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Tölgyerdeink jövője. 

(B. K) Borsod, Gömör, Heves vármegyék erdészeti 
egyesületének f. é. közgyűlésén Geszíes Lajos érseki erdő
mester »A tölgyerdők ápolásáról" oly tartalmas fölolvasást 
tartott, amely méltán lekötheti figyelmünket, mert nemcsak 
a kezelése alatt álló egri érsekségi erdőkben sikerrel alkal
mazott felújítási móddal ismertet meg, hanem másfelől 
tölgyerdőgazdaságunk néhány életbevágó kérdését is felveti, 
amelyek mellett mindennapi munka közben részvétlenül 
elhaladunk, amelyek azonban elvégre előbb-utóbb is tisz
tázást igényelnek. 

Hazánk egykori nagy kiterjedésű tölgyesei, sajnos, tüne-
dezőben vannak s nem is remélhető, hogy egykori terje
delmüket valaha ismét visszanyerjék. Megfogyatkozásuk okai 
többfélék s ezek közül egynéhányra, amelyek tudniillik a 
Mátra és Bükk vidékén okozták első sorban a tölgyesek 
fogyását, Gesztes reámutat felolvasásában. Ilyennek ismerte 
fel a fokozatos felújító vágásokban gyakran roppant buján 
fel burjánzó gyomokat és lágyfanemeket, amelyek a tölgy 
felujulását nagyrészt meghiúsítják, ugy hogy a hajdani 
tiszta tölgyes helyét legfeljebb kevésbbé értékes elegyes 
erdő foglalja el. Fiatalabb tölgyesekben ( 6 0 — 8 0 évesekben) 
a tuskókon sürün keletkező, eleinte gyors növésű sarjak 
veszélyeztetik a magról kelt csemetést, ugy hogy a kellő 
ápolás hiányában a szálerdőt gyorsan vénülő sarjerdő váltja 
fel. Végül a tölgyesek pusztulásának legközönségesebb okát 
Gesztes a fiatalosok időelőtti legeltetésében látja. 

De ha megfogytak értékes tölgyeseink, annál nagyobb 
gondot kell a még meglévők fentartására fordítanunk. E tekin
tetben Gesztes az általa követett felújítási eljárást ajánlja, 
amelyről joggal felteheti, hogy a Mátrához és Bükkhöz 
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hasonló termőhelyekkel biró vidékeken époly sikerrel alkal
mazható, amily sikerrel azt ő alkalmazza hosszú idő óta. 

A 2 5 0 — 7 0 0 m magasságban elterülő erdőségekben a 
fősúlyt a természetes felújításra helyezi. A makktermő évek 
ritkák, csak 1 0 — 1 2 évi időközökben jelentkeznek, de ennek 
daczára sikerül a természetes felújítást biztosítani, még pedig 
azon tapasztalat alapján, hogy azokon a termőhelyeken a 
tölgycsemete hosszabb ideig jól türi az anyafák árnyalását. 
Gesztes tehát a teljes magtermést felhasználja a 1 0 — 1 5 év 
múlva beállítandó vágások felújítására is, olyképpen, hogy 
makktermés idején kora őszszel, a makk javának lehullása 
előtt a felújításra előkészítendő területet sertések által 2 — 3 
hétig jól felturkáltatja. Makkhullás és az őszi esők beállta 
után a sertéseket újból behajtatja, hogy a takarás munkáját 
is elvégezzék. A makkból bőven jut a föld alá s nem kell 
tartani attól, hogy a sertések azt mind felszedik. 

. A kikelő csemeték az első évben sürün lepik el a 
talajt, aztán azonban csak ritkás helyeken fejlesztik ki föld
feletti részüket, mig a sürübb részeken évenkint csak 1—2 
levelet hajtanak, különben pedig inkább gyökérzetüket fej
lesztik ki. A csemeték ekként szinte észrevétlenül tengődnek, 
de a vetővágás után annál erőteljesebben kapnak lábra és 
néhány év múlva teljesen felszabadithatók, anélkül, hogy 
a gyomnövényzet elhatalmasodásától kellene tartani. 

Gesztes ily uton már mintegy 1400 kat. holdnyi terü
leten létesített teljes sűrűségű, a legszebb reményre jogosító 
fiatalosokat. E sorok írójának alkalma volt ezeket a fiata
losokat bejárni, s a legteljesebb mértékben igazolhatja Gesztes 
eljárásának sikerességét. Ha az eljárást, a kevésbbéjó termő
helyek igényeihez való alkalmazása szempontjából is bírálat 
alá veszszük, legfeljebb azt találjuk szükségesnek, hogy 
silányabb helyeken, ahol a esemetés az idős állomány árnya-
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lását nem bírja ki kár nélkül oly hosszú ideig, mint a 
kitűnő termőhelyeken, az üzemtervben szabad kezet bizto
sítsunk magunknak, hogy a makkal alátelepült vágás
területeket még idejében és kellő kiterjedésben vághassuk 
vetőre, nehogy valami merev vágásosztás bennünket meg
akadályozzon abban, hogy a természetnyujtotta segítséget 
a felújításnál okszerűen és a termőhelyi viszonyok gondos 
figyelembe vételével igénybe vegyük. 

A vágásterületeken a legtöbb helyen s igy Gesztes 
kerületében is a. tuskósarjak gyorsan lepik el a területet s 
8 — 1 0 évvel a vágás után a fiatalosok a sarjerdő benyo
mását teszik. Ha ekkor az erdőápolás utján nem avatkozunk 
be, ugy a magról kelt csemetésünk, amely szerényen húzódik 
meg a buja sarjak tövében, végre is hosszas sinylődés után 
elhal. A sarjakat tehát el kell távolítani és pedig vagy tel
jesen, vagy csak oly mértékben, hogy beárnyalásuk többé 
veszélyes ne lehessen. A visszamaradó sarjak a későbbi 
áterdőlések alkalmával erősebb anyagot szolgáltatnak, tehát 
e müvelet pénzügyi eredményét emelik, részben pedig nézetünk 
szerint arra is jók, hogy a tuskók ujabb gyors és sürü 
kisarjadzását korlátozzák. 

A sarjak kivágása legczélszerübben tavaszkor, a kéreg 
hántásával kapcsolatosan történik, minek következtében ez 
az erdőápolási müvelet nemcsak költség nélkül végezhető, 
hanem holdankint 3 0 — 6 0 K jövedelmet is hajt. 

Az ily felszabadított terület közvetlenül a sarjak kiter
melése után nem a legszebb látványt nyújtja, de már a 
következő évben örvendetes fejlődésnek indulnak a magról 
kelt csemeték. 

Nyomatékosan és helyesen hangsúlyozza Gesztes, hogy 
mily jótékony hatással vannak a tölgyesek további fejlő
désére a kellő időben és kellő mértékben alkalmazott áterdő-



781 

lések. Ezen a léren is szép példákkal szolgál a kezelése 
alatt álló birtok és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy a felső-tárkányi erdő egyik áterdőlt részletét a füzethez 
csatolt műmellékleten képben be is mutathatjuk. 

A helyesen alkalmazott áterdőlés távol tartja a tölgyesből 
a betolakodó értéktelen fanemeket s a netalán még mindig 
jelentkező sarj hajtásokat, megkönnyíti a törzsek létért való 
küzdelmét és a törzsek hossznövekedésének nagyjában való 
befejezése után módot nyújt arra, hogy a tölgy értékét oly 
tetemesen emelő vastagsági növekvést előmozditsuk. 

Gesztes igen helyesen különös súlyt helyez az áterdő-
léseknek ez utóbbi hatására, főleg mivel ugy tapasztalta, 
hogy tölgyeseink vágásfordulója általában igen alacsony. 
Erősen hibáztatja a vágásfordulók ilyetén megállapítását. 
Vannak 80, sőt átmenetileg 60 éves vágásfordulóban kezelt 
tölgyerdeink, amelyek most jól jövedelmeznek még, mert 
az alacsony fordulónak megfelelő nagy vágások még 
1 2 0 — 1 5 0 éves állományokban helyezhetők el. Annál érez
hetőbb lesz a visszaesés, ha az átmeneti idő leteltével kisebb 
vágásterületen sokkal fiatalabb, vékony erdőbe kerül a vágás, 
a midőn a sarjakkal is igen erős küzdelemre kell számítani. 

A földmivelésügyi minisztérium feladatának tartotta 
volna Gesztes, hogy a kötött birtokok első üzemterveinek 
felülvizsgálásánál erélyesen állást foglaljon a tulalacsony 
vágásfordulók ellen. A Bükk és Mátra táján a 80 éves 
tölgy, mellmagasságban nem több, mint 3 2 — 3 6 cm\ 

* 

Gesztes értekezését érdekes adaléknak tartjuk kocsán-
talan tölgyeseink fenntartásának néhány év előtt vitatott kér
déséhez. Kétségtelen, hogy ily fanemü erdeink fenntartását 
a természetes felújítás biztosithatja legjobban s csak a 
makktermő évek ritkasága jelentkezik e téren gyakran kellé-
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metlen akadályként. Gesztes ennek elhárítására azt ajánlja, 
hogy magtermő években a makkot nagy területeken hozzuk 
föld alá, mert a kikelő csemete a jó termőhelyeken több 
évig életképes állapotban marad, habár a záródott erdőben 
alig vehető észre. Nála ez a módszer bevált s mindenesetre 
megérdemli, hogy mások is kísérletezzenek vele s a szerzett 
tapasztalatokat közreadják. De kívánatos az is, hogy az 
üzemátvizsgálások alkalmával elég szabad kezet biztosítsunk 
magunknak arra, hogy magtermő években, azok felhasz
nálásával, a rendesnél nagyobb területet vághassunk vetőre, 
ami még nem jelenti okvetlenül az évi fatömeghozam túl
lépését, de még ezt is megengedhetőnek tartjuk részünkről. 
Ha a makknak föld alá juttatásáról is gondoskodunk ilyenkor, 
pl. a Gesztes által ajánlott módon, ugy rendszerint oly 
sürün kel ki a tölgycsemetés, hogy a gyomok nyomásától 
alig kell tartani. Ily uton a gyengébb termőhelyeken is 
kitűnően és olcsón biztositható a kocsántalan tölgy fenn
maradása. 

Nem kevésbbé megszívlelésre érdemes az, amit Gesztes 
a sarjak kivágásáról és az áterdőlések szükségességéről 
mond. Eleinte, a legnagyobb hossznövekvés idejében mér
sékelt, később, a korona kifejlesztése és ezzel a vastagsági 
növekvés elősegítése érdekében erőteljes áterdőlések szük
ségesek, hogy tölgyeseink a jövőben is az eddigi fatömeget 
szolgáltassák. 

A harmadik lényeges kívánságát Gesztesnek, hogy tölgye
seink vágásfordulói emeltessenek fel, szintén helyesléssel 
fogadjuk. (V. ö. E. L. 1905. III. 262 . old.) Egy fanemnél 
sem függ a választék használhatósága és értéke egy bizo
nyos határon belül, amely a tölgynél 8 0 — 9 0 cm-re tehető, 
annyira a vastagsági mérettől, mint a tölgynél, úgy, hogy 
a 80 éves erdőben nyerhető vékony választékok termelése 
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egyáltalában nem mondható okszerűnek. A vágásfordulók 
fokozatos emelését tehát az üzemátvizsgálások során nagyon 
kívánatosnak tartjuk s ugy véljük, hogy annak előnyét, ha 
a kellő átmenetről gondoskodunk, vagyis nem hirtelenül 
szorítjuk meg a vágásterületeket, és a fa jobb értékesítése 
által a birtokost jövedelmének csökkenésétől is megóvjuk, 
a birtokosok is be fogják látni. 

A német erdőgazdák 1 5 0 — 3 0 0 éves fordulóban kezelik 
tölgyeseiket, bizonyára nem ok nélkül, mert számító nemzet 
tagjai. Ennyire menni nálunk azonban nem kell. A mi termő
helyeinken a 1 2 0 — 1 4 0 év elegendő erős tölgy választékok 
produkálására, különösen ha az áterdőlések támogatják a 
természet működését. 100 éven alul azonban részünkről 
nem állapitanók meg a tölgyszálerdő vágásfordulóját kis 
birtokon és gyengébb termőhelyen sem. Ha t. i. pl. a termő
hely oly gyenge, hogy a tölgy növekvési erélye már jóval 
a 100 év előtt erősen hanyatlik, akkor nézetünk szerint az 
a talaj már nem arra való, hogy a tölgyet erőltessük rajta. 

Gesztes felolvasása hegyvidéki tölgyeseinket tartja szem 
előtt, de nekünk alkalmat nyújt arra, hogy síkvidéki tölgye
seink jövője felett is elmélkedjünk. 

Óriási változásokon esett át alföldi erdőtenyészetünk 
az utóbbi évtizedekben. Egykor nagy terjedelmű tölgyeseink 
megapadtak s helyt adtak a hullámzó kalásztengernek. Nem 
czélunk most e változás közgazdasági kihatását és indokolt
ságát kutatni. A tölgyesek irtása talán nem volt mindenütt 
indokolt ily terjedelemben, néhol oly talajokról is kiirtották, 
amelyek inkább erdőnek valók, amiről nem egy sinlődő 
telepes-községünk tudna regélni, általában véve azonban s 
addig, amig az illető helyen a mezőgazdasági művelés 
jövedelmezőség tekintetében az erdőgazdaság felett áll, e 
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folyamat a viszonyok természetes alakulásának tekinthető 
s csak az a sajnálatos, hogy a birtokosok többnyire messze 
értéken alul adták el erdejük fakészletét. 

A gyengébb termőhelyeken, amelyekről a tölgyet 
kiirtották, ma már közeledünk ahhoz a határvonalhoz, 
amelyen tul immár az erdőgazdaság válik jövedelmezőbbé, 
mint a mezőgazdaság. A fa értéke óriási módon nő, a buza 
ára, a múlthoz képest mélyen leszállt, termelési költségei 
pedig roppant felszöktek. A munkáskéz legújabban mutat
kozó hiánya e viszonyokat még súlyosabbá fogja tenni s 
mint Németországban, ugy nálunk is — lassan bár — 
oda fog vezetni, hogy a sikföldön és dombvidéken talál
ható silányabb mezőföldek ismét a kevesebb munkaerőt 
igénylő erdőgazdaságnak fognak átadatni. 

Azt hihetné valaki, hogy ime igy legalább részben újból 
életrekelhetnek egykori kocsános tölgyeseink. Igen, részben, 
de kisebb részben, semmint első pillanatra vélnők. Mert 
az idők haladtával az alföld tenyészviszonyai is gyökeresen 
megváltoztak. Annak a rengeteg mocsárnak a lecsapolása, 
a belvizek levezetése, a folyamok szabályozása nem maradt 
hatás nélkül. A légköri nedvesség csökkent, a talajvíz 
mélyebbre sülyedt. Azok az üde homoktalajok, amelyeken 
egykor számos tölgyesünk diszlett, ma már oly szárazak, 
hogy a tölgy tenyésztésére nem alkalmasak. Ez a kevéssé 
méltányolt körülmény megfoszt attól a reménytől is, hogy 
tölgyeseinket — bár csak részben is — uj életre kelni 
lássuk. Az emiitett silány irtványokon lehet indokolt az 
erdőgazdaságra való visszatérés, de a tölgy nem lesz 
mindenütt alkalmazható, hanem vajmi sok helyen az ákácz 
fog diszleni ott, ahol egykor a tölgy koronáját ringatta 
a szél. 

Ámde nemcsak sikertelen erdősítési kísérletek, téri* 



gődő tölgyfiatalosok vallanak a tenyészviszonyok változá
sára, a talajvíz lesüllyedését még fennmaradt idős tölgye
seink is megérzik. Csucsszáradásuk, a fattyuhajtások álta
lános fellépése a záródott és különben érintetlen erdőben, 
rendszerint erre a körülményre vezethető vissza. Meg 
lehet, sőt meg kell kisérleni az ily erdőknek ismét tölgy
gyei való felújítását, ha a talaj még elég üdének mutat
kozik, mert számítani lehet arra, hogy csak a nedvesebb 
talajban megvénült törzsek sinlették meg a talajnedvesség 
megfogyatkozását, a kezdettől fogva az uj viszonyok 
között fejlődő uj nemzedék ellenben még megtalálja ki
elégítő tenyészésének feltételeit. Vajmi gyakran azonban s 
különösen homokos talajokon, a fanemcsere mutatkozik 
szükségesnek. 

íme tehát az irtókapa után most már a vizszabályo-
zások is hozzájárulnak ahhoz, hogy egykor tölgytermő 
hazánk a jövőben e nevét sokkal kisebb joggal viselje. 

Némileg azonban a vizszabályozás kárpótol a tölgy
termőhelyek csökkentéséért. Más helyen ugyanis alkalmat 
nyújt a tölgynek oly helyeken való megtelepítéséhez, a hol 
azelőtt nem prosperálhatott. A folyammenti füzes és nyár
fás területeket értjük, a melyek talaja szintén szárazabb 
lett; ezeknek emelkedettebb pontjain a tölgy csoportokban 
és kisebb állományokban megtelepíthető és bizonyára 
kitűnően fejlődik. A kinek módjában van, ne mulaszsza 
el a nemes kocsános tölgy ezen úgyszólván utolsó mene
dékhelyét részére fenntartani és biztosítani. 
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