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kezesre álló tapasztalatok alapján azonban állithatjuk, hogy nehéz 
.viszonyok között a magas hegységben az épitési költség, beszá
mítva a földmunkát, falazást és áthidalásokat, — 2 K napszámbér 
mint átlagos alapár mellett — folyóméterenként 5—6 K-t meg 
nem halad. 

A háritófákkal való faszerelés költségei 0 4 — 3 - 0 K-ra rúgnak 
folyóméterenkint a szerint, a mint az eltereléshez szükséges szálfák 
helyreszállitása nehézségbe ütközik vagy nem. 

A ferdén fekvő kettős bordákkal való szerelés költsége egyenes 
szakaszokon — a távolsághoz képest, a melyről a bordákhoz 
szükséges dorongra szállítandó — és az alépítmény szerint 
O'IO—O50 K között változik. (Folyt, köv.) 

4ff í r t ? j f t ? 

A jegenyefenyő tenyésztése. 
Tanulmány. (Folytatás.) 

Tiszta vagy elegyes jegenyefenyvesek természetes felújítása. 

Jelen közlemény czéljának nem annyira a jegenyefenyvesek 
természetes felújításának módszeres leírását tekintjük, mint inkább 
kritikailag meg akarjuk világítani mostani eljárásaink hiányait s 
ezekből kiindulva akarunk a felújítást biztosító eljárásokra követ
keztetést vonni. 

Már a bevezetésben kimutatni igyekeztünk, hogy mik a 
jegenyefenyő azon főbb sajátságai, a melyeket tenyésztésénél 
figyelmen kivül hagyni nem szabad és reámutattunk arra is, hogy 
a nálunk széltében divó 5 éves felújítási időtartam a jegenyefenyő 
tenyésztésének szempontjából teljesen elégtelen. 

Az erdő záródása a fél fatömegnek egyszerre való döntése 
által hirtelen erősen megszakad. Az egyszerre ledöntött nagy 
mennyiségű fatömeg az előzetesen netalán már meglévő cseme
téket erősen megritkítja. A visszamaradó fák átmenet nélkül szokat
lanul ritka állásba kerülvén, az öt év leforgása alatt abnormális 
viszonyok között élnek és többnyire csak akkor kezdenének — uj 
életviszonyaikhoz alkalmazkodva — erősebb koronát fejleszteni, 
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fokozott növekvésnek indulni és bővebben magot teremni, amikor 
a sablonos nézetek által irányított fejsze életüknek már határt szab. 

Az öt év leforgása alatt lehulló mag egyébiránt szintén 
kevéssé kedvező körülmények közé jut. A záródás erős megszakí
tásának egyik következménye ugyanis, különösen a jobb termő
helyeken, a talaj elvadulása és a gyom növényzetnek szinte meg
lepően buja fellépése. Láttunk oly vetővágásokat, amelyek alját a 

-harmadik évben áthatolhatatlan sűrűségű szedres lepte el, a milyen 
a tarvágásokon sem szokott fellépni, a melyeken inkább a kevésbé 
ártalmas füzike hatalmasodik el az első években. 

Az a csemete, a mely mindennek dacára a lehulló magból 
kicsírázik — ha csak nagyon kedvező körülmények nem játszanak 
közre — elégtelen a terület teljes beerdősitésére és fennmaradása 
is igen kétséges. Életének 2—3. évében ugyanis, a midőn a véde
lemre a legnagyobb mértékben van reászorulva, már bekövetkezik 
a végvágás, a mely ismét aránylag igen nagy fatömeget dönt 
egyenletes elosztással a területre, melynek döntése, feldolgozása és 
elszállítása közben a zsenge fiatalos nagy károkat szenved és 
egész foltokon, különösen pedig a hegyoldalak alsó részén, a hol 
a közelitett fa összefut, teljesen ki is vész. A gyom és ágrőzse 
között ezután is életben maradó csemete 2—3 éves korában, 
a mikor tehát még gyengébb, mint a csemetekertben nevelt 
csemete, ott marad a tarvágáson, védtelenül kitéve a fagy és hő 
hatásának, a mely ujabb áldozatokat szed, avagy teljesen tönkre 
teszi a felújítás eredményét, különösen keleti, déli és nyu
gati oldalakon. Az utánpótlás minden valószínűség szerint elkerül
hetlen. Miután pedig az apró, a rőzserakások és gyomok között 
meghúzódó zsenge jegenyefenyőcskéket a munkások nem igen 
veszik észre vagy nem méltatják figyelemre, ez az utánpótlás 
rendszerint megközelítően az uj beültetés jellegével bir, melynek 
során a rendszerint használt. 2—3 éves, a jegenyefenyővel tehát 
egykorú lucfenyő-csemeték egyenletesen eloszolnak az egész terü
leten. Ezzel azután gondoskodás történt, hogy a fennmaradt 
jegenyefenyők is a gyorsabb növésű lucfenyő által csakhamar a 
mellékállabba szoríttassanak és jóval a vágható kor elérése előtt 
az állabból kiváljanak. 

A vágható kort ily körülmények között többnyire csak az 
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eredeti állab hézagain már előzetesen megtelepült, önmagukban 
záródott jegenyefenyő-csoportok érik el. 

Az utánpótlás költségei akkor, a mikor gyomokkal teljesen 
ellepett vágásoknak majdnem teljes ujraültetéséről van szó, tete
mesek, sőt nagyobbak, mintha tarvágást és azt rögtön követőleg 
ültetést alkalmaztunk volna. A hosszas eljárás által, a melyet ter
mészetes felújításnak nevezünk, tehát erdősítési költséget nem 
takarítunk meg, ellenben több évi növendékveszteséget írhatunk 
gazdálkodásunk terhére. 

Van azonban annak az eljárásnak, a melynél a félfordulószak 
első éveiben csak vetővágások vezettetnek, a félfordulószak máso
dik felében ellenben csakis végvágásokkal van dolgunk, egyéb 
hátránya is. Kisebb birtokokon ez esetben nehéz a jövedelmet 
évről-évre egy és ugyanazon magasságban tartani, a mint azt az 
erdőbirtokos érdeke megkívánná. Ha ugyanis a felújítás követel
ményeinek némileg megakarunk felelni, akkor a vetővágások 
alkalmával első sorban a csekélyebb értékű, tenyésztésre nem 
szánt fanemeket, a rossz növésű és hibás törzseket jelöljük ki 
döntésre, a miáltal természetesen az erdő jövedelme csökken. 
Ellenben a félfordulószak második felében az állab java része 
kerül fejsze alá, a jövedelem tehát megnövekszik. Ha módját 
ejthetjük, hogy évről-évre vető- és végvágás körülbelül egyforma 
számban legyen, akkor a jövedelem kiegyenlítődik, de ez kisebb 
birtokokon a vágások ily sablonosán egyszerű elosztásánál nem 
mindig lehetséges, ellenben némileg változatosabb gazdálkodás 
mellett itt is rendesen könnyen elérhető. Igen gyakran követték 
azonban azt a kibúvót, hogy a felújítási érdekek kárára a vető
vágás alkalmával megkímélték a kevésbé értékes fanemeket és az 
értéktelenebb törzseket, hogy mindjárt eleinte nagy jövedelmet 
mutathassanak ki. 

Számos erdőgazda előtt, a midőn ezt a felújítás szempontjából 
eredménytelen vajúdást látja, önkéntelenül felmerül az a kérdés: 
miért az üzemet ily módon komplikálni, mesterséges növedék 
veszteségeket előidézni, ha a jegenyefenyő felújítását mégsem 
érjük el. És valóban mi is, akik e kérdést alább más alakban 
vetjük fel, elismerjük, hogy mi sem kompromittálta a magyar 
erdőgazdák szemében a természetes felújítást annyira, mi sem 



748 

járult hozzá a legnyersebb tarvágásos gazdaság elterjedéséhez annyira, 
mint a természetes felújításnak leirt, csak silány eredményekhez 
vezető utja, amely — sajnos — az erdőtörvény egyik szakaszának 
téves értelmezése következtében, mintegy hatósági szankcziót nyert. 
Az erdőtörvénynek abból az intézkedéséből kifolyólag, hogy vágás
területek 6 év leforgása alatt beerdősitendők, illetőleg felújítandók, 
üzemterveink hatósági jóváhagyásánál fokozatos felújítás tervezése 
esetén ritka következetességgel és az erdő minőségére való minden 
tekintet nélkül azzal a rendelkezéssel találkozunk, hogy a félfor
dulószak első öt évében megritkított állabok a félfordulószak 
második felében már tarra vágandók. 

A jegenyefenyő tenyésztése szempontjából mi a fenti kérdést 
ugy módosítjuk, hogy: miért nem alkalmazzuk a természetes fel
újítást oly tökéletesebb alakban, amely sikerhez is vezet? Sohasem 
ismerjük el ugyanis annak jogosultságát, hogy az erdőfelügyelet 
akadálya lehetne annak, hogy tökéletesebb gazdasági eljárások 
alkalmaztassanak, mert csak nem lehet czélja bizonyos fanemek 
tenyésztésének mintegy kizárása és egyöntetű szabályoknak a leg
különfélébb viszonyok között, úgyszólván országszerte való erő-
szakolása. 

Ha ez igy van, akkor nem zárkózhatunk el annak felismerése 
elől, hogy az erdőtörvény emiitett szakaszának a fokozatos felújító 
vágásokra való eddigi alkalmazása voltaképen negácziója, sőt egye
nesen kitiltása a modern erdőgazdasági tudomány érvényesülésének 
és pedig oly téren, a hol az a legszebb sikereit aratta. A magyar 
erdőgazdaság regenerálása körül első teendőnek ajánlkozott oly 
egyszerű és általános szabályokat megállapítani, amelyek az erdő
törvény nemes czélzatának megvalósítását leghamarább elérhetővé 
tenni látszottak. Innen az erdőrendezés terén a külső megjelené
sében (az üzemtervek alaki kivitelében) ugyan szövevényes, de 
belső lényegére nézve egyszerű térszakozásnak elfogadása, innen 
az a törekvés, hogy fokozatos felújító vágások esetén is a gazdaság-
viszonyai könnyen és gyorsan áttekinthetők legyenek, a mit éppen 
az által vélték elérhetőnek, ha a felújítási időtartam imperative 
5 évre szorittatik le, nehogy a térszakozás merev keretei meg
bolygathassanak. 

Az erdőfelügyelet részéről érvényesítendő alapelvek megálla-
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pitásánál az egyszerűség felé való törekvés mindenkoron, de leg-
főképen a magyar erdők akkori állapotában teljesen indokolt, de 
nem szibad annyira mennie, hogy bizonyos gazdasági rendszabá
lyokat oly nagy kiterjedésű országban, a milyen hazánk, oly vál
tozatos viszonyok között általánosan kötelezőknek tekintsen és 
minden más eljárást, legyen az bármennyire czélhozvezető és töké
letes, egyenesen lehetetlenné tegyen. Mert ekkor e törekvés már 
kétélű fegyver, a mint a jegenyefenyő tenyésztése terén is sajnosán 
tapasztaljuk. Jegenyefenyvesek tarra vágása — bármennyire czélsze-
rütlen az e nemes fanemünk fentartása szempontjából — akadályba 
nem ütközik. Jegenyefenyvest öt évnél hosszabb időtartammal 
felújítani, bármily nagy szükség volna erre, — ez ellen az erdő
felügyelet mindeddig felszólalt, hivatkozással az erdőtörvény 5. 
szakaszára, amely a felujulást 6 éven belül feltétlenül biztosítani 
óhajtja. Pedig hát e követelmény egyáltalában nem zárja ki a 
hosszabb felújítási időtartamot. A jelenlegi általános eljárásnál 
az első, u. n. vetővágásnál a fél fatömeg használtatik ki, a nél
kül, hogy ekkor számot tevő fiatalosra lehetne számítani az 
ezen időpontig rendszerint jó záródású jegenyefenyvesben. Ily 
erőszakos ritkításnál tényleg van okunk arra, hogy az erdőtörvény 
5. szakaszában emiitett 6 évi időtartamot a vetővágástól számítsuk, 
mintegy előre lemondva arról a reményről, hogy a visszamaradó 
fák hivatásuknak megfelelnek és öt év múlva, a taroláskor az 
öreg erdő helyén kellően megerősödött fiatalos legyen található. 
A természetes felújítás sikerében tehát úgyszólván eleve kétkedünk, 
ami az emiitett eljárás mellett nem is egészen indokolatlan, azonban 
annál kevesebb jogosultsággal bir akkor, ha a használatok szak
szerű átmenetességgel történnek és az erdőgazdák az 5 év elő
írásával nem kényszeríttetnek meg nem felelően gazdálkodni. 
De a taroló vágást öt évvel utóbb parancsolólag elrendelni még 
az első esetben, a mostani eljárás mellett sem okolható meg 
szerény nézetünk szerint. Mert hátha a vetővágás mondjuk csak 
fél sikerrel jár és a terület felét csemeték borítják, a melyek 
védelmet igényelnek? A terület erdősültsége akkor teljes, mert 
ennek megítélésénél természetszerűen a fiatalost is tekintetbe kell 
venni, nem csupán az idős állabmaradványt. Ha pedig az erdő
sültség teljes, vágástisztás tehát egyelőre nincsen, akkor ezidő 
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szerint nincs is okunk bánni tekintetben aggódnunk az illető 
terület jövő sorsa iránt és annak a 6 évi időtartamnak kezdetét 
csak arra az időpontra helyezhetjük, a midőn az idős állabrész 
alatt a további bevetényülés évekig elmarad, a fiatalossal nem 
borított részek elgyomosodnak, az álló törzsek a már megtelepült 
fiatalos létét beárnyalásukkal veszélyeztetik, vagy ha a hirtelen 
megritkított koros állabmaradványt a szél kidöntögeti. Szóval a 
6 évi időtartam kezdetét csak akkorra tehetjük, a midőn vágás
tisztás jellegével biró területek keletkeznek, avagy ilyenek kelet
kezésének a veszélye nagy. Ez a veszély, a mint már emiitettük, 
az öt éves felújítási időtartam mellett majdnem bizonyos, szak
szerű eljárásnál ellenben nem valószinü, habár a végvágást köve
tően némi utánpótlásokra rendszerint szükség lesz. 

Jogosulatlan tehát az állabmaradványnak öt év multán való 
tarolása sok esetben már azért, mert voltaképen nincsen be nem 
erdősült terület (vágástisztás), a mely az erdőtörvényben említett 
6 éven belül be volna erdősitendő. 

Jogosulatlan azonban a legtöbb esetben azért is, mert ha már 
a visszatartott idős fák további maghullatásának eredményéről 
le is mondunk, az öt éven belül megtelepült, — igen kedvező 
esetben talán teljes fiatalost a jegényefenyőnél még okvetlenül 
megkívánt védelemtől nem szabad idő előtt megfosztanunk, mert 
ezzel az elért sikert is koczkáztatjuk. A zsenge csemetékre egy
szerre rázuditjuk a fél fatömeget (holdankint 150—200 m3), és 
kitesszük a nap, a fagy és elgyomosodás minden veszélyének. A már 
betelepült területből elhamarkodott eljárásunkkal ekkor mester
ségesen alkotunk vágástisztást. Oly eljárás ez, mintha valaki seb
helyét előbb gondosan bekötözné s azután, a mikor már hegedni 
kezd, a kötést hirtelen erőszakkal lerántaná. 

Elismerjük, hogy a fokozatos felujitó vágás örve alatt sok 
visszaélés történhetik; az értékes fanemek előzetes kiszedése, hogy 
azután a terület sorsára bizassék, és hasonló esetek előfordulhatnak, 
de ez nem lehet ok arra, hogy a tökéletesebb eljárások egyenesen 
kizárassanak. 

Nem is tarthatták fenn erdőfelügyeleti hatóságaink sem a 
kifogásolt elvet a maga rideg merevségében. Az Erdészeti Lapok 
1893. évi VI. füzetében Muzsnay Géza tollából tudjuk meg, -hogy 
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a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületében már mintegy 15 év 
előtt belátták, hogy az 5 évi felújítási időtartam feltétlenül kevés és 
hogy indokolt felterjesztést intéztek a földmivelésügyi minisztérium
hoz, a melynek alapján engedélyt nyertek arra, hogy a vető
vágást megelőző 10 évben (tehát a II. félfordulószakra előirt álla-
bokban) a fatömeg 25%-áig terjedhető előkészítő vágást vezet
hessenek, másrészt pedig a végvágást a vetővágást követő tizedik 
évig elhalaszthassák és időközben 1—2 ritkító vágást is közbe
iktathassanak. 

Az előkészítő vágás a „rendszer" kedvéért és némi önámi-
tással az előhasználatok között, tehát hozamterület nélkül könyvel
tetett, pedig a vágatási korhoz közel álló állabokban a fatömeg 
25%-ára kiterjedő használat már nem bir az előhasználat jellegével, 
mert már a főhasználati fatömeget apasztja, de ez elvégre a fel
újítási érdekek szempontjából, a melyekből ezúttal kiindulunk, 
közömbös, fontos csak az, hogy ez a módosított eljárás a jegenye
fenyő tenyésztésének követelményeit külömben szakavatott keresztül
vitel mellett meglehetősen kielégítheti, tehát haladást jelent. 

Sajnálatosnak tartjuk azonban, hogy tudomásunk szerint a 
felújítási időtartam kiterjesztésére csak a kincstári erdők nyertek 
engedélyt, azok is csak akkor, ha maguk a hatóságok szorgalmaz
ták, ellenben az erdőbirtokosok általában nem tétettek figyelmessé, 
hogy e tökéletesebb eljárás meg van engedve. (Bár voltaképen 
paradox dolog, hogy engedély szükségeltessék ahhoz, ha valaki 
valamit jobban akar csinálni.) Az a semmiképen sem kívánatos 
látszat kelt igy, hogy a kincstári erdőknek privilégiumaik vannak. 
Tény az, hogy évekkel miután a zsarnóczai kerületben a leirt 
tökéletesebb eljárás életbe lépett, a jóváhagyási záradékokban a 
többi erdőbirtokra vonatkozólag ott szerepelt az 5 évi felújítási 
időtartam kötelező előírása. 

Viszont tény az is, hogy ujabban az erdőfelügyelőségek e 
kérdést különféleképen ítélik meg és tudtunkkal a földmivelésügyi 
minisztérium sem gördit akadályokat a hosszabb felújítási időtar
tam elé, ha a kezdeményezés az erdőbirtokosoktól indul ki. Szük
séges volna azonban, hogy a hatóság ez ügyben körrendeletileg 
is állást foglaljon, egyfelől az ügy érdekében, másfelől azért, mert 

Erdészeti Lapok 51 
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ami az egyik erdőbirtokosnak meg van engedve, az a másiknak 
is joga. 

E kitérés után, amely a jegenyefenyő tenyésztésének megvita
tásánál el nem volt kerülhető, de bizonyos általános szempontokat 
is feltárt, a következő alkalommal ismét szorosan a jegenyefenyő 
felújításának technikájára térünk át. (Folyt, köv.) 

%V * t ? 

Házi kezelés vagy tövön való faértékesités? 
Irta : Földes J á n o s . 

Fenti czimet adhatta volna Kaán Károly az „Erdészeti Lapok" 
folyó évi VI. füzetének 481-ik lapján kezdődő eme czikké-
nek: „A faértékesités a franczia erdőgazdaságban". Oly 

érdekesen fejtegeti ott a házikezelés, illetőleg „a faanyagok elő
készített állapotban való értékesitésé"-nek előnyeit, hogy indíttatva 
érzem magamat, hazánkban szerzett tapasztalataim alapján, hozzá 
szólni. E tapasztalatok zsenge gyermekkoromig nyúlnak vissza, 
lévén ez eladási módozatnak előbb, mint erdőtiszt fia, szemlélője, 
később — mint tényleges erdőtiszt — éveken át keresztül magam 
is házilag kezeltem erdőt és földet. 

A meddig emlékezetem terjed, a mult század második felétől 
kezdve a Dunántúl rendezett magánuradalmaiban legtöbb helyen 
a két értékesitési mód egyesitve volt aképpen, hogy a vágásban 
a „faliczitán" a haszonfának való törzsek egyenként, rendszerint 
szembecslés utján, árverés alá bocsáttattak tövön az erdőben, 
és sokszor — mint Tolnamegye lengyeli uradalmában — hallat
lan magasságig felverték a kikiáltási árat. Az igy megvett fát 
mindenestül — rönköstől, galyastól — hazavitték. A vevők majd
nem kizárólag mesteremberek s földmivelő kisbirtokosok voltak. 

A visszamaradó fát tűzifának dolgozták fel házilag és pedig 
a hasáb- és dorongfát pénzért, a rőzsefát 30 cm átmérőjű s 1 m 
hosszú kötegekben Vs-ad, Vi-ed vagy Vs-öd részért s az uradalmi 
részt rendesen a részes maga váltotta ki. Az ölfát rakodókba 
hordják szintén házilag s ott jó pénzen eladogatják a környék
belieknek, kik rendesen előre föliratkoznak, hogy fához juthassanak. 


