal szemben követeli a
kiadós segítséget. Később megfelelő termőhelyen nem követel egyéb
gondozást, mint a korona szabad állásának biztosítását. Ágtisztulása
nagy fényszükséglete miatt még gyér záródásban is kielégítő.
A lucz és jegenye a mai viszonyok között csak szűk keretek
között kerülhet szóba, de pl. a Magyar Alpokban kisebb-nagyobb
foltokban vagy csoportokban nagyon jól megállják a helyüket és
a Magyar Középhegység exponált fekvésein is megfelelnek. A lucz
különleges gondozást követel. Fiatalkori sürü záródását már korán,
15—20—25 éves korában kell megbolygatni, különösen ezeken a
mély fekvésű termőhelyeken, mert ha csak középkoráig, tehát
40—50 éves koráig meghagyjuk abban a sürü záródásban, amely
a hektáronkénti 4—5000 csemetés hálózatból vagy ennél még

sürübb ültetésből vagy vetésből fejlődik, akkor természetes fel
újítást előkészitő vágások beállítása már határozott veszélyt jelent.
Tanulságos példa arra, hogy a hibás nevelés még a lucz tipikus
termőhelyein is mily nagy veszélyt hozhat, az 1916. évi tátrai szél
döntés, ahol még a kb. 0 3 vörös-, erdei- és jegenyefenyőelegyedés
sem védhette meg a mindig teljes, tulsürü záródásban nevelt luczerdőt a szél rohama ellen, amely a 30 és 100 év közötti állomá
nyokat egyformán lefektette. A luczról tudjuk, hogy sekély gyökér
zete miatt kényes fafaj, éppen ezért gondoskodnunk kell arról —
még az ágtisztaság bizonyos mérvű feláldozása árán is —, hogy
szélállóvá neveljük az állományokat, ez pedig csak fiatal korban
kezdett erélyesebb áterdőlésekkel érhető el. Az igy kezelt luczerdő
természetes felújítása kb. a 70—90. évében veheti kezdetét és nem
is ad nagyobb nehézségeket.
Még könnyebb a jegenyőfenyő természetes felújítása; ez még
erőszakosabb, ugrásszfrü és bizonyos fokig hibás vágásvezetés
mellett is biztosan ujul fel. Lassú felszabadítást követel és hosszabb
időkig tartó nyomás után is elég gyorsan magához tér. Nagyon
könnyen települ be tölgy, gyertyán, vörös-, erdei- és feketefenyves
alá és elszegényedett talajon ezeknek a fafajoknak vele való fel
váltása nagyon ajánlatos.
A kivitelben mutatkozó röviden vázolt eltérések azonban nem
csak a fafajjal változnak, hanem a helyi viszonyok is kisebb-nagyobb
eltéréseket követelnek.
Ezek megismerése és a felujulás körül szerzendő gyakorlati
tapasztalatok elsajátítása végett nagyon is kívánatosnak és szükséges
nek tartom, hogy minden egyes erdőgondnokság 1—2 vágásnak
területét próbálgatásokra, tanulmányozásra szánja. Már rövid pár
év alatt a gondos felügyelet és feljegyzés alatt tartott ily területek
oly tanulságokkal és tapasztálatokkal szolgálnak, amelyek az erdő
gondnok nehéz munkáját sokkal biztosabb alapokra állítják és az
erdőőr és munkás számára kézzelfogható útmutatást adnak, ami
tudvalevőleg a tanításnak legjobb, sőt mondanám egyedül hatá
sos módja.
Ezeken a területeken a csoportos bontás és a szegélyezés
volna keresztülviendő és azok eredményei megfigyelendők. Ezek
lehetnek:
-

A belevágás vagy hatástalan maradhat, ha a záródás oly
gyorsan és alaposan helyreáll, hogy a talaj takarója számottevő
változást nem mutat, tehát a vágást fokoznunk kell! Vagy némi
talajflóra mutatkozik és a csemeték is betelepülnek, tehát a bon
tás megfelelő volt és további gondunk a csemeték megtartá
sára kell hogy irányuljon, ami óvatos tovább-bontást követel. Vagy
pedig túlságos zöldülést láthatunk a talajon és a csemeték elmerülnak a fa és gyom között, tehát kelleténél többet vágtunk.
Ha kisebb a baj és állományunk még erőteljesen fejlődik, türelemmel
kell lennünk és be kell szüntetnünk a vágást, mert pár év vissza
szoríthatja még a gyomot, ha azonban nagymértékű a gyomosodás,
különösen ha oly fajok mutatkoznak, amelyek erősebb tulvágásra
mutatnak, akkor ne tétovázzunk, hanem taroljuk le a területet
egészen és mielőbb mesterségesen telepítsünk erős csemetéket.
A már megtelepült fiatalos gondozása a rudaskorig vala
mennyi fafajnál — a vörösfenyőt kivéve — meglehetősen azonos
elvek szerint történik. Amíg a csemeték aprók, ugy hogy azok
zöme kb. térdmagasságon alul marad, addig ne siessünk a fel
szabadítással, inkább hagyjuk, hogy a legelső települők csenevészedjenek, mert a tulgyors felszabadítás a gyomokat és cserjéket
fölénybe hozhatja. Számolnunk kell avval, hogy hirtelen felszabadí
tásra csemetéink nem reagálnak hirtelen fejlődéssel, sőt ellen
kezőleg 1—2 évig, esetleg még tovább is stagnálnak, mert szer
veiket át kell alakitaniok a bővebben kapott napfénynek meg
felelően. A gyomok és cserjék ellenben azonnal reagálnak és pl.
a télen felszabadított vágásterületen akárhányszor őszszel már ember
magas gyom- és cserjeerdőt találunk.
A felszabadító vágásoknál legyen gondunk arra, hogy az
elegyítést is szabályozzuk. A világosságot követelő fajoknak, illetve
azok beszórt csoportjainak adjunk több szabadságot, hogy a kellő
fölényt elérhessék; az árnyékot türőket, különösen pedig azokat,
amiket csak töltelékül akarunk meghagyni, az előbbiek javára
hagyjuk még nyomás alatt.
Az áterdőlő és gyéritő vágásokkal sokszor még egy ápolást
kell összekötnünk, amelyet talán túlzásnak fognak mondani, de
amely a mai erdeink belterjes és gondos gazdaságában sok esetben
helyet fog követelni! T. i. a felnyesés. Ugyebár, Uraim, az alföldi

ákáczerdőkre már elismert szabály, hogy azokat nyesni kell; csak
egy lépéssel többet jelent, ha különösen a nagyértékü tölgynél vagy
kőrisnél is hasonlót követelünk. Egy szép ágtiszta törzsnek nagy
értékét lényegesen leszállítja, ha egy elszáradt ága éveken keresztül
belenőtt a törzsbe, ahol a már korhadó ág csúnya, nagy sebet
okozott, míg ha kellő időben leszedték volna azt az ágat, a törzs
ép maradt volna.
A nyesegetést csak a középkoron felül kell kezdeni, amikor
a már ismételten áterdőlt állományban eléggé biztosan meg
állapíthatók a forduló végéig fenntartható java törzsek és csak ezek
nyesendők meg, ezekről is csak a már sínylődő vagy elhalt ágakat
szedjük le, ez az u. n. száraz nyesegetés. A nyesegetéshez csak a
kézifürészt — esetleg rövid nyéllel — ajánlom, könnyű létráról
kezelve. Fejszével ne dolgozzunk, mert avval több kárt csinál a
munkás, mint hasznot. A hosszú nyélre erősített fürész pedig
szintén nem jó, mert még a száraz ágaknál is kisebb-nagyobb
csonkok maradnak, amelyek a sima beforradást akadályozzák, ha
pedig — ami látszólag elhalt ágaknál is gyakori, sinylődőknél
pedig állandó eset — az ág töve még zöld, akkor hosszan lefutó
szakitások napirenden vannak. Emellett saját magam és munkásaim
egybevágó tapasztalata mutatta, hogy a létráról való munka gyorsabb
és kevésbbé megerőltető.
A nyesegetés költsége nem nagy, különösen ha arra törekedhe
tünk, hogy a levágott anyagért végezzék el a munkát, és ha csak lét
ráról, kézifürésszel engedünk vágni; gyerekekkelis nagyobb felügyelet
nélkül mehet a munka, ha már ki vannak azok tanitva. Az
ágakat közvetlenül a törzs mellett a kiduzzadó tövük felett kell
levágni, függélyes vágáslappal; csonkot nem jó hagyni. Kellő
gondos áterdőlések után vastagabb ág csak ritkán marad nyesegetésre, a száraz sebhelyek 4—5 cm vastagságig lenyesés után különös
kezelést nem követelnek, esetleges kátrányozás természetesen csak
javukra válik.
A csemetéket felszabadító vágások, különösen a döntött törzsek
ágainak letakaritása és a kérgezés kétségtelenül kárt okoz a már
megtelepedett fiatalosban. Csökkenthetjük a kárt az ágaknak még
állva való levágásával, de ennek keresztülvitele körülményes. Legczélszerübb, ha a nagyon ágas fákat — amennyiben az áterdőlések

után ilyenek még maradtak volna — a csemeték tömeges tele
pülése előtt még kivesszük, a normáli fáknál a döntött törzsről
az ágakat és gályákat letakarítjuk és minél előbb tisztás foltokon
vagy utak, nyiladékok mentén összerakjuk és ott feldolgoztatjuk.
A törzseket pedig kérgezés nélkül kivontatjuk és a kérgezést vagy
az állandó rakodón, vagy esetleg egyes munkahelyeken az erdőn
végeztetjük. A kivontatás nagyon gondos keresztülvitelt és tervszerű
irányítást követel, mert gondatlan munkával a kárt igen nagyra
fokozhatjuk és az egész telepítést tönkretehetjük. A legfőbb törek
vésünk nz legyen, hogy a használható anyag mielőbb kikerüljön
a felújítás területéről, a ki nem szállítható hulladékot vagy szét
szórjuk, vagy pedig, ha szúkároktól kell tartanunk, kellő felügyelet
mellett elégetjük.
Legcsekélyebb a kár, ha télen hótakaró idején vágunk és
vontatunk, legnagyobb a kár tavaszszal, a nedvkerlngts
megindulá
sáig a munkának már teljesen befejezettnek kell lennie. Gondos
és tervszerű kivitelnél az okozott kár nem nagy. A természetes
felújítás a csemetéket oly bőségben adja, hogy jó részének pusz
tulása szerepet nem játszik. Közvetlenül a vágás illetőleg kihasználás
után a kép sokszor ijesztő, de már 2—3 évvel a kitakarítás után
a kárnak még a nyomait is alig látjuk. A megsérült fiatal fácskákat a pár év múlva beállítandó tisztító vágások alkalmával ki
szedjük. Ez alkalommal ugy is szigorú mustrálásra van szükség,
amelyet különösen figyelemükbe ajánlanék, mert ezt rendesen el
hanyagolják az eredmény nagy kárára.
A régebbi települések közül azok, amelyek bővebben élvez
ték a napfényt, túlszárnyalták társaikat és hatalmas erős koronát
emeltek a többiek fölé, mások viszont — bár elvénhedtek — az
árnyék nyomása miatt csenevészek és hossznövekvésük nagyon
csekély vagy semmi, ágaik nyurgák, hosszúak, a szélsők felhajlanak, ugy hogy az egész korona olyan, mint a megfordított ernyő,
szétterülő, lapos. Ezeket — ha van közelükben ujabb, fiatalabb
település — legjobb kivágni, mert akadályozzák a többiek rendes
fejlődését. Kitűnő szóval jelemezte ezt a munkát a kehlheimi erdé
szeti szakiskola igazgatója, aki remek szép természetes felújítást
produkált a bajor, von Huber-féle eljárással. Azt mondta: Ezek a
rövidszoknyás ballerinák, akiknek czombig látszik a lábuk, ki

velük, ellenben a bokáig takart szemérmes asszonyok, azok marad
janak meg, azokat ápolni és gondozni kell.
A kihasználással okozott kár és költség megtérül a gyér
állású anyafák hizása révén, különösen ha a kellő ápolással elér
tük már azt, hogy csak java anyag maradt lábon. A felújításnak
20—30 éves tartama alatt nagyon is számottevő faanyagot ter
melnek ezek a fák, úgyhogy a csökkent létszámú gyér állomány
ban éveken keresztül fenntartható a zárt erdő teljes növedékmennyisége fokozott minőség mellett.
Röviden még rátérek az alföldi erdőkre.
Az alföldi erdők természeti viszonyai — kivéve a vizmentieket — a természetes felújításnak nem kedveznek. A vizmentiekről
közelebbről nem nyilatkozhatom, mert ezeket — sajnos — a
magam szemével nem vizsgálhattam meg. A homoki erdőkben
azonban több helyen láttam az erdei fenyőnek természetes feiujulását és egyik királyhalmi feketefenyvesben is láttam csemetéket
A nyir- és a fehérnyárfa települését mindenütt megfigyel
hetjük, a többiek nehezebben újulnak fel, amit Kiss Ferencz az
időjárás és a magérés kedvezőtlen találkozásával magyaráz meg.
Az Alföld kedvezőtlen klimatikus viszonyai között igen nagy súlyt
kell fektetnünk arra, hogy a természeti tényezők kedvező érvénye
sülését megfelelő vágásvezetéssel biztosítsuk, és eddigi megfigye
léseim alapján kétségtelennek tartom, hogy megfelelő, a mostoha
természeti viszonyokat lehetőség szerint ellensúlyozó eljárással,
esetleg az önmaguktól betelepülő vagy mesterségesen telepitett
cserjéknek védelmül való czélszerü felhasználásával, az alföldi
erdőkben is sikerre vihetjük a magról való természetes felujulást.
Az ákácznál azonban magról való természetes felujulásra ne
számítsunk. Érdekes, hogy az ákácz, amelynek csemetenevelése oly
könnyű és biztos, a természetben magról nem ujul fel és ismételt
keresésem daczára nem találtam akáczosokban magról kelt termé
szetes uton települt ákáczcsemetét. Egyéb fafajok, különös cserjék
az ákáczos jobb talaján könnyen települnek b e ; ezt az alföldön is lát
tam és pl. Sopron környékén feltűnő, hogy az ákáczállományok
talaja sok helyen bodzával, részben más cserjékkel sürün betele
pült, közte pedig egyes tölgyek és szelidgesztenyék, valamint más
fafajok is feltünedeznek.
#

A hézagok mesterséges pótlásával minden természetes fel
újításnál mindig számolnunk kell. Minden természetes felujulásra
jellemző, hogy a csemeték eloszlása egyenlőtlen, egyik helyen
kendersürün állanak, másutt hézagok maradnak. A hézagokat
vagy elegyítésre használjuk fel, különösen ha már előbbre hala
dott a település, mely esetben gyorsan növő fafajok csemetéivel
ültetjük b e ; vagy pedig a sürün álló csoportokból ott a hely
színén veszünk ki csemetéket és azokkal pótoljuk a hiányokat.
Ez utóbbi esetben csak a gomos ültetés ajánlatos, mert a sürün
álló csemeték szétszedése és egyenként való ültetése nagyon
gyenge eredményeket szokott adni. Viszont a gomos ültetés
sikere biztos. Erre a czélra bemutatok egy uj szerkezetű ültető
vasat, amelyet magam is állandóan használok és amely nagyon
czélszerünek bizonyult. Evvel, Uraim, befejeztem a természetes fel
újítás előkészítésének ismertetését, sőt már nagyon átkalandoztam
a kivitel terére is, az így előkészített munkának folytatását és be
fejezését Bund titkár ur fogja holnap önök elé tárni.
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Vizsgálatok a hazai nyárfafajok fiatal hajtásain
tapasztalható gyantakiválasztásról. )
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Irta: Dr. Fehér Dániel, oki. erdőmérnök, főisk. tanársegéd.

Bevezetés.
Daczára azon intenzív kutató munkának, amely különösen a
XIX. század közepe táján a különböző mirigyszövetek anatómiai
és fiziológiai viszonyainak felkutatása terén tapasztalható, a nyárfák
fiatal hajtásain észlelhető gyantakiválasztás mégsem lett tüzetesebb
vizsgálatnak alávetve. Hanstein?) aki először foglalkozott a külön
böző nyárfafajok rügypikkelyein tapasztalható gyantakiválasztással,
az idevonatkozó munkájában a következőket állapította m e g :
„A nyárfák rügyeit zöldes szinü és gyantában gazdag balzsam borítja,
amely a rügypikkelyeket és á fiatal lombleveket szorosan összeragasztja. A külső
*) A tanulmányhoz tartozó ábrák közül a mai viszonyok között csak a
négy legszükségesebbet közölhettük.
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Szerk.

) Hanstein: Über die Organe der Harz- und Schleimabsonderung in

den Laubknospen. Bot. Ztg. 1868. p. 708 és köv.

