
Őserdők felújítása. 

Bár hazánkban a tulajdonképpeni őserdőket a közelmúlt év
tizedekben eszközölt nagymérvű erdőhasználatok igen meg
apasztották, mégis elég nagy kiterjedésű az az erdőterület, 

amely bár nem nevezhető már őserdőnek, ahhoz mégis igen közel 
áll. Az ország keleti felében elterülő nagy bükkösökben pedig 
éppenséggel az őserdőnek eredeti, hamisítatlan maradványait bitjük 
még tetemes kiterjedésben. 

Ez a körülmény mindenesetre érthetővé teszi, ha az őserdők 
felújításáról szóló közlemények különösen felköltik figyelmünket, 
hiszen oly ritkán is akadunk reájuk az erdészeti irodalomban. 
A gazdaságilag előrehaladt nyugaton már régen nincs okuk az 
őserdők felújításának kérdésével foglalkozni; a távoli kelet (Orosz
ország, Románia) erdészeti irodalmát pedig nem ismerjük s ha 
ismernök, egyebet aligha olvasnánk benne, mint az erdők leg-
nyersebb kihasználását, amelynek példáját elég gyakran szemlél
hetjük hazánkban is. Nem tudom ez-e az oka annak, hogy mi 
magunk sem tartjuk érdemesnek a túlkoros, őserdőszerü faállo
mányok nyújtotta igen érdekes erdőművelési problémákkal fog
lalkozni, tény azonban az, hogy a hazai erdészeti irodalom is 
felette szegény ezen a téren, pedig a jelzett körülmények követ
keztében ez a kérdés még igen soká időszerű marad reánk nézve. 

Különösen ősbükköseinknek értékesebb erdőkkel való fel
cserélése és bükkel elegyes túlkoros erdőkben a bükk folytonos 
terjedésének megakadályozása, ez a két dolog igen sok helyen 
fontos érdeke a hazai erdőgazdaságnak. A gyakorlat hivatkozhatik 
e téren meglehetősen kiterjedt tevékenységre, de a követett eljárás 
gyakran kifogásolható s a végleges eredményre vonatkozólag 
alapos kétségeink lehetnek. 

Nemrégiben a Kárpátok északi lejtőin működő egyik 
szaktársunk tette közzé a Beszkidekben fekvő őserdők természet
szerű felújításáról szóló tanulmányát. (List Gyula, főherczegi 
főerdész: Die naturgemásse Verjüngung der Beskyden-Urwálder, 
Teschen, 1905.) A magyar erdőkkel szomszédos erdőterületről 
van tehát szó, a tárgyon kivül tehát ez a körülmény is felköltheti 
figyelmünket. Érdemesnek találtuk ennélfogva ezt a füzetkét arra, 
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hogy a magyar szakközönséggel egy könyvismertetés kereteit 
meghaladó terjedelemben ismertessük meg. 

A Beszkidek termőhelyi viszonyai egyes kőgörgeteges helyek 
kivételével igen jók. A homokkövet mély, üde, homokos agyag
talaj borítja. 

A faállományok a szálaló erdők jellegével bírnak, de a magas 
korosztályok túlsúlyával, ugy hogy ezek az erdők egészben véve 
150—300 éveseknek mondhatók. Az elegyarány nagyjában 0 -5 
jegenyefenyő, 0 - 4 bükk, 0 4 luczfenyő, elszórtan hegyi juhar. 
Az idős törzsek sűrűsége 0 - 5—0 - 8, tisztások és hézagos részek 
azonban alig vannak, mert ezeket a fiatalabb korosztályok azonnal 
elfoglalják. 

A terep magashegység, igen meredek hegyoldalakkal, mély, 
szük völgyekkel. A luczfenyő tenyészhatára 1325 m  magas
ságban van. 

A kimagasló, 400 évet is elérő jegenyefenyők magot alig 
teremnek; a luczfenyő több magot terem ugyan, de előfordulása 
alárendelt lévén, nem játszik nagy szerepet, mig ellenben a szabad 
koronával biró bükk gyakran és jó minőségű magot terem, 
minek következtében a hézagokat és a ritkás helyeket sürü bükk-
fiatalos tölti ki. 

Az 1000 m-en aluli részekben a luczfenyő kitűnően tenyészik, 
őt követi a jegenyefenyő és a bükk. A vele egykorú jegenye
fenyőt és bükköt a luczfenyő növekvésben mindenütt és mindig 
megelőzi. A jegenyefenyő és bükk a legifjabb kort kivéve, amikor 
a bükk túlszárnyalja a jegenyefenyőt, körülbelül lépést tartanak a 
növekvésben. 

Hogy a luczfenyő, daczára kitűnő tenyészésének, ily csekély 
mértékben van képviselve, annak oka abban rejlik, hogy a ter
mészetes felujulás során a jegenyefenyő és bükk sürü árnyékában 
nem birt megélni s csakis nagyobb hézagokon, csoportokban 
nőhetett fel, mig a bükk és jegenyefenyő inkább egyesével 
elegyülnek. A tiszta luczfenyőcsoportok a hótöréstől is sokat 
szenvedtek. Ott azonban, ahol a luczfenyő koronáját szabadon 
kifejleszthette, ott, különösen a bükk társaságában 45 m  magas
ságot is elérő, ép példányokban fordul elő. 

Az 1000—1100 m  közötti övben már silány az erdő. A rövid-



törzsű luczfenyő mellől a bükk és jegenyefenyő elmaradozik. 
A luczfenyő magtermése elég jelentékeny, amit a bőségesen 
jelentkező luczfiatalos bizonyít. 1200 //z-en felül már a luczfenyő 
is elkorcsosodik. 

Ily őserdő fedte a mult század elején a sziléziai Beszkidek 
legnagyobb részét. Mostani maradványai is még tetemes területet 
foglalnak el, de a legnehezebben hozzáférhető helyeken. 

Ezen erdők hasznosítására nézve a szerző három korszakot 
különböztet meg. Eltekintve a Magyarország felé ( ! ) régebben 
űzött fakereskedelemtől, a 60-as évek közepéig főleg a vasmüvek 
részére való faszéntermelés volt ezeknek az erdőknek a rendel
tetése. Az alkalmazott fokozatos felújító vágás czélja bükkerdők 
létesítése volt, eredménye pedig most rudas és közepes korban 
lévő bükkösökben jelentkezik, a luczfenyőnek csekély csoportos 
és egyes elegyével, mely utóbbi nem mesterséges uton, hanem 
véletlenül, természetes uton keletkezett. A -jegenyefenyő még 
jelentéktelenebb mértékben maradt fönn, mert a bükk megfelelő 
gyomláló vágások hiányában elnyomta. A luczfenyő, ha csopor
tosan fordul elő, sokat szenvedett a hónyomástól, mig egyesével 
állva, kitűnő alaki fejlődést mutat. Növekvése óriási, törzsének 
fele már ágtiszta, koronája erőteljes és szabályos. 

Az ily egyes luczfenyőket a hó még oly termőhelyeken sem 
törte össze, ahol a hótörés különben igen gyakori, mig a tőszom
szédságban álló luczfenyő-csoportok többé-kevésbbé szenvedtek 
tőle. Szerző ezt a jelenséget, amely további fejtegetéseinek és 
gazdasági szabályainak egyik alapját képezi, a korona kifejlődésében 
tapasztalható eltérésre vezeti vissza. A bükk körül kimagasló egyes 
luczfenyő ágai inkább vízszintesek és a hó súlya alatt lehajlanak, 
ugy hogy az könnyen lesiklik róluk, mig ellenben a tiszta, egy
korú luczfenyves ágai természetes okokból inkább felfelé törek
szenek s ekként a hónak jóval több támpontot nyújtanak. 

A mult század 60-as éveinek második felében a vasúti hálózat 
kiépítése után s az ipar fellendülésével bekövetkezett a második 
korszak, amelyet a műfa iránti kereslet megindulása jellemez. 

A bükk-tüzifatermelést, mint gazdasági czélt s a fokozatos 
felújító vágást, mint ehhez vezető eszközt felváltotta a tarvágás 
s a luczfenyőnek ezt követő mesterséges megtelepítése, amiben 



akkor a belterjes haszonfa-gazdaság eszményképét látták. Tekintet 
nélkyl a talajra, a kitettségre, a magassági fekvésre stb. tarvágást 
tarvágás mellé sorakoztattak s egész hegyoldalakat csakhamar 
katonás rendben ültetett luczfenyőfiatalosok borítottak. Eleinte 
ezek zavartalanul fejlődtek, de idővel az alacsonyabb részeken a 
hótörés, a magasabban fekvő részeken a zúzmara hézagossá tette 
a sürü, kellően nem gyérithető luczfenyveseket s így a jövőre 
nézve a szél pusztításainak mintegy kapu nyittatott. S habár 
van sok olyan luczfiatalos is, amely a kellő gyérítések mellett 
a hozzáfüződő reményeknek meg is fog felelni, az eddigi tapasz
talatok mégis kétségtelenné teszik, hogy a hó- és széltörés igen 
sok erdőrészt tönkre tesz. 

Ezek a tapasztalatok, amelyek nemcsak ezen a birtokon, 
hanem egész Közép-Európában tétettek, a Beszkidekben is arra 
vezettek, hogy a lúczfenyő kizárólagos tenyésztésétől eltértek, 
amivel beköszöntött a harmadik korszak, amely ellenálló  képes-
séggel biró  haszonfa-állományok nevelését tűzte czélul. Vissza
tértek ismét a fokozatos felújító vágásra, amelynek azonban most 
már nemcsak vetővágásos alakját űzték, hanem a csoportos fel
újító vágást is. 

Ismeretes, hogy ez a felújítási mód nem  túlságosan  koros 
erdőkben mily kedvező eredménynyel szokott járni. A csoportos 
felújító vágás elegyes korú, csoportosan lucz- és jegenyefenyőből 
és bükkből álló fiatalosokat eredményez, mig a vetővágásos 
(egyenletesen ritkított) alakból majdnem egykorú, inkább tiszta 
luczfenyőfiatalosok vagy egyesével elegyes fiatalosok származnak. 
Szerző azonban a luczfenyőt, ha csoportokban vagy kisebb tiszta 
állományokban lép föl, ez esetben sem látja biztosítva a hótörés 
veszélye ellen, mert a korban eleinte mutatkozó szembetűnő 
különbségek abban a korban, amikor a hótörés leginkább veszé
lyezteti a faállományt, már kiegyenlítődtek s mert a csoportok 
belsejét a hótörés éppen annyira fenyegeti, mint a tiszta, egykorú 
luczfenyvest. Oly beható áterdőlések, amelyek ezt a bajt elháríthat
nák, távol és magasan fekvő erdőrészekben ritkán foganatosíthatók, 
a csoportos elegy egymagában tehát a luczfenyőt, szerző tapasz
talata szerint, még nem mentesiti a hótörés veszélyétől. 

Kevésbbé kedvezőek a természetes felújítás sikerei a  túlkoros 



őserdőben. Ez esetben arról lévén szó, hogy csekélyebb értékű 
faállományok gyorsan kihasználtassanak, a felújítási időtartamot 
rövidre kellett szabni. Ennek megfelelően a csoportos felújító 
vágásmódnak megfelelő használatok arra szorítkoztak, hogy már 
előzetesen megtelepült csemetecsoportok fenntartására és meg-
nagyobbitására törekedtek, mig az egész terület gyors bevetődését 
inkább egyenletes eloszlású vetővágás utján igyekeztek elérni. 

Ennek az eljárásnak folyományaképpen ott, ahol elegendő 
bükk-anyafa tartatott fenn, bő bükkvetényülés következett be, 
mig a fenyőfélék csak igen szórványosan jelentkeztek vagy egészen 
elmaradtak. Ezért részben alátelepitik a fenyőféléket, részben pedig 
a vetővágásokat, ha a bükk csak némileg elegendő mértékben 
felújult, gyorsan kitakarítják, hogy a bükkfiatalost a fenyőfélék 
közbeültetése által mielőbb kiegészíthessék. 

A fenyőfélék természetes uton való felújítása körül elért 
csekély eredmény ezekben az őserdőszerü faállományokban, külö
nösen azonban meredek hegyoldalakon, részben a takarító-vágá
sokra is visszavezethető, mivel a vastag, nehéz törzsek közelíté
sével az esetleg megtelepült fenyőujulat erősen megsérül. A bükk-
fiatalos a szenvedett sérüléseket hamar kiheveri, a fenyő azonban 
legnagyobbrészt tönkremegy. 

Az őserdők állapotából és a leirt tapasztalatokból szerző 
arra a következtetésre jut, hogy ily őserdőkben a fenyőfélék ter
mészetes felújításáról legjobb teljesen lemondani, mig ellenben a 
bükknek nagy hajlama a természetes felujulásra felhasználható 
arra, hogy bükk-alapállomány létesíttessék, melybe a fenyőfélék 
utólagos ültetés utján elegyitendők. 

Ezen következtetésre, valamint arra a tapasztalatra, hogy az 
egyesével a bükk között álló luczfenyő kitűnően növekszik, 
alapítja szerző gazdasági  szabályait,  amelyektől a leirt őserdők 
gyors és természetszerű átalakítását várja. 

Az 1000  m-en  alul  fekvő  erdőrészekben  List a gazdaság 
czélját nagyértékü, természetszerű haszonfaállományoknak biztos, 
gyors és olcsó nevelésében látja, az erdő termőképességének teljes 
megóvása mellett. Oly elegyes állományok létesítésére törekszik, 
amelyek a vágatási korban 0"5 luczfenyőt és 0 5 részben bükköt 
és jegenyefenyőt, elszórtan pedig vörösfenyőt, juhart és kőrist 



tartalmaznak. J\z elegyarány változik a termőhely szerint, de a 
lúczfenyő elegyaránya 0 5 alá sehol se szálljon. Lúczfenyő, vörös
fenyő, juhar és kőris egyesével nevelendő a bükkállományban, 
a bükk és jegenyefenyő csoportosan, előbbi szalagokban is neve
lendő, így a lúczfenyő (a jegenyefenyő, vörösfenyő, juhar és kőris) 
biztosítja a jövedelmezőséget, a bükk pedig gondoskodik a talaj 
termőképességének fennmaradásáról és a lúczfenyő jó alaki fejlő
déséről, a jegenyéfenyővel egyetemben biztosítja az állomány 
természetes felújításának lehetőségét és a luczfenyőnek mintegy 
támaszul szolgál. A főállományba kerülő bükk legyen lehetőleg 
gyors növésű és müfára alkalmas. 

Arról lévén tehát szó, hogy a bükk mindenütt jelen legyen, 
az egyenletes, fokozatos felújító vágás legtöbb esetben czélhoz fog 

'vezetni. Emellett előzetesen megtelepült fiatalos-csoportok (jegenye
fenyő és bükk) fentartása czéljából szálaló vágások is alkalmaz
hatók. A természetes felújításra alkalmatlan helyeken apró tar
vágások eszközöltetnek fenyőrészletek alkotása czéljából, végül 

' magasan fekvő meredek és exponált részletek szegélyvágások 
(pásztás vágások) utján ujitandók fel. Nagyobb területeknek tarra-

' vágása sehol sem szükséges s a könnyebb és olcsóbb fakihozatal 
' kedvéért sem engedhető meg. 

A meredek, hosszú hegyoldalakon egyébiránt csekély lejttel 
biró vontató utak és erős esésű csúsztató utak segélyével jut a 
fa csekély költséggel és sértetlenül a völgymenti főutakra, tehát 
még oly kedvezőtlen terepviszonyok között sem szükséges a 
vágásnemet a kiszállítás módjától függővé tenni. 

List a faállományt a felújítás szempontjából három osztályba 
sorozza: az anyafák osztályába, a védőállomány és a fölösleges 
törzsek osztályába. 

Előkészítő vágásra az adott viszonyok között nincsen szükség. 
Ahol arra helyenkint szükség volna, ott az mesterséges beavat
kozás utján pótoltatik a talaj felsértése, a nyers humusz eltávolí
tása stb. által. A felújítás gyors keresztülvitele kívánatos lévén, 
hosszas előkészítő rendszabályokhoz nem lehet nyúlni. 

Az előkészítő vágás tehát elmaradván, a vetővágással veszi a 
felújítás kezdetét. A vetővágás alkalmával a „fölösleges törzsek" 
távolittatnak el, mig az anyafák és a védőállományba szánt törzsek 



állva maradnak. A ritkító vágás az anyafákat távolitja el, végül 
pedig a felszabadító vagy végvágás a védőállományba tartozó 
törzseket is fejsze alá juttatja. 

Szerző igen helyesen jegyzi meg, hogy a fokozatos felújító 
vágások kijelölése a legteljesebb helyi és gazdasági ismereteket 
tételezi fel s a kezelő erdőtiszt változása az ily üzemet kedvezőt
lenül befolyásolja. Ez okból ajánlatos a jelölést akként eszközölni, 
hogy ne az első vágás alkalmával kihasználandó „fölösleges" 
törzsek jelöltessenek meg, hanem az egyelőre tövön maradó 
anyafák és a védőállomány törzsei jelöltessenek meg, még pedig 
az anyafák másként, mint a védelem nyújtása végett fenntartott 
törzsek. Szerző pl. az anyafákat függőleges, a védő törzseket 
vízszintes olajfestékvonással jelöli meg. 

Egyenlőtlen állományokban az egyelőre tövön maradó törzsek 
ilyetén kijelölése nemcsak szaporább, "hanem sokkal biztosabban 
is eszközölhető, amennyiben a különféle korú és fajú törzsek 
tömkelegéből az anya- és védőtörzsek sokkal könnyebben ki
választhatók, mint a mindjárt első ízben eltávolítandó állomány
rész. De el van érve a jelölés e módjával az is, hogy a kezelő 
erdőtiszt sok évi tapasztalatait érvényesítheti és az esetleg mint 
hagyaték átszármazik utódjára. 

Ajánlatos a védőtörzseket bőségesen jelölni, mert ez a gyenge, 
többnyire túlszárnyalt törzsekből válogatott állományrész a vető-
és ritkitóvágás alkalmával döntött nehéz törzsektől sokat szenved 
és ennek következtében részben időelőtt kerül fejsze alá. 

Minthogy első sorban bükkfiatalos létesítéséről van szó, 
mindazon helyeken, ahol a bükk gyors fel újulása várható, a 
visszamaradó törzsek (anyafák és védőtörzsek) egyenletes elosz
lására kell törekedni (vetővágásos alak). Az anyafák emellett mag
termésre alkalmas bükkökből, a védőállomány a gyenge, magasan 
feltolt koronával biró mellékállományból s csak ha ez elegendő 
nem volna, a íőállomány leggyengébb törzseiből választandó. 
Fel nem használható idősebb f/atalos-csoportok — amennyiben 
kellő megritkitás után nem szükségeljük a védőállomány kiegészí
tésére — a vetővágás alkalmával szintén eltávolitandók. 

Vetővágás alkalmazandó továbbá azokon a részleteken is, 
ahol nagyobb területen (5 ár-on  felül) a termőhely a bükk 



megtelepülésének ugyan kedvez, de bükk-anyafák hiányában e 
fafaj természetes utón való megtelepülésére számítani nem lehet. 
Ily helyeken a bükköt alátelepitik és pedig l fa m-es  közökben 
2—3 bükkmakkot vetnek kapa alá (a foltos vagy soros vetés 
sokat szenved az egerektől). A „vetővágás" alkalmából ez eset
ben csak a védőállomány marad tövön. 

Szálaló vágással (csoportos ritkítással) csak azokat az állomány
részleteket kívánja a szerző kezelni, amelyek a jövendő fiatalos része
ként felhasználható fiatalos csoportokat tartalmaznak. Felszabadító 
és körülszegélyző vágásokkal ezek a fiatalos-csoportok bővítendők 
és átmenetes kapcsolatba hozandók a körülöttük a vetővágások 
nyomán keletkező fiatalossal. Uj csoportok alkotására szerző nem 
törekszik, mert ez a felújítás menetét sokkal inkább kinyújtaná, 
semmint hogy ezekben a túlkoros erdőkben indokolható volna. 

Oly részletek, amelyek a termőhelyi viszonyok kedvezőtlen 
volta következtében a bükk természetes felujulását kizárják, tar
vágás utján használandók ki, pl. fülepte helyek, ritkások, kőgör-
geteges részletek stb. Ezeken a helyeken a jegenyefenyőt ültetik, 
erőteljes, iskolázott csemeték alakjában. Ha az ily tarra vágandó 
területek 5 ár-  nál nagyobbak, akkor azokat nem tarolják egyszerre, 
hanem először csak a kérdéses terület közepét vágják ki s csak 
ha az itt megtelepített jegenyefenyő már nem igényli az oldal
védelmet, akkor bővítik a tarvágást gyűrűszerűén, mig az egész 
terület fel nincs ujitva jegenyefenyővel. Hasonló módon létesítenek 
5 ár  terjedelemig jegenyefenyő-csoportokat mindenütt, ahol a 
kellő bül<k-magfák hiányában a bükk felujulására számítani nem 
lehet. 

A jegenyefenyő-csoportoknak a ritkító és végvágások fatö-
megének lehozatala alkalmából való megsérülését kikerülendő, 
azok ugy helyezendők el, hogy a fa közelítésénél ki legyenek 
kerülhetők. Ha ez lehetetlen, akkor az illető hely csak az egész 
állomány kihasználása után telepíthető be és pedig luczfenyővel-

A tarvágásra szánt helyeket a jelölés alkalmával szintén állandóan 
megjelölik. A vágások vezetésénél aztán ugy járnak el, hogy oly 
években, amikor a bükk makkot terem, lehetőleg sok vetővágást 
eszközölnek, mig a közbeeső években a fahozamot elsősorban a 
szálaló és tarvágásokból (ide értve a végvágásokat is) fedezik. 



A vetővágások erőteljesen és meglehetősen hirtelenül szakítják 
meg a záródást, közelfekvő gondolat tehát, hogy ezáltal a szél
döntés veszélye rendkívül növekszik. E kérdés megítélésénél azonban 
List szerint nem szabad megfeledkezni arról, hogy a leirt eljárás 
szerint felújítandó őserdők különböző korú, viharedzett törzsekből 
állanak, ugy hogy legfeljebb a tapasztalat szerint kiválóan veszé
lyeztetett helyeken kell a fokozatos (ritkító) kihasználás helyett a 
keskeny pasztákban és több évi időközökben vezetett tarvágáshoz 
fordulni, amely azután mesterséges uton telepíttetik be jegenye
fenyővel, bükkel, luc- és vörösfenyővel. 

Mihelyt természetes uton vagy alátelepités révén valamennyire 
elegendő bükkfiatalos létesült, az anyafák kivágása megkezdhető-
A felujulás elégséges, ha a bükkcsemték átlag félméteres távolságban 
állanak egymástól. A fiatalos azután még a termőhely szerint 
5—10 évig a védőállomány árnyékában marad, amely egy vágással 
egyszerre használtatik ki. A bükk teljes mérvű felujulására külö
nösen ott kell súlyt fektetni, ahol az tiszta állományt, csoportot 
vagy sávot hivatott alkotni, igy igen meredek hegyoldalakon és 
patakpartokon, a viharnak kitett erdőszéleken és gerinczeken. 

Ha a bükkfiatalos annyira megerősödött, hogy további véde
lemre nem szorul s ha a talajt legalább is fele részben borítja, 
akkor a védőállomány is vágás alá kerül s a fentiek értelmében 
eddig teljes záródásban maradt egyes állományrészletek is tarra 
vágatnak. Oda kell törekedni, hogy eddig az időpontig a jegenye
fenyő megtelepítését czélzó szálaló és csoportos vágások is befe
jezést nyerjenek, hogy a fiatalosnak most következő kiegészítését 
a még kihasználandó törzsek közelítése ne hátráltassa. 

Az ekként teljesen felszabadított fiatalos 5—-10 éves bükkökből 
áll, melyek között idősebb bükkés jegenyefenyőcsoportok, valamint 
egyes foltokban egykorú jegenyefenyők találhatók. 

A lucz- és vörösfenyő, juhar és kőris közbeültetése által, nem
különben az állományápolás, az áterdőlések és végül vigályvágások 
utján oly elegyarányt óhajt List elérni, amelynél a luczfenyő vág
ható korában 50%-kal, a bükk és jegenyefenyő szintén 50"/o-kal 
szerepel. A luczfenyő csak főállományban, egyenkint elegyítve 
szintén a főállományba tartozó bükkökkel, a bükk és jegenyefenyő 
csoportosan, előbbi némely termőhelyeken tiszta pasztákban is, a 



vörösfenyő, juhar és kőris egyesével elszórva, végül a bükk, mint 
á lúczfenyő bőséges mellékállománya is forduljon elő. 

Mielőtt a fiatalos kiegészítése kezdetét venné, a rossznövésü, 
á fa döntésénél és közelítésénél megsérült csemetéket el kell távo
lítani, a katlanvágásokban ültetés utján keletkezett, még gyenge 
fenyőcsoportok a szomszédos bükkök által való túlszárnyalás ellen 
megvédendők, kimagasló egyes idősebb fenyők kivágandók, a bükk 
által fenyegetett fenyők pedig felszabaditandók. 

A bükkfiafalos kiegészítésére nézve List a következő szabályo
kat állítja fel: 

1. Azon helyek kivételével, amelyeken tisztán bükköt óhajtunk 
nevelni, vagy amelyeken vörösfenyőt, juhart és kőrist szándékozunk 
a bükk közé keverni, az egész területen luczfenyőt ültetünk 3—4 m-ts 
közökben. Rosszabb termőhelyen sűrűbben, jón ritkábban. A szükség
hez képest a luczfenyőcsemeték tőszomszédságában a bükkfiatalos 
visszavágandó, ami különösen a bükknek igen megfelelő talajokon 
szükséges. 

2. Kimagasló, 1 m-né\  magasabb bükkcsoportok 3—5 ár 
nagyságú területen tisztán fenntartandók. Ezekbe tehát már nem 
kevernek fenyőt. 

3. Igen meredek részletek, különösen ha keleti és délkeleti 
fekvésüek, jegenyefenyővel pótlandók ki, mert itt a hótörés veszélye 
kiválóan nagy. 

4. A viharnak kitett hegygerinczeken vagy erdőszéleken 
mintegy 10 m  széles tiszta, vagy jegenyefenyővel kiegészített 
bükköspászták hagyandók. Ugyanily bükkössávokat czélszerü a 
viharveszélyeztetett helyeken, a szél irányára merőlegesen, bizonyos 
közökben fenntartani. 

5. Szabad fekvésű, légjárta helyeken, humózus, mély talajon 
a vörösfenyő elegyítendő tág hálózatban. 

6. A kőris az alantabb fekvő, mély és nedves talajú részeken, 
főleg északi és keleti oldalakon elegyíthető suháng alakjában 
egyesével azokba a már serdültebb bükkcsoportokba, amelyek 
luczfenyővel nem pótoltattak. 

7. A juhar a kőrishez hasonló módon ott elegyíthető, ahol a 
bükk legjobban növekszik. 

8. A bükkfiatalosban mutatkozó nagyobb hiányok 1 —1*5 /rc-es 



hálózatban ültetett jegenyefenyőkkel pótolandók. Kisebb, csak 1—2 
csemete elhelyezésére alkalmas hézagok figyelmen kivül maradnak. 

A leirt elvek alapján vezetett felújítás főczélja, hogy a lucz
fenyőnek, mint pénzügyi szempontból legfontosabb fanemnek a 
fiatal korban a tágas nőtér minden előnyét egyszerű és olcsó 
módon biztosítsa s azt ezáltal egyúttal a hó és széltörés ellen a 
lehetőségig megvédje, anélkül, hogy ezáltal a termőhelynek meg
felelő többi fanem tenyésztése csorbát szenvedne. 

Ami már most az ekként létesített faállományok ápolását illeti, 
az a fiatal korban igen kevés költséggel végezhető, ami ily félre
eső hegyvidéken nagy gazdasági előny. A szükséges utánpótlások, 
néhol a bükk fékentartása, a juhar és kőris ágainak felnyesése 
ezek a felmerülő főbb munkálatok. 

A rudas korban a jegenyefenyő-csoportok áterdölése, sőt 
egyes luczfenyők kivágása is sorra kerül; utóbbiak abban az 
esetben szedendők ki egyesével, ha a főállományba szánt bükköket 
elnyomással fenyegetik. A legerőteljesebb, hibátlan luczfenyők száraz 
ágai felnyeshetők (2—300 db /zö-kint). 

A közepes korban az áterdölések hivatottak arra, hogy a 
kivánt elegyarányt létesítsék és a törzsek növekvését és hibátlan 
alaki fejlődését szabályozzák. A luczfenyő ebben a korban már 
nagyobb mértékben szedhető ki, miáltal a bükknek módot nyúj
tunk, hogy elegendő számban jusson a főállományba s másfelől 
a mellékállományba szorult s a későbbi védőállománynál felhasz
nálandó bükkök léte is biztositható ekként. 

Ha a luczfenyő a vágásra megérett, ami ottani kitűnő növek
vése mellett a 8 0 - 1 0 0 éves korban bekövetkezik, akkor az rövid 
időközben teljesen kihasználandó. A luczfenyő kitakarítása után 
ritkán álló bükk-anyafák, túlszárnyalt bükkökből álló töltelékállo
mány, továbbá záródott bükk- és jegenyefenyő-csoportok maradnak 
fenn, amelyek további kihasználása, illetőleg felújítása a már leirt 
elvek szerint folytatandó. 

A leirt eljárással a szerző a természetszerű elegyes erdő 
előnyeit a luczfenyőgazdaság pénzügyi eredményeivel véli egye
síthetni s javaslatának pénzügyi oldalával külön fejezetben foglal
kozik, előbb azonban az 1000 m-en  felül fekvő erdőrészek felújí
tásának szentel néhány szót. 



A tenyészhatárhoz legközelebb fekvő, a Beszkidekben körül
belül 1200 m-nél  és azon felül elterülő övben, amelyben a lúcz
fenyő már eltörpül, Liszt legczélszerübbnek tartja, ha mindennemű 
használat mellőztetik, szóval ez a terület a természet zavartalan 
nyugalmát élvezi, amint ez rendszerint hazánkban is igy szokott 
lenni a tenyészhatár mentén elterülő véderdőkben. 

Az ezalatt elterülő tiszta luezfenyőövben a pásztás tarvágást 
ajánlja. A faállományok szélvédett helyeken vezetett keskeny, leg
feljebb 30 m széles pásztás tarvágásokkal több vágássorra bontatnak. 
Ezek a tarvágások, amennyiben oldalról való gyors bevetődésük 
nem volna várható, luczfenyővel felújíttatnak. Ha a fiatalos kellően 
megerősödött, a szomszédos paszta kerül vágás alá, mignem az 
egész állomány kihasználtatott. 

Abban az átmeneti övezetben, ahol a luezfenyőhöz már a 
jegenyefenyő és bükk is vegyül, de nem elegendő mennyiségben 
arra, hogy a kezdetben leirt eljárás követhető lenne, ott szerző a 
bajor kombinált felújítást ajánlja: a meglévő felujulási góczpontok, 
csoportok fenntartását szálaló vágások utján, uj ily csoportok léte
sítése hasonló módon, mig a faállomány zömét az első szálaló 
vágásokat több év után követő pásztás tarvágás utján használják ki. 

Szerző a javasolt eljárások előnyeit a következőkben foglalja 
össze: 

1. a termőhelyi és faállomány-viszonyok gondos figyelembe
vétele, tehát természetszerű gazdálkodás; 

2. ellentálló, értékes haszonfa-állományok biztos, egyszerű és 
olcsó nevelése; 

3. az uj állományok természetes felújításának lehetősége; 
4. a talaj termőerejének teljes megóvása; 
5. a belterjes gazdálkodás lehetősége távolfekvő, nehéz terep

viszonyokkal biró magashegységi erdőkben. 
Ha a szerző ajánlotta eljárást a hazai viszonyok szempont

jából bírálat alá veszszük, természetesen nem szabad megfeled
keznünk arról, hogy szerző javaslatát szigorúan kerületének viszo
nyaihoz szabta. Ezek között az nézetünk szerint igen megfelelő 
eredményekhez vezethet és jól át van gondolva; legfeljebb a 
vörösfenyő közbeelegyitésére nézve lehetnek talán kételyeink arra 
nézve, nem volna-e jobb ezt a fafajt már eleve tarra vágott terület-



részekre ültetni, hogy koronáját feltétlenül szabadon fejleszthesse 
s a bükk által ne veszélyeztessék. Ámde ez csak aggály, mert 
ismerünk oly bükkös erdőt, melyből az egykorú vörösfenyő a 
vágható korban is messze kimagaslik. Lehet, hogy a szerző kerü
letében is feltételezhető ez a kedvező viszony a két fafaj növekvési 
menetében. 

Általánosítani a szerző által ajánlott eljárást természetesen 
nem lehet. Annyi azonban bizonyos, hogy a füzet igen tanulságos 
és hogy az ajánlott gazdasági szabályok több-kevesebb módo
sítással igen sok helyen hazánkban is alkalmazhatók lennének. 
Legtöbb figyelmet az a körülmény igényel, hogy hazánkban a 
bükk sok helyen erősen versenyre kel a luczfenyővel, tehát a 
bükk elhatalmasodásától lehet tartani; nem szabad azonban akkor, 
ha a bükk az első életévek alatt túlszárnyalja a luczfenyőt, azt 
hinni, hogy ez végleg lemarad. Mihelyt a luczfenyő gyorsabb 
növekvésének ideje elérkezett, többnyire ismét kiemelkedik 
környezetéből és állandóan fölül marad. A helyi tapasztalatok 
figyelembevételével és gondos gazdasági mérlegeléssel hamar meg 
lehetne hazánkban is találni azt az utat, amely nagyértékü haszonfa
állományok természetszerű neveléséhez vezetne. 

3% ú$ 

Vízmosások megkötése. 
Irta: Csegezy  Pál. 

közlegelők okszerű használatának kérdésével szoros kap
csolatban áll a vízmosások megkötése és az elkopárosodott 
területek befásitása. Ismert dolog, hogy a rendszertelen 

legeltetés által mily óriási területek váltak terméketlen kopárokká 
és hogy ezt az állapotot követte a vízmosások keletkezése, melyek 
kiterjedése évről-évre nagyobbodván, a talaj végleges elpusztulását 
idézik elő. 

Vízmosások nagyobbára a nép gondatlansága folytán kelet
keznek s káros hatásuk nemcsak helyi jellegű, de fokozatosan 
nagyobb és nagyobb területen érvényesül. Az áradat számtalan 
kisebb és nagyobb viz-erek, patakok összefolyásából keletkezik s 
útjában hatalmas pusztítást visz véghez, melyet a nép a sors 


