
Working Plán Report. B y E. Mattyasovszky. (Pinal part.) 

In terma of the new Hungárián Forest L a w (Law I V . 1935.) 
all wooded aroas have to be managed according to a working 
plan approved by the authorities. The prineiples of this plan are 
to be determined in a prel iminary report. T w o alternatives for a 
practical solution arc given by the autkor. 

A természetes felújításról. 
Ir ta: Dr. Haracsi Lajos. 

A természetes felújításnak az újabb erdőgazdaságtudományi 
kutatásokon ós meggondolásokon alapuló előnyei a szakközönség 
előtt még általánosan nem ismeretesek. Ezért ú g y vélem, nem 
végzek felesleges munkát, ha erre vonatkozóan néhány fontosa'bb 
dologról röviden megemlékezem. 

Előre kell bocsátanom, a legtöbb szakember megegyezik 
abban, hogy a természetes felújítást nem szabad, de nem is lehet 
minden körülmény között általánosan alkalmazni. Ez a felfogás 
kifejezetten kidomborodik úgy Roth és Vadas „Erdőművelés-
tan"-ában, mint a legtöbb külföldi szakmunkában. 

Ismeretes, h o g y a természetes felújításnak b izonyos előfel
tételei vannak. I lyenek pl. a következők: a) az anyaál lomány 
magtermőképessége; b) az ál lomány megfelelő sűrűsége, egészségi 
állapota, stb.; c) a talajnak a m a g befogadásához ós a csemete 
tenyószéséhez való alkalmassága. H a valamely erdőrészlet e pon
tok egyikének nem felel meg, az a természetes felújítás szem
pontjából már eleve nem jöhet számba. 

Ha erdeinket vizsgáljuk, elfogultság nélkül megállapíthat
juk, h o g y még ma is sok olyan ál lományt találhatunk, ahol a 
természetes felújítás e lőnyösebb. I lyenek többnyire azok az állo
mányok, amelyekben az árnyattűrő fafajok uralkodnak. Ezeknek 
a fanemeknek mesterséges megtelepítése nyilt területen igen költ
séges és legtöbbször kétséges. H o g y erdeinkben annyira háttérbe 
szorult a bükk és jegenyefenyő, az elsősorban a tarvágásnak tud
ható be. A z d é g nagyszámban előforduló rossznövésű, csekély 
értékű, elegyetlen tölgy-, cser-, erdeifenyő- és gyertyán-állomá
nyok, sarjerdők, majdnem mind a mult nem természetes felújí
tási módjainak a következményei . 

Ezek előrebocsátása után a természetes felújítás előnyeit 
f ogom felsorolni és megindokolni , általánosan kevéssé hangsúlyo
zott, újabb szempontok kidomborításával. 

Véleményem szerint a természetes felújítás főbb előnyei a 
következők: 



1. A helyi termőihelyhez alkalmazkodott, őshonos fafajok és 
fajták megőrzése. 

2. A fiatalos védelme. 
3. Á z ,,erdei talajélet" háborítatlan fenntartása. 
4. Magasabb vágásfordulójú, jövedelmezőbb erdőgazdaság 

kialakítása. 
5. Belterjes gazdálkodásra való irányítás. 
Vizsgál juk meg röviden ezek jelentőségét. 
1. A természetes felújítás l egnagyobb érdemét abban látom, 

hogy nem enged meg n a g y eltérést a természettől, gondosan meg
őrzi azokat a már évezredek óta odaszokott, a helyi termőhelyhez 
alkalmazkodott őshonos fafajiakat, amelyek ott a legegészsége
sebb, ilegellentállóbb és többnyire a legértékesebb ál lományokat 
adják. A z ilyen faál lomány az ú. n. erdei kl imax-növényszövet
kezet, amely a termőhellyel és önmagával egyensúlyban vau. E z 
termeli a legtöbb szerves anyagot és legjobban dacol mindenféle 
káros hatással. 

A z őshonos fafajokat, melyek hazánkban többnyire nem 
teljesen elegyetlenül fordulnak elő, nem bántják a mesterséges 
telepítésekben olyan gyakor i másodlagos gomba- és rovarkárosí
tások. Még az elsőleges károsítok közül is igen kevés van, mely 
a természetes erdőkben n a g y károkat okoz. A z eredeti növény-
szövetkezet fenntartása tehát a legfontosabb követe lmény az erdő
védelem szempontjából, mert a mesterségesen felújított erdőkben 
mindjobban elharapódzó bajok ellen alig-alig van megfelelő véde
kezési mód. 

A z őshonos fafajokhoz és alfajokhoz (fajtákhoz) való ragasz
kodás persze nem jelenti azt, h o g y kisebb módosításokat ne végez
zünk a jövendő erdő szempontjából, fiatalosaink összetételén pl. 
az elegyairány eltolásával a nemesebb fafajok (kőris, tö lgy, erdei-
fenyő, stb.) javára. 

2. A z a tény, hogy az anyaál lomány védelmezi az alatta levő 
fiatalost a túlságos meleg, fagy, a feltalaj kiszáradása és szelek 
ellen, általánosan ismert. Megakadályoziza a káros g y o m o k fel-
verődését, az erdő párásabb levegőjét s magasabb C0 2 - tar ta lmát 
pedig megőrzi a fiatalos számára. 

3. A természetes felújítás az erdő részéről évezredek alatt 
szükségletének megfelelően kialakított talajt összes élőlényei

vel együtt megszakítás, nagyobb zökkenő nélkül adja át a jövendő 
fiatalosnak, ugyanúgy , ahogy ez már évezredek óta történt. Nem 
s / ik í t ja meg az erdei talajéletet szárazabb, melegebb közbenső 
állapot, amely az erdő fáinak és mikrotenyészetének működésbeli 
átalakulását teszi szükségessé az új , megvál tozot t v iszonyok 
szerint. • 



A mi éghajlatunk alatt az erdei talajok az erdő kiirtása 
után, mezőgazdasági művelés (szántó, kaszáló) alatt átalakulnak 
és részben mezőségi jellegeket vesznleik fel. Ugyanis a korhadó, 
védő alomréteg a talajról eltűnik, a felső rétege jobban kiszárad, 
ezért a sók benne gyarapodnak, valamint a baktér iumok is, mert 
a talaj szavanyúsága csökken, de viszont gombái jórészben eltűn
nek. Ez az átalakulás a füves növényzetre, tehát a mezőgazda
ságra is kedvező, azonban, h o g y az erdei fákra is jobb hatású-e, 
az még nincs minden kétséget kizáróan bebizonyí tva. Anny i t 
mindenesetre megállapíthatunk, hogy a tarvágás következménye
képpen a talaj felső rétege (nem egészben!) jobban kiszárad, mint 
az anyaál lomány alatt, ami az 1—5 éves csemeték növekedésére, 
amelyeknek gyökere még nem hatolt mélyre, nem kedvező. Jól 
tudjuk, h o g y a mi éghajlatunk alatt az erdősítések legnagyobb 
ellensége a hőség és szárazság, ez okozza a l egnagyobb kárt a 
telepítésekben, ezért megfelelőképpen értékelhetjük az erdei tele-
vényes feltalaj víztartó működését. Ezt az erdei talajon fekvő 
alomtakaró is fokozza. 

A r r a vonatkozóan, h o g y mi lyen viszony van az erdő növény
zete és a tarvágás után a talajban bekövetkező H (hydrogen) -ion 
töménység (koncentráció, savanyúsági fok, pj?-érték) csökkenése 
között, h ivatkozom azokra a vizsgálatokra, amelyek szerint az 
egyes növényfajok csak meghatározott p/Z-értékek között élnek, 
vagyis ez szükséges az optimális fejlődésükhöz, t g y pl. a búza, 
lucerna, és cukorrépa csak pH — 7-eji felül növekednek jól, m í g az 
erdei fák és erdei dudvák jobban érzik magukat pH =4—6 H-ión 
koncentráció mellett, sőt többnyire csak i lyen talajokon fordul
nak elő. Ezt bizonyítják egyébként a Dengler: Waldbau (II . 
kiadás, 1935.) 157—159. oldalán található kísérleti adatok is, ame
lyek szerint különböző erdei növények magcsemetéi különböző 
pH-értekií talajon nevelve leltérő növekedést értek el. Ezek közül 
példaképpen felemlítem, h o g y : 

a lucfenyő pH = 5.4—6.0 mellett 
az lerdeifenyő pH = Í3.5—6.5 „ 
a Senecio sylvatieus . . . . pH = 5.5!—5J4 „ 

mutatta, a legszebb fejlődést. Ezeknek a növényeknek a növeke
dése pH = 6 fölött erősen csökkent. A mi talajaink pH-értéke sza
bad állásban többnyire pH — 6 fölé emelkedik. 

Kapcsolatos a fentiekkel az az előbb említett tény is, hogy 
a tarravágott erdő talajának a felső rétegében az oldott sótarta
lom töményebb lesz. Ez is befolyásolhat ja a növekedést, mivel az 
erdei növények kisebb sótöménységet tudnak elviselni, mint a 
mezőségiek, vagyis az erdei talajban a rendesen jelentkező só-
koncentrációnál nagyobb sótartalom kedvezőtlenül és bizonyos 
értéken túl mórgezőleg hathat a fás növényzetre. Ballenegger sze-



rint (A termőföld 166. old.) néhány növény sótűrőképessóge (amely
nél még megéltek) a következő: 

szőlő 4.58 kg N a 2 S 0 4 m 2 -kint 120 c m mélységig 
búza 2.35 „ „ „ 120 „ 
körtefa . . . . 2.00 „ „ „ 120 „ 
almafa . . . . 1.60 „ „ „ 120 „ 
szeder 0.37 „ „ „ 120 „ 

Látható, h o g y a nem erdei talaj növényei (szőlő, búza) j ob 
ban elviselik a sótartalmat, mint az erdei növények. Összehason
lításul még áll jon itt e g y mezőségi és e g y barna erdei talaj vegy i 
elemzésének végeredménye ugyancsak Ballenegger könyvéből 
(146. és 136. old.) . 

Sósavban oldódott eófc mennyisége 
%-ban az egyes talajszintekben 

.1 « 0 
(0-20 cm.) (50 80 cm.) (100-120 cm.) 

altalaj 

I. Csernoszjom Pusztakamarásról (Kolozs m.) 28 29 28 
I I . Barna erdei talaj (bükkös) Karádról 

(Somogy megye) 13 20 29 
A táblázatból kitűnik, h o g y a mezőségi (nem erdő alatt 

ál ló) talaj sótartalma jóva l nagyobb az erdei talajénál, és mind a 
három szintben egyenlő (nincs ki lúgzódás) . Evve l szemben az 
erdei talaj A szintjében csak 13%, az anyakőzetben (C szint) 29% 
az oldott anyag mennyisége. Pedig a ke le tsomogymegyei , löszön 
álló erdők talaja egyike a leg jobb erdőtalajoknak hazánkban. 

H o g y a nagyobb sótartalom iránt mi ly érzékenyek erdei 
fáink, azt legjobban mutatja az a nehézség, amely a szikfásítás 
végrehajtásánál jelentkezik. 

Mindezek tulajdonképpen a növényi gyökerek szívóképes
ségével állnak a legszorosabb kapcsolatban, mert a szívóerő, 
amely főképpen a sejt tartalom ozmotikus értékétől (nyomásától) , 
r. koncentrációtól függ, a sivatagi növényeknél, ahol a talaj erő
sen sós, igen magas, m í g a nedves (erdei) éghajlat alatt élő vege
tációnál jóval kisebb. Ebben az utóbbi esetben ugyanis sokkal 
alacsony*abb a talaj sótöménysége (szívóereje) , melyet a gyökér 
szívóerejének le kell győznie, hogy elegendő táplálékot és vizet 
vehessen fel a talajból a növény. Tájékozásul megemlítem, hogy 
a növényi sejtek felső ozmotikus értéke általában 10—20 
atmoszféra, a legmagasabb adatok azonban, amelyeket egyes siva
tagi növényeken mértek, majdnem elérik a 200 atmoszférát. Kér
d é s ' m á r most, nem okoz-e túlságos erőpocsékolást, nem hat-e 
károsan a növekedésre az a körülmény, h o g y a csemetének az év
ezredek óta öröklött és megszokott , kisebb sókoncentrációjú sejt-
test helyett, nagyobb töménységűre kell berendezkednie, nem 
tekintve azt, h o g y ez csak bizonyos határig lehetséges. 

Érdekes ezzel kapcsolatban megemlíteni azt az esetet, amit 



már több oldalról hallot tam és magam is tapasztaltam, h o g y a 
köves, sziklástalajú kopárok erdősítésénél a nyár i szárazságok 
alatt elsősorban nem a legszárazabb, legkövesebb, l egsoványabb 
tailajrészekre ültetett csemeték mentek tönkre, hanem azok, me
lyek mélyebbrétegű, humuszban gazdagabb, füvesebb és lapos, 
teknőszerű helyekre kerültek. Ennek magyarázatát is az elmon
dottakban kell keresnünk, mert az utóbbi részeken a sótömény-
ség nagyobb . 

Valószínűen hátrányára van a fiatalosnak az a változás is , 
hogy a gombák, amelyek az erdei talaj életéhez szükségesek, és 
sok erdei fafaj gyökerén, ezekkel symbiosisban élnek, a tarvágás 
talajában a kiszáradás mértékével fokozatosan csökkennek és el 
is tűnhetnek. Igaz, h o g y a fák ezek nélkül is élhetnek, de való
színűen nem optimális módon. • 

4. Fel nem becsülhető e lőnye a természetes felújításnak az 
a feltétel is, h o g y sikeres végrehajtása a fák magas korának, a 
legjobb magtermőképességnek a függvénye . Ez a kor nagyjá
ban egybeesik a l egnagyobb át lagnöyedék idejével, azaz a leg
nagyobb fatömeg vágásfor dúló jávai. Mi lyen bölcs gondoskodása 
ez az összevágás a hatalmas természetnek! A legnagyobb átlag-
növedék ideje (az összes fatermés vastagfájára vonatkoztatva) a 
közepes termőhelyi osztályokban, a német fatermési táblák sze
rint, a főbb fafajoknál szálerdőben átlagosan a következő: 

F.rdeifenyő Lucfenyő Jegenyefenyő Bükk Tölp-y 

Év 80 100 100 120 120 

Milyen áldás volna közgazdaságunkra, ha erdeinknek csak 
fele is megközelí tően i lyen állapotban lenne! H a erdeink felújí
tása a múltban természetes úton alakult vo lna ki, akkor ez a fel
újítási mód az erdők többségében megóvhat ta volna a magasabb 
vágásfordulójú, nagyobb év i fatömeget és egyben nagyobb jöve 
delmet is szolgáltató erdőgazdaságok fennmaradását. A természe
tes felújításnak ugyanis a magasabb kor előfeltétele, a mestersé
gesnek pedig nem. Más szóval : a mesterséges felújítás előmozdí
totta a szálerdők vágásfordulójának nálunk igen elterjedt leszál
lítását. 

Azonban egyszer arra is gondolnunk kell, h o g y az alaesony-
fordulójú keménylombszálerdők (tölgy, bükk) mesterséges fel
újítása idővel nehézségekbe ütközhet, ha az idősebb, magtermést
adó á l lományok igen megfogyatkoznak. Ugyanis sokan helyezked
hetnek arra az álláspontra, hogy máshonnan is be lehet szerezni a 
szükséges makkot. y 

5. A z is előnye a természetes felújításnak, hogy ráneveli, 
kényszeríti a kezelő személyzetet, hogy behatóan foglalkozzék az 
erdő életjelenségeivel, a fiatalos létfeltételeivel, stb. Nem elegendő 



csak nagyban, általánosan intézkedni, hanem ismerni kell az apró 
részleteket, úgyszólván minden facsoport létét külön kell mérle
ge im, stb. Ezek a dolgok egyébként tudottak, ezért felesleges 
őket részleteznem. 

A felsorolt öt fontosabb e lőnyön kívül a természetes felújí
tásnak van még néhány kisebb haszna is, ezeket (mint ismerte
ket) nem tárgyalom. Csak még egy dologra kívánok rámutatni. 

Felvetődött az a kérdés, hogy nem hiányzik-e majd az a táp
anyag az á l lomány későbbi fejlődésénél, amelyet a természetes fel
újítás több tízezer csemetéje von el a talajtól. Véleményem, sze
rint a fiatalos növekedésekor, a létért való harcban a lombsátor 
alatt maradó * egyedek lassankint és fokozatosan elhalnak, a ta
lajra kerülnek és oda teljes egészében visszajuttatják azt, amit 
onnan elvettek. Ezt a faanyagot úgyse tisztítják ki, mert értéke
síteni nem lehet. 

H o g y a termőföldre visszakerülő növényi anyag esetén sem 
talajkiélés, sem egyéb veszteség nem következik be, azt a termé
szet fényesen bizonyltja, A csernoszjom talajokon már évezredek 
óta nőnek ugyanazok a fűfélék, ott elhalnak és a földbe vissza
kerülve kialakították talajukat, tehát inkább fokozatosan jobbá 
teszik azokat a híres fekete földeket. De ugyanezt mondhatjuk az 
őserdő talajáról is. 

A természetes felújításra berendezett erdőgazdasággal szem
ben a tarvágásos üzemnek is megvannak az ismert előnyei, ame
lyek természetesen más irányúak. 

A két felújítási mód több előnyét egyesíti magában az alá-
telepítés, amely a természetes felújítástól főképpen abban külön
bözik, h o g y a magot vagy csemetéket mesterséglesen hozzuk az 
anyagál lomány alá, s evvel a felújítási idő elhúzódásától részben 
függetleníteni tudjuk magunkat. 

* 
Über die natürliche Verjüngung. Von Dr. L. Haracsi. 
IJnter gewissen Umstánden hat auch der Kahlhieb seine 

Berechtigung, die neuesten Forsehungsergebnisse lásson aber die 
Vor to i le der natürliohen Ver jüngung immer dentlicher erkennen. 
Die bedeutendsten dicsér — 1. Erhaltung der dem Staudort ange-
passten, urheimisohen Holzarten, 2. Schutz des Jungwnchses, 
3. Störungslosigkeit des Waldbodcnlebens , 4. Höherer Umtrieb 
mit gesteigerten Einnahinen, 5. Tntensivcre Wirtschaftsführung— 
ve rdén v o m Verf. eingehend besproeben mit besonderer Betonúiig 
der Punkte 1 und 4. Letzterem kommt — nach Ansicht des Verf. 
— erhöhte Anfniersamkeit zu, da grosso Holzmassen niir bei 
langerem Umtrieb erzielt werden können. 



Sur la régénération naturelle, par le Dr L. Haracsi. 

L'Auteur recomiait la légitimité de la coupe á blanc étoc, 
mais — s'appuyant sur des recherohes récentes — il donne la 
préflérence á la régénération naturelle, car eelle-ci assure la 
conservation des essences autochtones et, de plus, produit un 
volume de bois supérieur, gráce á la longueur de la période de 
révolution. 

Natural régénération. By Dr. L. Haracsi. 

The author points out that clear-cutting is alsó justil 'icd, 
but —• as the result of fresh investigations — the advantages of 
natural régénération are to be considered more Bignifícant, 
because it ensures the maintenance of pr imeval species of trees 
and — with a longer rotátion — gives a larger quantity of 
timher. 

Gyors fatömegbecslés akácállományokban. 
I r ta : Kál lay Árpád. 

Hegyvidék i erdők után alföldi akácosokba kerültem. Ezek 
fatömegének szemre való becslésében gyakor la tom nem vol t és 
í g y hiányát éreztem olyan gyakorlatias, gyo r s ál lománybecs
lési eljárásnak, amellyel az akácosok holdankénti fatömeget 
minden táblázat és hosszadalmasabb becslési felvétel nélkül, 
megközelítő pontossággal kint az erdőn megkaphatjuk. Nem 
ismerve ilyen eljárást, az akác fatermési táblák adatait kezdtem 
tanulmányozni. 

Kiindulás a fatermési táblákból. 

A fatermési tábla adatainak vizsgálata rövidesen m e g g y ő z 
bennünket arról, hogy az állományszerkezeti tényezők közül a 
magasság változása követi leghívebben az á l lomány fatömeg-
változását. A z t látjuk u. i., h o g y a különböző termőhelyű és 
korú, de ugyanolyan átlagos magasságú á l lományok fatömege 
teljes sűrűség mellett megközel í tőleg azonos. A magasság növe
kedésével a fa tömeg szabályosan gyarapodik , még pedig nagy
jából függetlenül a kortól és a termőhelyi osztálytól. A magas
ságban tehát olyan tényezőt kapunk, amelyből következtethe
tünk az ál lomány fatömegére. Csupán azt kell megállapítani, 
milyen szabály-szerint követ i a fa tömeg a magasság változá
sát. Az átlagos magasság az á l lomány fatömegének gyor s meg
becsléséhez a terepen való felvétel szempontjából is alkalmasnak 




