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HEINRICH DAVID WILCKENS
a selmeci Erdészeti Tanintézet elsõ tanárának elõadásai

ERDÉSZETTAN
III. kötet

NEDECZEI NEDECZKY FERENCZ
1814–1815-ben német nyelven készített jegyzetei alapján
magyarra fordította

ZAKAR JÁNOS
Közreadja:
BARTHA DÉNES – OROSZI SÁNDOR – PUSKÁS LAJOS

Az eredeti mû és annak fordítása a Nyugat-magyarországi Egyetem
Központi Könyvtárának tulajdona

Bevezetés
I. Ferenc király 1807. augusztus 30-án kelt rendeletével határozta meg,
hogy a selmecbányai Bányászati Akadémia mellett Erdészeti Tanintézet mûködjék. Ebben a rendeletben szerepel az is, hogy a tanintézet vezetésével egy erdészeti tanárt bízzanak meg. A tanári álláshely betöltésére 1807. szeptember 30-án a pénzverészeti és bányászati udvari kamara kiírta a versenypályázatot, s 1807. november 16-ra versenyvizsgát
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tûzött ki. A kiírásra hárman nyújtották be kérelmüket, az udvari kamara 1807. december 14-én kelt felterjesztésében Heinrich David
Wilckens pályázatát javasolta elfogadni. I. Ferenc király 1807. december 17-én kelt elhatározásával õt az Erdészeti Tanintézet tanárává ki is
nevezte. Wilckens 1808. április 9-én vette át a pénzverészeti és bányászati udvari kamara titkárától a neki összeállított szolgálati utasítást,
amelyben tanári mûködésének keretei voltak lefektetve. Az ebben foglaltak alapján 1808. június 16-i dátummal terjesztette fel az erdészeti felsõoktatás elsõ tantervét.
A tantárgyak tananyagáról nem lenne tudomásunk, ha azokat az
1814/1815. tanévben Nedeczei Nedeczky Ferencz1 erdészhallgató le
nem jegyzetelte volna. Wilckens egyébként selmeci szolgálata elfoglalásáig szorgosan publikált, 1784–1793 között például matematika, kémia,
fizika, földrajz, tudománytörténet témakörökbõl, majd hétévi kihagyás
után 1801–1808 között fõként az erdészet és a vadászat tárgykörébõl,
de mindezt még németországi tartózkodása alatt tette. Sem könyvet, sem
tanulmányt nem írt selmeci évei alatt az erdészeti oktatás területérõl,
bár elõadásainak anyagát az udvari kamara is látni szerette volna.
Wilckens felfogása nem változott a mintegy negyedévszázados selmeci
tartózkodása alatt, miszerint „tankönyvbe csak a minden kétség felett
álló megállapítások kerülhetnek”.2 Szerencsénkre azonban a számára
kiadott szolgálati utasítás tankönyv hiányában az elõadások tollbamondását írta elõ, amit tanítványa, Nedeczei Nedeczky Ferencz teljesített is.
A Nedeczei által lejegyzetelt, Forstkunde nevet viselõ kézirat sokáig ismeretlen helyen volt, majd a két világháború között, pontosan nem
ismert idõpontban Rónai György erdõtanácsos adományozta azt Lesenyi
Ferencnek, soproni fõiskolai tanárnak, aki többek között a selmecbányai Erdészeti Tanintézet történetét is feldolgozta.3 Lesenyi Ferenc e
mûvében az öt kötet közül a III–V. kötetet részletesen bemutatja, de az
I–II. köteteket nem. Ezt az alábbiakkal indokolta:4 „Egyébképpen a
természettudományok különbözõ ágazatai – tehát a talajtan, a klímatan, a növénytan stb. – történetének körébe tartozó és e munkának tárgyát és célját messze meghaladó fejtegetésekre volna szükség, ha
Wilckens elõadásainak az «erdészeti természettan» körébe tartozó és a
Jegyzet I. és II. kötetébe foglalt fejezeteit részletesebben ismertetni és
méltatni akarnánk.” E tanulmány végén változatlan formában, képi
megjelenítésként közöljük a Lesenyi-féle mû azon részletét, amely a III.
kötetre vonatkozik.
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Wilckens az erdészettudomány tananyagának felosztásában Burgsdorf
németországi erdésztanár rendszerét követte, mert õ is „bensõ”, illetve
„alsó” és „külsõ”, illetve „felsõ” erdészetet különböztet meg. Az elõírt
tanterv alapján Wilckens elõadásai csak az „alsó” erdészettanra terjedtek ki, ezért hiányzik a Nedeczei által lejegyzetelt kötetekbõl a „felsõ”
erdészettan körébe tartozó erdõrendezési, igazgatási, erdészeti jogi stb.
tudományterületek tárgyalása. Az „alsó” erdészettannal foglalkozó öt
kötet az alábbiképpen oszlik meg:
I.
II.
III.
IV.
V.

kötet:
kötet:
kötet:
kötet:
kötet:

Általános növénytan
Az erdészeti növények ismerete
A természetes fatenyésztés
Erdõhasználat
A mesterséges fatenyésztés.

Wilckens a Burgsdorf-féle beosztás alapján az elsõ két kötetet az
„erdészettudomány”, az utóbbi három kötetet az „erdõgazdaság” fõ részekbe osztotta.
Az öt kötet anyagát 1973–1975-ben Zakar János,5 az akkori Erdészeti
és Faipari Egyetem könyvtárának tudományos fõmunkatársa lefordította,
ami azonban érthetetlen módon nem került kiadásra, így nem válhatott
közkinccsé.
Nedeczei Nedeczky Ferencz jegyzete gondos, alapos munka. Keletkezésének körülményeit nem ismerjük, közvetett módon az alábbiakra derül fény. A kötetek szépen kötöttek, ma ugyan kissé már elhasználódtak,
de jól forgathatóak. Vélhetõen a saját elõadási jegyzeteit másolta le
nyugodt körülmények között, erre utal az, hogy a tükröt csaknem minden
oldalon vonalzó és ceruza segítségével bejelölte, néhol sorvezetést is alkalmazott, azaz megvonalazta a lapot. A kézírás nem kapkodó, szabályos
és jól olvasható.
A köteteket tanulmányozva szembetûnik a fejezetek bonyolult hierarchiája, amelyben az erdészettudomány tananyagát illetõen tükrözõdik Wilckens felosztása, de azt vélhetõen a jegyzetet készítõ Nedeczei
Nedeczky Ferencz is alakította. Ebben következetlenségek is vannak;
például a részek alatt hol szakaszok, hol fejezetek szerepelnek azonos
rangon, vagy fejezeteken belül ismételten fejezetek. Valószínûleg a kötetek címei Nedeczei Nedeczky Ferencztõl származnak, ezért lehet némi ellentmondás a Wilckens-féle felosztás és a kötetek címei, fejezetei
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között. A hallgatók esetében ez azonban az ismeretek elsajátítását aligha zavarhatta. A most közreadott harmadik kötet hierarchikus tagolása az alábbi:
Harmadik kötet
A természetes fatenyésztés
Az erdõgazdaság alapelemei
Bevezetés
I. fejezet
A fatenyésztés alapelemei
Bevezetés
I. fõrész
A természetes fatenyésztés alapelemei
Bevezetés
I. rész
A természetes fatenyésztésrõl általában
II. rész
A természetes fatenyésztésrõl különösképpen
I. fejezet
A természetes erdõfelújításról általában
II. fejezet
A bükk természetes felújítása
III. fejezet
A tölgy természetes felújítása
IV. fejezet
A nyír természetes felújítása
8
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V. fejezet
Elegyes bükk–tölgy állományok természetes felújítása
VI. fejezet
A tûlevelû állományok természetes felújításáról általában
VII. fejezet
A lucfenyõ természetes felújítása
VIII. fejezet
A jegenyefenyõ természetes felújítása
IX. fejezet
Az erdeifenyõ természetes felújítása
X. fejezet
A vörösfenyõ természetes felújítása
XI. fejezet
Az elegyes tûlevelû állományok természetes felújítása
XII. fejezet
Az elegyes lomblevelû-tûlevelû állományok természetes felújítása
A harmadik kötet tanulmányozásakor – miként a többi esetében is –
szembetûnik a német erdészeti szaknyelv kiforratlansága. Ne felejtsük,
hogy a XIX. század elején járunk, s bár a nagy német elõdök (pl. Cotta,
Hartig, Hundeshagen) igyekezték megalapozni a terminológiát, annak
letisztulásáig évtizedeket kellett várni. (Hazánkban e téren még a két
világháború közötti idõszakban sem sikerült megállapodásra jutni, az
erdõmûvelési terminológia – mely itt a harmadik kötet esetében döntõ
fontosságú – számos következetlenséget tartalmaz.) Ne csodálkozzunk
hát, ha Wilckens is következetlenül alkalmazza még az elõhasználatok típusait, a felújítóvágás különbözõ fokozatait vagy akár magukat az üzemmódokat is. A kézirat gondozása során szándékosan nem ültettük át a
szöveget a mai nomenklatúrára, hogy az akkori, e téren tapasztalható viszonyokat kellõképpen érzékeltetni tudjuk.
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A Wilckens-féle elõadási jegyzet elõkerültével, annak lefordításával,
az elsõ két (BARTHA, 2014), majd a mostani harmadik kötet nyomda alá
rendezésével múltbeli adósságunkat törlesztettük. Ne feledjük azt sem,
hogy a harmadik kötettel a mintegy két évszázadra visszatekintõ rendszeres (tervszerû) erdõgazdálkodásunk elsõ hazai dokumentumát tartjuk
kézben. Reméljük a negyedik és ötödik kötet megjelentetésére is akad
majd vállalkozó!
Fehasznált irodalom
BARTHA D. (közreadja) (2014): Heinrich David Wilckens: Erdészettan I.
és II. kötet. Nedeczei Nedeczky Ferenc 1814–15-ben német nyelven
készített jegyzetei alapján magyarra fordította Zakar János. – Saját
kiadás, Sopron, 215 pp.
HILLER I. (1983): Dr. H. D. Wilckens. Az erdészettudomány elsõ professzora Magyarországon. – Az Erdészeti és Faipari Egyetem Közleményei 1. sz., Sopron, 222 pp.
HILLER, I. – SCHMIEDMAIER, D. (1982): Heinrich David Wilckens. Student
an der Bergakademie Freiberg und erster Professor des Forstinstitutes
in Schemnitz. – Veröffentlichungen des wissenschaftlichen Informationszentrums der Bergakademie Freiberg, Band 98, 29 pp. + 30 pp.
LESENYI F. (1958): A selmecbányai Erdészeti Tanintézet története
(1808–1846). – Az Erdészettudományi Közlemények 2. számának
melléklete, Sopron, 120 pp.
Köszönetnyilvánítás
A kézirat összeállítása során értékes észrevételeket és segítséget kaptunk
ifj. Sarkady Sándor könyvtári fõigazgatótól. Mastalírné dr. Zádor Márta
ny. könyvtári fõigazgatónak Zakar János életrajza elkészítéséért és személyes élményei átadásáért jár köszönet, a szöveget pedig Kovács Miklós
intézeti munkatárs gépelte le. Mindannyiuknak hála és köszönet jár.
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ERDÉSZETTAN
Heinrich David Wilckens úr,
bányatanácsos, a Selmeci Királyi Erdészeti Tanintézet professzora,
elõadásai

III. kötet
A természetes fatenyésztés
Az erdõgazdaság alapelemei
Bevezetés
Az erdõgazdaságtan tárgya az, hogyan lehet az erdõgazdálkodást, a természet törvényeinek figyelembe vételével, a legelõnyösebben folytatni.
Megtanítja tehát a módokat, hogyan lehet a legkisebb anyag- és költségfelhasználással, a kitûzött célnak megfelelõen, a lehetõ legnagyobb
fatermést elérni. Hogyan lehet a közben felmerülõ akadályokat legalkalmasabban leküzdeni, hogyan lehet az évi fatermést meghatározni. Hogyan kell a fát megtermelni és felhasználni. Vagy röviden: hogyan lehet
az erdõt a legjobban, a legtökéletesebb állapotba hozni, ebben az állapotában megtartani és tartós hozamát biztosítani.
Célja tehát az állam részére nemcsak erdõket általában, hanem tartósan hasznot hajtó erdõket kialakítani, azokból évente azonos mennyiségû fatermést, nemcsak a legnagyobb mennyiségben megtermelni, hanem
úgy, hogy az állam minden irányú faszükséglete kielégíthetõ legyen.
Az erdõgazdálkodás négy fõ ága:
1. Fatenyésztés (erdõmûvelés)
2. Erdõvédelem
3. Erdõbecslés
4. Erdõhasználat
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I. fejezet
A fatenyésztés alapelemei
Bevezetés
A fatenyésztéstan azokat a különféle eljárási módokat tanítja, amelyekkel az erdész a fatermést eléri.
Olyan helyen egyszerûen lehetetlenség fát termelni, ahol a vadállatok
és a háziállatok, de az emberek is hol a magtermést, hol az újulatot, hol a
fiatal erdõket, hol az idõsebb erdõket különféleképpen károsítják, belõlük
a fát eltulajdonítják. Tehát fát csak olyan helyen lehet termelni, ahol a fent
említett károsításoknak az erdõk nincsenek kitéve, vagyis ahol az erdõ
nyugalmat és védelmet élvez, és szükség esetén kerítéssel védelmezhetõ.
Tehát csak olyan helyen lehet erdõt telepíteni, ahol mind a vad- és háziállatoktól védve van, és ahol az emberi károsítás is elhárítható.
Az erdészetben az ilyen kifejezések, mint: bekeríteni, óvni, védeni,
ápolni, kímélni, körülkeríteni, egyengetni, elültetni, ültetvényt létrehozni, azokat békében hagyni és hagyatni, stb. mind azt jelentik, hogy az erdõket a vadállatok és háziállatok károsításától és az emberi rongálásoktól meg kell védeni, az állományt biztosítani kell, vagyis hogy oda sem
vad, sem szelíd állat, sem pedig ember be ne mehessen.
Azt a területet, amit kerítéssel veszünk körül, védelmi területnek nevezzük.
A fát vagy részben, vagy teljesen emberi segítséggel termeljük. Elsõ
esetben természetes, második esetben mesterséges fatenyésztésrõl beszélünk.
Az említett két fatermesztési mód nem mindenütt egyformán alkalmazható. A termõhely és a rajta álló faállomány minõsége, az erdõvel kapcsolatos szolgalmak, valamint az erdõtulajdonos érdekei döntik el, melyik
fatenyésztési mód alkalmazandó, melyik kecsegtet több haszonnal.
Mivel könyvünkben a fatenyésztésnek csupán azokkal az alapelveivel kívánunk foglalkozni, amelyek a gyakorló erdész számára fontossággal bírnak, azért túl messze vezetne és fölösleges is lenne, ha minden egyes, erdõt alkotó fafajt egyenként számba vennénk. Ezért azt tûztük ki célul, hogy csak a hazai fafajokkal foglalkozunk, sõt ezek közül
is csak azokkal, amelyeknek különös fontossága és használati értéke ezt
megindokolja.
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I. fõrész
A természetes fatenyésztés alapelemei
Bevezetés
Minden fafaj magot hoz, az érett magvak egy bizonyos, a természettõl
meghatározott idõpontban lehullanak, szétszóródnak. A talajra hullott
magvakból elõbb-utóbb kikél egy fiatal növény, amelyik gyorsabb vagy
lassúbb növekedés után ugyanolyan fává fejlõdik, mint amilyenen a mag
megtermett.
A jóságos természet tehát a legcsekélyebb emberi közremûködés nélkül az idõs erdõket felújítja, új erdõket telepít oda, ahol még nincsenek,
és ezeket az erdõket a világ végezetéig fenntartja. Ez az állapot még akkor is fennmaradhatna, ha az ember csak annyiban venné igénybe az erdõk faállományát, amennyire erre a természet maga útmutatást nyújt,
tudniillik a magától elszáradó fiatal fákat és a kiszáradó öreg fákat.
A kulturált ember azonban a természetnek ezen törvénye ellen dolgozik, mert az erdõk által nyújtani képes famennyiség az ember megnövekedett igényeit nem tudja kielégíteni. Az emberiség faszükséglete napról
napra növekszik, ezt magával hozza az emberiség fokozatos kulturálódása, sõt ez a kultúra a szükségleten túl pazarláshoz is vezet. Növeli ezt
a veszélyt az emberiség elszaporodása és ennek következtében az erdõterületek csökkenése.
A civilizált ember számára a természetes úton történõ fautánpótlás
túl lassúnak látszik, ezért szükségessé vált, hogy az emberiség megnövekedett faszükségletének kielégítésére a természet munkáját meggyorsítsuk.
A különbözõ fafajok növekedésének, fejlõdésének megfigyelésébõl
hamarosan észrevették, hogy a fák fejlõdését a levegõ, az esõ és a napfény nagymértékben elõsegítheti. Ebbõl következik, hogy a faállomány
célszerû megritkításával a természetnek segítségére lehet sietni, és a fejlõdés menetét, a növekedés tempóját meg lehet gyorsítani.
Ilyen módon alakultak ki a természetes fatenyésztés szabályai, ami
tehát megadja a módokat, hogyan lehet aránylag csekély emberi beavatkozással, okszerû fakitermeléssel úgy befolyásolni a faállományt, hogy
a faanyagszükségletnek megfelelõ minõségû fát nevelhessünk, és a kivágott fák helyén ugyanolyan fák nõjenek.
13

2014 feb.qxd

2/23/2014

10:03 PM

Page 14

A fatenyésztés fõcélja tehát az, hogy az erdõket az emberiség szükségletének megfelelõ, soha el nem apadó faforrássá tegyük, és így az
egész nemzet jólétét biztosíthassuk. Az ilyen módon kezelt erdõk révén
az állam rendkívül értékes, tartós hasznot hozó értékhez jut, hacsak erõszakos cselekmények ennek a folyamatnak ellene nem dolgoznak.

I. rész
A természetes fatenyésztésrõl általában
A természetes fatenyésztés elsõ követelménye, hogy azok a fafajok,
amelyeket termeszteni akarunk, magjukat elhullajthassák a talajra.
Az erdésznek tehát ezzel kapcsolatban az a feladata, hogy célszerû
kitermelési móddal megteremtse az elõfeltételeket ahhoz, hogy a fák a
lehetõ legnagyobb magtermést hozzák, a magvak lehulljanak a földre,
ott kicsírázhassanak; a fiatal fák növekedését és gyarapodást úgy irányítsa, hogy azok olyan vastag fává növekedhessenek, amilyenre azok természettõl fogva képesek.
Megfelelõ fákat kell tehát nevelni, a talajt a magvak befogadására alkalmassá tenni, a magvakból kikelõ csemetéket gondozni, a belõlük fejlõdõ suhángokat, majd fákat a levegõ, az esõ és a napfény hatásának kitenni.
Ha az erdész egy fával benõtt terület fáit le akarja vágni, azt mondja:
a fát az illetõ területrõl kitermeli. Kitermelés alatt tehát a faállomány kivágását értjük arról a területrõl, ahol a fák állanak.
A természetes fatenyésztés nem végezheti ezt a mûveletet bizonyos
szempontok figyelembe vétele nélkül. Vannak bizonyos meggondolások, amelyek nagyon fontosak, és amelyekre tekintettel kell lenni, fatenyésztésünk csak így lesz elõnyös és sikeres eredményû.
A kitermelésnél elsõsorban arra kell figyelemmel lenni, hogy a fák
vágásérettek-e, és hogy milyen vágásfordulót tervezünk.
Egy erdõ letermelése több oknál fogva nem történhet egyszerre, teljes egészében, hanem ismételt belenyúlással, részletenként, amikor az
egyes részek kitermelésénél a fák kivágásáról (döntésérõl) beszélünk.
Azt a területet, ahol a fák kivágása folyamatban van, vágástérnek nevezzük.
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Egy erdõség kitermelésénél egyik fõszabály, hogy a vágást a lehetõ
legkevesebb erdõállományi egységen végezzük, és hogy ezek lehetõleg
ne nagyon távol feküdjenek egymástól. Ezáltal a kitermelés áttekinthetõbb lesz, a vágásterület különféle károsodások ellen jobban megvédhetõ, végül pedig az erdõ így jobb állapotba hozható.
Második fõszabály az, hogy a vágást mindig a legidõsebb állományban kell kezdeni.
Ezzel a módszerrel a terület legvastagabb fái kerülnek elõször kitermelésre, míg a fiatalabb egyedek idõt nyernek a vastagsági növekedésre. Harmadik fõszabály az, hogy mind a kitermelést, mind a vágást úgy
szervezzük, illetve végezzük, hogy a ledöntött fák dõlés közben az újulatban és a fiatalosban minél kevesebb kárt okozzanak, a magtermõ fákat pedig akkor vágjuk ki, ha már magjukat elhullatták. Egyes fafajok
azonnal elhullatják magjukat, mihelyt azok megértek, mások viszont
csak a számukra kedvezõ idõjárás esetén. Az erdei fák magjai különbözõ tulajdonságokkal bírnak, egyesek magjai nagyok, másoké kicsinyek,
mindkét esetben lehetnek szárnyasak és szárnyatlanok. A szárnyatlan
magvak, különösen, ha azok egyúttal nagyok is, a fa koronájának körzetében hullanak a földre. A szárnyas magvak viszont, különösen szeles
idõjárás idején, meglehetõs távolságra elröpülnek az anyafától. A magvakból kikelõ csemeték is nagyon különbözõ igényeket támasztanak
kedvezõ továbbfejlõdésûkhöz, aszerint, hogy milyen fafajhoz tartoznak.
A lombosfacsemeték valamivel enyhébb hõmérsékletû üde talajt kívánnak, míg a fenyõcsemeték valamivel hûvösebb, szárazabb talajt részesítenek elõnyben. Ha a felsorolt szabályokat figyelmen kívül hagyjuk, akkor a fatenyésztés kapcsán kitûzött célunkat nem érjük el, és nem fogunk
tudni fát nevelni ott, ahol szeretnénk, sem újraerdõsíteni azt a területet,
amit letermeltünk.
A kitermelés negyedik fõszabálya, hogy a vágást (döntést) mindig a
széltörések irányával ellentétesen kell végezni.
Így a széltörési károkat vagy teljesen kiküszöböljük, vagy legalább
nagymértékben csökkentjük, mert így a széltörés ereje rendkívül módon
csökken. Hegyek közt azonban a szakadékok és völgyek más irányt is
adhatnak a szeleknek, mint a nyugatit vagy északnyugatit, azért ilyen helyeken a döntés irányát általános szabállyal meghatározni nem lehet.
Síkságokra, szabadon álló hegyekre, vagy nagy kiterjedésû fennsíkokra
azonban érvényes szabályként állíthatjuk fel, hogy a letermelést nyugati vagy északnyugati irányból lehetõleg kerülni kell.
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Hogyha azonban sík vidéken vagy hegyek között a nagy kiterjedésû
fennsíkokon a körülmények nem engedik meg, hogy a letermelést a széltörések irányával szemben végezzük, akkor legalább azt a szabályt kell
betartani, hogy a döntésnél (vágásnál) nyugat-északnyugat felõl, tehát a
széltörések irányában egy szegélyt hagyunk, a fákat itt nem vágjuk, hanem meghagyjuk és a kitermelést csak a szegély mögött kezdjük el.
Az erdõségek szegélyén álló fák, magról való kikelésük óta a leghevesebb szélviharoknak vannak kitéve, ezáltal nagyobb, erõsebb, szétágazóbb gyökérzetük fejlõdik, mint a mögöttük, az erdõ belsejében álló,
széltõl védett fáknál. Ennek következtében a pusztító szélviharoknak is
jobban ellent tudnak állani. Ez a szegély tehát a pusztító szélviharok erejét az állomány belseje felé felfogja.
Ötödik fõszabályként állíthatjuk fel, hogy a széltörést okozó viharoknak sohasem szabad a fák helytelen irányú kitermelésével utat nyitni.
Hogyha ezeket a szabályokat nem tartjuk be, akkor a szélviharok a
legnagyobb, legborzasztóbb pusztítást fogják végezni, különösen a fenyõerdõkben, ahol néha egész erdõállományokat tarolnak le.
A hatodik fõszabály azt mondja, hogy a letermelést mindig egyenes
irányban, sohasem szögben szabad végezni.
Zegzugosan vezetett vágásnál a széltörõ viharoknak nyitunk utat,
azok erejét csak növeljük, mert a szögletekben a légtömegek összetorlódnak és a már említett szörnyû pusztításokhoz vezetnek. Az egyenes
vonalban vezetett vágásnál ez a veszély kiküszöbölõdik, mert itt a viharos szél, ahogy behatol az erdõ fái közzé, úgy ki is fut belõle. Az egyenes vágások a szelet nem fogják fel, hanem a szél a lábon álló fák koronaszintje fölött továbbszáguld anélkül, hogy az állományban nagyobb
kárt okozna.
A hetedik fõszabály azt mondja, hogy a hegyoldalakon és hegyhátakon a kitermelést vagy egyenes, vagy legalább olyan ferde irányban végezzük, hogy a hegy lábától a csúcs felé haladjunk oly módon, hogy a
lábon álló fák fölöttünk legyenek.
A fáknak a hegyoldalakra hulló magjai különféle okoknál fogva a
csúcs felõl a hegy lába felé sodródnak. Vannak magvak, amelyeket a szél
hord tovább és lefelé, vannak, amelyeket az esõvíz sodor le; a nagyobb
magvak maguktól is legurulnak. Azonkívül a kidöntött fák, különösen a
meredekebb hegyoldalakon, mindig a völgy felé dõlnek, ezért vagy ferde irányba haladunk a vágással a hegy vagy hegyhát lábától a csúcs felé úgy, hogy a vágás a lábon álló állomány fölött terüljön el, vagy pedig
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a hegy vagy hegyhát legfelsõbb részétõl lefelé haladva. Így nemcsak a
magvak, hanem jórészt a kidöntött törzsek is völgynek, az alacsonyabban fekvõ részek felé esnek vagy gurulnak.
Az ilyen magvakból ritkán keletkezik újulat, vagy ha igen, az nemsokára befullad, mert a növekedéséhez és gyarapodásához szükséges tényezõk hiányoznak. A ledõlõ fa viszont ágaival úgy belegabalyodik a
lábon álló erdõ fáiba, hogy sokszor csak úgy lehet azt kiszabadítani, ha
körülötte több élõ fát kivágunk.
Nyolcadik fõszabály, hogy az egyes vágásterületeket úgy osszuk be,
hogy azok egymásután következzenek, mert így a kitermelt fát
könnyebb kiszállítani, miáltal a kitermelést gazdaságosabbá tehetjük.
Ezeknek a szabályoknak a betartása mind az erdõre, mind a kitermelésre magára, de a csúsztatásra, védelemre és legeltetésre nézve is sok
elõnyt jelent. Az erdõk ugyanis ilyen módon gyorsabban újulnak fel, a vágásterületet nem kell ismételten a törzsek kiszállításával rongálni, mert a
kitermelt terület az elvégzett munka után nyugalmat élvez. A pásztorok
pedig könnyebben tudják állataikat az újulatokban való kártételtõl visszatartani, mint ha összevissza fekvõ vágásterületeken át kell azokat hajtani,
vagy éppenséggel úgynevezett zugvágásoktól visszatartani.
Ezért, mint kilencedik fõszabályt állíthatjuk fel, hogy a döntést mindig valamely olyan fõútirányban kell végezni, ami kitermelésre kerülõ
terület fõ közlekedési útjához csatlakozik.
Ennek a szabálynak a betartása a kitermelésnél azzal az elõnnyel jár,
hogy a kidöntött fát a vágásterületrõl mindjárt a közelítõútra lehet kiszállítani, ami a törzsek továbbszállítását nagyon megkönnyíti.
Végül tízedik fõszabály, hogy az olyan meredek hegyoldalakon történõ letermelésnél, ahol a kidöntött fákat csak a völgy talpában lehet továbbszállítani, a kitermelést mindig felülrõl lefelé kell végezni.
Az olyan hegyekben, ahonnan a fa elszállítása csak a hegyek lábánál
húzódó völgyek mentén lehetséges, a hegyoldalakban, magas helyeken
kidöntött törzseket, továbbszállítás végett elõbb a völgybe kell juttatni.
Hogyha ezek a hegyoldalak nagyon magasak, és egyszerre nagy területek kerülnek letermelésre, akkor a törzsek kiközelítése a magasabban
fekvõ területekrõl a mélyebbek felé csak az alant elterülõ vágásterületeken át lehetséges. Így azonban az alsó területeken már megjelent újulatot nemcsak károsítjuk, hanem legtöbbször tönkre is tesszük. Hogy ezt
elkerüljük, tanácsos az ilyen nagy területû, meredek hegyoldalakat nem
egyszerre, hanem részletekben kitermelni, mégpedig úgy, hogy elõbb a
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felsõ, aztán az alant fekvõ vágási egységek kerüljenek sorra, amikor
azonban a döntésnél az egyes területeken mindig alulról felfelé haladunk. A kidöntött törzseknek a völgyek irányába való közelítése a felsõ
részeken keletkezõ újulatot ily módon nem károsítja, mert a közelítés, az
alsó, még lábon álló állományon át történik, ahol az így keletkezõ károsodás nem nagy.
Hogyha egy erdõrészt olyan összefüggõ terv szerint termelünk ki,
hogy mire az utolsó vágásterültre kerül sor, akkorra az elsõ vágásterületen újból vágásérett faanyag található, ha tehát ez a kör bezárult, akkor
befejezett, teljes vágásfordulóról beszélünk.
Egy erdõ vágásfordulóján, vagy más néven turnusán, az évente kitermelésre kerülõ szakaszok összességét értjük. Ezt a vágásfordulót úgy
kell összeállítani, hogy a legutolsó szakasz letermelése után az elsõn újból vágásérett faállományt kapjunk.
Azt az idõtartamot, ami alatt egy vágásforduló befejezõdik, a vágásforduló idejének nevezzük.
A vágásforduló idejének megállapításánál fõszabály, hogy abból az
idõtartamból kell kiindulni, mennyi idõ szükséges ahhoz, hogy az erdõt
alkotó fafaj magjából vágásérett faállomány keletkezzék.
Minden fafaj, a magból való kicsírázástól kezdve életük egy bizonyos idõpontjáig, évente erõteljes mértékben növekednek. Ez után az
idõpont után is növekednek ugyan évente, de az évi növedék évrõl évre
kisebb lesz. Ebben az idõszakban érik el tehát legteljesebb kifejlõdésûket, utána már csak a fokozatos pusztulásuk következik. A tapasztalat azt
bizonyítja, hogy törzsük faanyaga is ebben az idõpontban éri el a legkiválóbb minõséget, a minõség a fa növekedésével fokozatosan javul, míg
ez után az idõpont után a lassú elhalás, a fa minõségének fokozatos romlása következik. Hogyha a vágásforduló idõtartamát nem a fenti elveknek megfelelõen állapítjuk meg, hanem annál hosszabbra vagy rövidebbre szabjuk, akkor mindig kárt szenvedünk.
Az elsõ esetben minden kitermelési szakaszban kevesebb fát kapunk
az erdõbõl, mint amennyit az nyújtani képes lett volna. Azt is eredményezi a túl hosszú vágásforduló, hogy idõs fákban nem lesz ugyan hiány,
de ezek a fák túltartottak, gyenge minõségûek, ennél fogva kisebb értékûek lesznek, az utódokat tehát mintegy megkárosítjuk. Azonos erdõterületrõl tehát kevesebb mennyiségû faanyagot tudunk letermelni.
A második esetben, tehát a túl rövid vágásfordulónál, minden kitermelési szakaszban több fát vágunk ki, mint amennyit a természetes nö18
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vedék megengedne. Az erdõt ilyen módon silány állományúvá tesszük.
Ha a vágásforduló letelik, nem kezdhetjük újból a termelést, mert az
állomány csupa vékony fákból áll. Ilyenkor nem marad más hátra, mint
idõt adni az erdõnek, illetve a fáknak, hogy vastagabbra nõhessenek.
Ha ezt nem tesszük, akkor a következõ vágásfordulónál az egész erdõt
teljesen tönkretettük. Egészben véve tehát ennél a második esetnél sem
kapunk annyi fát a területrõl, amit helyes vágásfordulóval róla nyerhettünk volna.
A második számú fõszabály a fák fejlõdésének közelebbi megfigyelésére szorít bennünket. A különbözõ fafajok ugyanis nem azonos idõtartam alatt érik el teljes kifejlõdésüket. Egyeseknél ez korábban, másoknál
késõbben következik be. Ez elsõsorban a különbözõ fafajok különbözõ
tulajdonságaitól függ, de még azonos fafajokon belül is az egyes példányok sokszor nagyon eltérõ idõtartam alatt érik el teljes kifejlõdésüket.
A termõhely ebbõl a szempontból igen nagy fontossággal bír. Errõl a
kérdésrõl általában a következõket mondhatjuk:
Rossz termõhelyen, vagy akárcsak kedvezõtlen fekvésben, vagy sovány talajon, minden fafaj hamarabb érik meg, hamarabb jut teljes kifejlõdésre, mint az ezzel ellenkezõ, tehát kedvezõ termõhelyen, kedvezõ
kitettségben növekvõ fafajok.
Rossz termõhelyen rossz fekvésben vagy rossz talajon minden fának
hamarabb szûnik meg a növekedése mind magasságban, mind vastagságban. Ilyen termõhelyen tehát sohasem éri el azt a magasságot és azt
a vastagságot, mint jó termõhelyen, fekvésben vagy talajon. Rossz termõhelyen hamarabb kezd elszáradni. Kifejlõdése tehát hamarabb következik be, de méretei és minõsége elmaradnak a jó termõhelyen nõtt példányoké mellett.
Jó fekvésben és jó talajon azonban, de kedvezõtlen éghajlat mellett
minden fafaj késõbb éri el a teljes kifejlettséget.
A megfelelõ fekvés és jó talaj kedvezõen befolyásolják a fák fejlõdését, illetve növekedését. Kedvezõtlen éghajlat nem tudja ugyan a növekedést megakadályozni, csak nagyon fékezi. Ilyen esetben a fának
hosszabb idõtartamra van szüksége ahhoz, hogy teljes kifejlõdését elérje, mint jó termõhelyen.
Annak a megítélése, hogy a lábon álló fa elérte-e teljes kifejlõdését,
nem könnyû dolog. Hogy megfelelõ termõhelyen vagy jó talajon álló
fáknál milyen szempontokat kell figyelembe vermi az érettség megítélésénél, arra nézve az alábbiakat jegyezzük meg:
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Ha a fa kérge sima, a kéreg színe olyan, amilyennek lennie kell,
nem, vagy csak kis mértékben mohás; ha az éves hajtások hosszúak és
frissek, akkor a fa még csak ezután fogja teljes kifejlõdését elérni.
Ha a fa a reá jellemzõ magasságot és vastagságot elérte; ha a legújabb hajtások frissek ugyan, de rövidebbek, mint az elõzõ éviek, akkor a
fa elérte teljes kifejlõdését.
Hogyha a fa a reá jellemzõ magasságot és vastagságot elérte, de kérge nagyon repedezett, durva és mohával fedett, hajtásai pedig rövidek,
csenevészek, akkor már túlhaladta teljes kifejlõdésének idejét, mégpedig
annál inkább, mennél inkább a kéregre és hajtásokra vonatkozó fenti tünetek rajta észlelhetõk. Ha a szélsõ ágak és a csúcs száradni kezd, ez erre vonatkozólag még komolyabb figyelmeztetés. Ez utóbbi állapotában
már a pusztulás folyamata indult meg.
Egyébként a természetes fatenyésztésnél a fát csak vágásérett korában termeljük ki, mégpedig az alábbi feltételek mellett.
Elõször is, ha elnyomott vagy olyan súlyos károsodást szenvedett,
ami pusztulását vonná maga után. Ha a fa beteg, nagy mértékben túlkoros vagy kiszáradóban van. Vagy ha a fa a legteljesebb mértékben elérte
azokat a tulajdonságokat, melyek fájának használhatóságát biztosítják.
Vagy legalább olyan állapotban van, hogy a fennálló körülmények közt
a sürgõs szükségletnek eleget tud tenni. És végül, ha eltávolításával a
körülötte álló fák észrevehetõen nem károsodnak.
Másrészt az a körülmény is kivágása mellett szólhat, ha eltávolításával a körülötte álló fák növekedését elõsegítjük. Ezt a körülményt elárulja az a tünet, ha a körülötte álló fák korukhoz képest hitvány növekedést
mutatnak.
A fát az elsõ esetben azért mondjuk vágásérettnek, mert elnyomott,
súlyosan sérült, beteg vagy kiszáradóban van; a második esetben azonban természetes vagy fizikai vágásérettségrõl beszélünk. Mûszakilag
vagy technikailag vágásérettnek mondjuk a fát az elsõ esetben akkor, ha
tulajdonságai a legteljesebb használhatóságot biztosítják az adott körülmények közt. Hogyha pedig – szintén az adott körülmények közt – minõsége a lehetõ legnagyobb kihozatalt biztosítja, akkor kereskedelmi
szempontból mondjuk vágásérettnek a fát. Végül az elsõ esetben, ha a fa
teljes kifejlõdését elérte, gazdaságilag mondjuk vágásérettnek, mégpedig ha a legteljesebb kifejlõdését elérte, akkor legjobbnak, ha pedig túltartott korában kerül kitermelésre, akkor legfelsõbb fokon mondjuk vágásérettnek.
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Az erdõ kitermelésérõl való döntés és a vágásérettség megállapításán
kívül a kitermelés idõpontjának meghatározása is körültekintõ megfontolást igényel.
Az erdõk kitermelésére általában novembertõl a következõ év márciusáig kerül sor.
Az élõ, vágásérett fa ebben az idõszakban befejezte évi növekedését.
A fa szijácsa, különösen a februártól áprilisig terjedõ idõszakban tömörödik, és eléri azt az érettséget, szilárdságot és keménységet, ami használhatóságát, tartósságát okozza. Így ugyanis a szú nem támadja meg
olyan könnyen és nem is fülled be.
A termõhely adottságai azonban ettõl eltérõ, más idõpontot is szükségessé tehetnek, a kitermelés a helyi adottságoktól függõen más évszakban is végezhetõ.
A természetes fatenyésztés adottságaiból következik, hogy nem minden erdõre lehet ugyanazt a szabályt alkalmazni. Így például a lomberdõk más kezelést kívánnak, mint a tûlevelûek, és még ezen belül is, minden egyes erdõ más és más megítélést tesz szükségessé.
Ez a különbség, az eltérõ kezelési mód akkor is fennáll, ha elegyes
lomb- és fenyõerdõkrõl van szó.
Az erdeinkben elõforduló, õshonos fák közül a bükk, tölgy, nyír, lucfenyõ, jegenyefenyõ, erdeifenyõ és vörösfenyõ azok a fafajok, amelyek
különlegesen értékes tulajdonságaik és használhatóságuk miatt fokozott
figyelmet érdemelnek.

II. rész
A természetes fatenyésztésrõl különösképpen
I. fejezet
A természetes erdõfelújításról általában
A lomblevelû fák közül a bükk, a tölgy és a nyír azok a fafajok, amelyeket a természetes fatenyésztés keretében tárgyalunk. Mint fõszabályt jegyezzük meg, hogy a vágást mindig kelet felõl nyugati irányba folytassuk, mert így a pusztító viharok erejét megtörjük.
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A széltörésre való hivatkozással azonban ez a fõszabály mégsem alkalmazható teljes általánosságban. A kitermelés alatt álló területet azonban nemcsak a nyugat-északnyugati szelek veszélyeztetik, hanem az
ilyen vágási módszerrel szabad utat nyerõ keleti szelek is. A hideg és
száraz keleti és északkeleti szelek ugyanis, amelyek így az állományba
be tudnak hatolni, igen nagy veszélyt jelentenek a lomberdõk fiatalos állományaiban.
Úgyhogy talán helyesebb volna a fõszabályt úgy felállítani, hogy
lombosfa-állományokban a kitermelést délnyugat felõl északnyugat,
vagy délkelet felõl északnyugat felé kell elõrehajtani.
A lombosfák a kissé nyirkos és nem túl hideg fekvést szeretik. A kitermelésnek ez utóbbi módon történõ elõrehaladásával elérhetjük, hogy a
vágásterület a hideg szelek ellen védve marad, de a déli, délnyugati szelek szabadon behatolhatnak, melyek tavasszal többnyire langyosak és párásak. Azonkívül ezzel a módszerrel a széltörést okozó szeleket, amelyek
ugyan a lombosfa– állományokban sohasem okoznak akkora kárt, mint a
tûlevelû állományokban, a vágásterület mögött maradó lábon álló fák feltartják. Akár akadálytalanul jönnek ezek a szelek a megszokott égtáj felõl, akár valami rendkívüli oknál fogva más irányból törnek az erdõre.
A fenti módszerrel ugyanis két különbözõ égtáj felõl érkezõ szelekkel szemben is meg tudjuk védeni az állományt.
Szabad síkságokon, alacsonyfekvésû lapos területeken, szabadon álló hegyeken és nagykiterjedésû hegyhátakon leghelyesebb és legelõnyösebb tehát a kitermeléssel délnyugatról északkelet felé haladni, míg a vágást délkelet felõl északnyugat felé végezni.
Hegyvonulatok lejtõin elterülõ lombos fákra vonatkozólag nem lehet
általános szabályokat felállítani, illetve csak annyit, amennyit az elõbbiekben elmondtunk. Legnagyobb szerepe van itt az elõbb elmondottak
alapján annak, hogy helyesen ítéljük meg, hogy az adott körülmények
közt a kitermelést, illetve a vágást milyen irányban végezzük. Ennek eldöntése nem könnyû, mert nem csekély matematikai és fizikai ismereteket feltételez. De viszont ha itt tévedünk, az egész erdõt könnyen tönkretehetjük, amire nézve hegyvidéki erdeinkben nem egy példát láthatunk.
Ami a lomblevelû állományokban a kitermelés idõpontját illeti, arra
nézve mérvadó, hogy a levelek nagyobb részének lehullása után rügyfakadásig, vagyis novembertõl márciusig kell végezni.
Az építõfa, szerfa és mûszaki célokra szolgáló fák döntésének legkedvezõbb idõpontja azonban december, január és február, vagyis a leg22
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hidegebb hónapok tartama. Hogyha azonban a kidöntött fák kérgét cserzési célra akarjuk felhasználni, akkor a fákat csak lombfakadás után, vagyis
április végén, májusban kell kivágni, mert ilyenkor könnyû lekérgezni.
A fa minõsége ezáltal nem szenved hátrányt, csak jó élesen hántsuk le a
kérget, úgy, hogy a szijácsot eltávolítsuk, ami különben alapfeltétel ennél a mûveletnél.

II. fejezet
A bükk természetes felújítása
A bükk jó termõhelyen rendszerint 120. életévében éri el teljes kifejlõdését, és felhasználhatóság szempontjából a legkedvezõbb törzsvastagságot. A bükk tehát százhúsz éves korában a leggazdaságosabban vágásérett, ezért a bükk állományok vágásfordulóját ennek megfelelõen kell
megállapítani. Ezt a vágásérettségi idõt és ezt a vágásfordulót a bükk természetes felújítása során feltétlenül figyelembe kell venni.
Az elõforduló bükk állományok vagy csak teljesen vágásérett fát tartalmaznak, vagy vegyesen vágásérettet és még fejlõdésben levõt.
Az elsõ esetben az évente kitermelésre kerülõ szakaszról minden kiszáradt, megsérült, beteg és elnyomott vagy ferdén nõtt egyedet kiszedünk, és csak ezután fogunk hozzá a vetõvágáshoz.
Vetõvágás esetén a zárt állományból annyi egészséges, vastag fát vágunk ki, hogy a megmaradó fák legszélsõ ágai egymást még éppen hogy
érintsék. Ezek a meghagyott fák legyenek vastagok, magas törzsûek és
koronájuk ne legyen túl sûrû. A hosszú, vékony ágak nem elõnyösek,
mert vagy maguktól letörnek, vagy az elsõ szélvihar töri le õket.
Hogyha a szóban forgó területre már az elõzõ években hullott mag,
amelyekbõl nem jelentéktelen újulat keletkezett, akkor ezt a körülményt
feltétlenül figyelembe kell venni. A vetõvágást ilyen esetben ritkábban
kell végezni.
Másrészt viszont olyan területen, ahol a málna, szeder, áfonya, csarab, páfrány, fû és egyéb erdei gyomnövény nagyon elszaporodhat, a vetõvágást úgy kell végezni, hogy a talaj árnyékolása erõsebb maradjon.
Hogyha a vetõvágással kitermelt területen semmi, vagy csak kevés
újulat mutatkozik, akkor jól tesszük, ha a következõ év nyarán többször
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ráhajtjuk az állatokat a vetõvágásra. Ezáltal a füvet és az erdei gyomokat
némileg visszaszorítjuk, a talajt kissé tömörítjük, miáltal az nem szárad
olyan gyorsan ki.
Az ilyen módon árnyékosan hagyott vetõvágás területén ezek után a
maghullást várjuk. Ha reményünk van jó magtermõ évre, úgy ezt mindjárt számításba vesszük.
Maghullás után az ilyen vetõvágásban, de csak nedves idõjárás esetén, hetenként egyszer vagy legfeljebb kétszer jóllakott hízódisznókat legeltetünk, olyanokat, amelyek már néhány hete más termõhelyen tartózkodtak. Mivel ezek a disznók jól vannak lakva, mert néhány hét óta hizlalásban állanak, azért a föld alatt található táplálék után kutatnak. Mivel
pedig az esõs idõjárás miatt a föld lazább, benne könnyebben túrnak. Túrásuk révén nemcsak a talajt lazítják fel, hanem közben a lehullott magvakat is beletúrják a földbe, vagy legalább az avar alá, miáltal a magvak
fagy, hó és más állatok ellen védelmet találnak.
Ezek után a vetõvágást békében hagyjuk, hacsak a következõ évek
nem hoznak nagyon gazdag magtermést.
Ilyen esetben, ha a maghullás bõséges és az újulat is gazdagon mutatkozik, akkor száraz, fagyos idõ esetén éhes disznókat hajtunk rajta keresztül. Ezek ilyenkor csak a fölösleges magvakat szedik föl, az újulatban azonban a fagyos talaj miatt nagyobb kárt nem tudnak tenni, mert
túrni benne nem tudnak, hacsak a pásztorok a disznók áthajtását nem túlságosan lassan hajtják végre.
A vetõvágás haszna igen nagy. Az egymáshoz közel álló fák megakadályozzák a talaj kiszáradását, egyenletes maghullást biztosítanak, a fiatal bükk újulatnak védelmet nyújtanak hõség és hideg ellen, és végül elõsegítik az újulat fejlõdését azáltal, hogy a talajt árnyékban tartják, a benne tároló nedvességet megõrzik.
Ezekért a tulajdonságokért nevezik a vetõvágásokban meghagyott fákat mag-, árnyék- vagy védõfáknak.
Hogyha a lehullott magvakból keletkezett újulat a háromnegyedvagy egy lábnyi magasságot túlhaladta, ami rendszerint a maghullási
évet követõ negyedik-ötödik õszön következik be, akkor az újulat már
megerõsödött annyira, hogy a napsugárzásnak és az idõjárás behatásainak jobban ki lehet tenni. Ilyen korban már a fû sem tudja úgy elnyomni, megfojtani és neki kárt okozni. Ilyenkor tehát a vetõvágásban
világosvágást végzünk, vagyis a mai nomenklatúra szerint felszabadító vágást.
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A felszabadító vágásnál azok közül a fák közül, amelyeket a vetõvágásnál meghagytunk, kiszedjük a legvastagabbakat. Mégpedig olyan
módon, hogy lehetõleg egyenletes eloszlásban, egymástól 15–20 lépésnyire egyet-egyet meghagyunk, figyelembe véve, hogy az illetõ fák koronája mekkora terület fölé terjed ki, vagyis gallyai mennyire ágaznak
szét. Ott pedig, ahol az újulatban hiány mutatkozik, ennél sûrûbben is
hagyhatunk meg fákat. A kivágásra kerülõ fákat meg kell jelölni. Ezt a
jelölést leghelyesebb még a nyár folyamán elvégezni, mert az alattuk
mutatkozó újulat ilyenkor figyelhetõ meg és ítélhetõ meg a legjobban.
Az alacsonyan fekvõ, sík vidékeken és hegyoldalakon és olyan helyeken, ahol az erdei gyomnövények könnyen elszaporodnak, tehát a déli, keleti vagy északi fekvésû erdõségekben, a felszabadító vágást valamivel árnyéktartóbban végezzük. Így a gyomnövények nem tudnak elhatalmasodni, az újulat pedig déli fekvés esetén a napsugarak ellen, keleti és északi fekvés esetén pedig a hideg szelek és fagyok ellen védelmet talál. Hasonlóképpen járunk el a hegységek déli lejtõin, melyek nagyon könnyen kiszáradnak, a hegyek északi lejtõin és a fagyzugos völgyekben, a hideg völgyekben, ahol az újulat a fagyoktól sokat szenved.
A felszabadító vágásnál igen fontos körülmény, amire a legnagyobb
figyelmet fordítsuk, hogy az tudniillik lehetõleg nagy hó idején történjék és a kidöntött fákat is a havon közelítsük ki a vágásterületrõl. Ily módon sok fiatal csemetét megkímélünk, a szállítási (közelítési) munkánál
kevés pusztul el közülük, a lehajlók pedig ismét felegyenesedhetnek,
megerõsödhetnek.
A felszabadító vágásnak az a nagy haszna, hogy ily módon az újulatot nem egyszerre, hanem fokozatosan tesszük ki a nap, a levegõ és az
esõ hatásának. Az újulat több tápanyaghoz jut, növekedését elõsegítjük.
Másrészt viszont mégis bizonyos fokú védelmet élvez az újulat az erõs
napfénnyel és az idõjárás viszontagságaival szemben. Azonkívül ezzel a
módszerrel a vágásterületnek azok a részei is kaphatnak magvakat, ahol
idáig semmi sem volt, vagy ahol a lehullott magvakból nem keletkezett
megfelelõ újulat. A felszabadító vágásnál meghagyott fák ugyanis nemcsak az újulat védelmére és árnyékolására szolgának, hanem arra is,
hogy az esetleg üresen maradt területeket magszórással ellássák.
A felszabadított vágásterületet most egy ideig békében hagyjuk, mindaddig, míg mindenüvé megfelelõ mennyiségû mag hullott, a magvakból
újulat keletkezett és az újulat elérte a két–két és fél lábnyi magasságot,
ami a felszabadító vágás idejétõl számítva körülbelül a negyedik–ötödik
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év õszén következik be. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyezzük, hogy
a felszabadító vágás eredményének megítélésénél mindig az egész terület újulatát kell figyelembe venni, mert az csak ritkán, vagy majdnem sehol sem sikerül, hogy az újulat az egész vágásterületen egyenlõ vastagságú és magasságú legyen. A terület ilyetén való megítélése után következik a végvágás.
A végvágásnál azokra a fákra kerül sor, amelyeket a felszabadító vágásnál még meghagytunk, ezeket hagyásfáknak nevezzük.
Olyan helyen, ahol végvágáskor a bükkfák hamarabb, mint 120 éves
korukban érik el teljes kifejlettségüket, egészen vastag fák nyerése céljából meghagyhatunk közülük néhányat a vágásterületen, de nem többet,
mint holdanként három, legfeljebb hat darabot.
Ezeknek a hagyásfáknak magas törzsûeknek, dúslombúaknak, széles
koronájúaknak kell lenniük. Megfelelõ eloszlásban is csak ott hagyhatók
meg, ahol a szél és idõjárás viszontagságainak kitéve a lehetõ legkevesebb károsodást szenvedik, a fiatal újulatnak pedig védelmet nyújtanak.
Túltartott egyedeket azonban nem szabad hagyásfáknak kiválasztani. A
túlkoros fák ugyanis a legközelebbi vetõvágásig már nem sokat gyarapodnak vastagságban, az újulatnak azonban nagyon is sokat ártanak. Általában tanácsos a hagyásfákat az utak mentén vagy olyan helyen meghagyni, ahol nincsenek útban és ahol a talaj elég jó ahhoz, hogy fejlõdésüket elõsegítse. Olyan helyeken, ahol a bükkfát 120 éves korában termelik ki, elegendõ vastagfa lesz köztük, úgyhogy itt nem szükséges hagyásfákat meghagyni. Ha ettõl függetlenül, mégis meghagyunk néhány
ilyen fát, akkor csak egészséges, 1–1½ láb törzsátmérõjû egyedeket
hagyjunk meg. Leghelyesebb, ha fiatal, egészséges, nem elnyomott fákat választunk ki, fél vagy háromnegyed láb vastagsági átmérõvel. Az
ilyenekbõl aztán holdanként körülbelül hat darabot hagyhatunk meg.
A véghasználati vágásnál fontos követelmény, hogy azt úgy vezessük, illetve olyan idõpontban végezzük, amikor az újulat még nem túl
magas és nem túl vastag.
A fiatal, nem túl magas és nem túl vastag fácskát a ledöntésre kerülõ
anyafa csak lehajlítja, de nem töri el, és ha a terhet róla eltávolítjuk, ismét újból felegyenesedik és tovább tud növekedni. A fiatal, de már túl
magas és túl vastag fákat az eldõlõ anyafatörzsek derékban törik, és ily
módon végleg tönkreteszik.
Azt azonban nem lehet elkerülni, hogy a végvágásnál néhány fiatal fa
meg ne sérüljön, és tönkre ne menjen.
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A vágásterületen ilyen módon keletkezõ kár azonban nem túl nagy,
mert a legtöbb fiatal fa csak lehajlik a ránehezedõ súly alatt, de utána ismét felegyenesedik.
A végvágásnál éppen úgy, mint a felszabadító vágásnál elsõrendû követelmény, hogy a kidöntött fát a vágásterületrõl amilyen gyorsan csak
lehet, el kell szállítani. A kidöntött törzsek gyors elszállítása az újulat érdekében áll.
A végvágás haszna igen nagy. A felnövekvõ újulatot a napfény, a levegõ és az esõ szabadon járhatja, és így a fiatal fák növekedését elõsegíti.
Hogyha a végvágás után kiderül, hogy a vágásterületen az elõzõ
munkálatok leggondosabb elvégzése ellenére is még mindig akadnak
kopasz területek, ahol tehát nincs újulat, akkor tanácsos ezeket mesterségesen maggal bevetni, vagy még helyesebb megfelelõ facsemetékkel
beültetni. Ez utóbbi esetben a leghelyesebben járunk el, ha mindjárt a
helyszínen, a vágásterületen mutatkozó túl sûrû újulatból szedjük ki a kívánt csemetéket és azokat az üresen maradt foltokra ültetjük el.
Az ilyen módon kialakított fiatalost még az eddiginél is gondosabban
kell õrizni és szigorúan kímélni, míg csak el nem éri huszonnégy éves
korát. Ott, ahol az erdõt az erdõk legnagyobb átka, a legeltetési jog terheli, ott a vágásterületen jelentkezõ újulatot nem lehet olyan sokáig
megõrizni a legeltetésre jogosultaktól, amint az szükséges volna. Így a
vágásterületnek rendszerint már 15–20 év múlva ezzel a súlyos gonddal
kell szembenézni, néha egy-két évvel késõbb vagy korábban. Ilyen esetben az újulat minõségétõl tesszük függõvé döntésünket. Ha ugyanis a
maghullásból keletkezõ újulat már annyira megerõsödött, hogy azt a legelõ állat nem bántja, akkor a terület legeltetésre átadható.
A vágásterületen felnövõ fiatal erdõt most negyvenedik évéig békében hagyjuk, hacsak a nyír, rezgõ nyár, kecskefûz, mogyoró és bodza,
hegyes vidéken pedig a lucfenyõ termõhelyein a jegenyefenyõ fel nem
üti a fejét.
Ha ezek a nemkívánatos fák megjelennek, akkor az említett negyvenedik év elõtt is, idõrõl idõre ellenõrizni kell a bükk állományt, és az említett fákat belõle kivágni. Ezt a mûveletet tisztítóvágásnak nevezzük.
Ezeknek a puhafafajoknak a kigyomlálása a bükk állományból nagy
haszonnal jár, a bükk újulatot megszabadítjuk az õt elnyomó fáktól, mert
ezek a felsorolt fák mind gyorsabban nõnek, mint a bükk és így a bükk
állományt máskülönben elnyomnák, megfojtanák.
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Ha a fiatal bükk állomány negyvenedik évét elérte, akkor ezek a rudaskorú fiatal fák sohasem teljesen egyformák. Egy részük merészen
túlnövi a többit, azokat elnyomja, egy harmadik rész pedig már is elpusztult. Ezért a rudaskorú állományt áterdõljük (gyérítjük), kiritkítjuk.
Az áterdõlés, ritkítás során a terület minden elpusztult, megsérült, elnyomott vagy elnyomorodott fáját kiszedjük, tehát mindent, ami a további
növekedés szempontjából nem jöhet figyelembe.
Az áterdõlésnél, ritkításnál a legnagyobb elõvigyázattál kell eljárni.
Fõszabály az, hogy a rudaskorú fiatal fákat a rájuk nézve olyannyira
szükséges záródásban meghagyjuk, tehát inkább kevesebbet, mint többet szedjünk ki. Ebbõl a célból még az elõbb említett kiszáradt, megsérült, elnyomorodott fákat is meg kell hagyni, ha azok eltávolítása a szükséges záródást megszüntetné.
Az áterdõlésnek, ritkításnak a haszna igen nagy. Az elnyomott, elnyomorodott vagy kiszáradt fák eltávolításával a visszamaradó, egészséges, fiatal
fák több tápanyaghoz és térhez jutnak, jobban tudnak növekedni. Másrészt
a záródás megtartásával védjük õket a szél, esõ, hó és zúzmara ellen, mert
azok így a még vékonyrudas fákat nem tudják elhajlítani, sem eltörni. A fák
növése így karcsúbb, egyenesebb lesz, mert ágaik nem nõhetnek szabadon.
A kiritkított (áterdõlt) fiatal állomány ezután nyolcvan éves koráig
magára marad. Ez alatt az idõ alatt is elpusztul egyik-másik fa, lesz,
amelyiket a többi elnyom. Ezeket a fákat is eltávolítjuk, és ezt a mûveletet szálaló gyérítésnek nevezzük.
A szálaló gyérítés során minden kiszáradt, elnyomott, növekedésben
visszamaradt fát, vagyis minden olyan fát, ami teljes kifejlõdését úgy
sem érné meg, eltávolítjuk.
A szálaló gyérítésnél is lényeges követelmény, hogy betartsuk a fõszabályt: a fölösleges fák eltávolítását úgy végezzük, hogy a szükséges
záródás megmaradjon.
A szálaló gyérítés haszna abban áll, hogy a megmaradó fák növekedésükhöz, várható magasságuk és vastagságuk arányában, több táplálékhoz jutnak. Viszont a záródás megtartásával ezek a fák magasabbak, sudarlósabbak lesznek. Azonkívül azt a célt is szolgálja a szálaló gyérítés,
hogy a következõ fázisban, a vetõvágásnál megfelelõ anyafákat tudjunk
a területen megfelelõ elosztásban visszahagyni,
Újabb 35 év elteltével, tehát az állomány 115 éves korában, a vetõvágás következik úgy, amint az elõzõkben már leírtuk. A vetõvágás alkalmával a már említett hagyásfákat kivágjuk.
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A természetes bükkfelújításnak így leírt módját csak jó termõhelyen
lehet keresztülvinni. Rossz termõhelyen azonban, ahol a bükkfák hamarabb érik el a vágásérettséget, ahol hamarabb szûnik meg növekedésük,
ilyen helyen az erdész sokszor kényszerül a bükk állományt már 95-ik,
sõt néha 85-ik életévében kitermelni, a 105-ik vagy 95-ik évben pedig az
egész területet letermelni.
Ami pedig azt az esetet illeti, amikor egy bükk állományban teljes kifejlõdésû, vágásérett és vágásra alkalmatlan anyag együtt, vegyesen található, ilyenkor a szóban forgó állomány faanyagát pontosan meg kell
vizsgálni, minõségét megállapítani. Az ilyen állományok ugyanis rendszerint tartalmaznak túltartott fákat éppúgy, mint alászorult koronájú és
elnyomott egyedeket, és elnyomorodott fákat.
Meg kell ilyenkor vizsgálni, hogy elegendõ sarj csemete áll-e a területen, és ezek elég fiatalok-e ahhoz, hogy csak meghajoljanak, de ne törjenek el. Másrészt figyelemmel kell lenni rá, hogy a rudaskorú és fiatal
fák száma elég nagy-e ahhoz, hogy az idõs fák eltávolítása után a szükséges záródást biztosítsák, hogy a szél, esõ, hó és zúzmara behatásaival
szemben az újulatot megvédjék. Hogy ezek a fiatal fák eléggé jó növésûek-e ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássák, nincsenek-e elnyomva. Továbbá hogy a visszamaradó fák elegendõk lesznek-e a területnek maggal
való beszórásához, vagyis az újulat biztosítottnak látszik-e.
Mindkét elsõ esetben az erdõ befásításra kerülõ részébõl a vastag és
idõs fákat kitermeljük.
Ezen munka közben a fiatal fákat, amennyire csak lehetséges, kímélni kell. Az természetesen elkerülhetetlen, hogy a vastag törzsek kidöntésénél néhány fiatal fa ki ne dõljön, meg ne sérüljön, derékba ne törjön,
miáltal ezek záródása is hiányossá válik. Az így keletkezõ rések azonban
hamarosan maguktól bezáródnak, ha az újulatra kellõ figyelmet fordítunk.
Ennek a vágásnak a haszna az, hogy így a fiatal fákat megszabadítjuk késõbbi elnyomóiktól, az újulat nagyobb teret kap a növekedéshez,
a nap, levegõ és esõ akadálytalanul utat talál hozzájuk, amelyek mind a
növekedést segítik elõ. Végül az erdész ilyen módon hamarabb kerül abba a helyzetbe, hogy rendszeres erdõüzemet folytathasson.
Hogyha azonban a második eset nem áll fenn, mert a rudaskorú és
fiatal fák nagyobbrészt elnyomottak, elnyomorodtak és számuk is csekély, az idõs fák azonban kellõ számban és jó minõségben fordulnak elõ,
ezen esetben tehát az alábbi eljárást tanácsoljuk.
29

2014 feb.qxd

2/23/2014

10:03 PM

Page 30

Ebben az esetben a rudaskorú és fiatal fákat a nedvkeringési idõ alatt
kivágjuk, hogy azok idejében elpusztuljanak, utána pedig az illetõ vágásterületen vetõvágást végzünk. Utána aztán, megfelelõ idõpontban
felszabadító-, majd végvágást végzünk. Ilyen módon olyan új állományt
létesítünk, amelyiket tisztító-, gyérítõ- és szálalóvágással kell késõbb kezelni.
Hogyha azonban ilyen esetben az idõs fák száma nem elegendõ a vetõvágás céljára, akkor az idõs fákból, a legerõteljesebb növésû fiatal fákból és a rudas korúakból kell a lehetõség szerint vetõvágást (kellõen árnyékolt vágásterületet) kialakítani. Mihelyt a vágásterületre megfelelõ
mennyiségû mag hullott, és az újulat egyenletesen és jól fejlõdik, akkor
megfelelõ idõpontban a felszabadítóvágás, majd a végvágás következik.
Ezeknél a vágásoknál azonban néhány rudaskorú és fiatal fát a következõ vágásforduló idejére meghagyunk, hogy majd annakidején vastag fát
kapjunk belõlük. A meghagyásra kerülõ fák számát és helyét a vágásterületen az elõzõ fejezetekben mondottak alapján kell megállapítani, illetve maghatározni.
Ennek az eljárásnak a haszna világos. Az elnyomott, elnyomorodott
fiatal fákból sohasem lesz jó és használható faanyag. A tapasztalat azt
mutatja, hogy az ilyen elnyomott fák sohasem mutatnak megfelelõ vastagsági növekedést, sõt inkább idõ elõtt elszáradnak.
Az egészséges, de egyedül álló, karcsún magasba szökkenõ fiatal törzseket, ha mellõlük az idõs fákat eltávolítjuk, a szél, záporesõ, hó és zúzmara lehajlítják, eltörik, vagy a szélvihar kiszakítja õket a talajból, ami
különösen hegyvidéken fordul élõ.
A természetes bükkfelújítás eddig vázolt módszere a legjobb, amit ez
ideig az erdészek ki tudtak találni. Ez a módszer a civilizált ember faszükségletét is a legteljesebben elégíti ki. Az az erdész, akire nagy kiterjedésû bükkerdõk kezelése van bízva, sohasem tarthat igényt a szakképzett erdész címre, ha a rábízott erdõket nem az eddig vázoltak szerint kezeli.
Kisebb terjedelmû bükkerdõkben azonban ez a módszer nem alkalmazható, az ilyeneket leghelyesebben és legeredményesebben egy másik természetes fatermesztési mód szerint kell kezelni, amit a természetes fatermesztés keretében szálalóvágásos jellegû felújítóvágásnak nevezünk, ellentétben a végvágásos rendszerû erdõmûveléssel. A szálalóvágásos jellegû felújítóvágással kezelt bükk állományokban az évente sorra kerülõ erdõrészeket óvatos belenyúlással kiszálaljuk.
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Ez a fajta vágásmód azt jelenti, hogy kiszedünk minden elhalt, megsérült, elnyomott, alászorult, elnyomorodott fát, de egyidejûleg a legidõsebb és legvastagabb egyedeket is, de csak olyan mértékben, hogy a
szükséges magtermés biztosítható legyen.
Olyan helyen, ahol a talaj hajlamos az elgyomosodásra, azonkívül a
hegyekben, valamint az erdõségek déli, keleti és északi oldalain, hegylejtõkön mindig valamivel sötétebben (sûrûbb árnyékolás, lombkorona
meghagyásával) kell vágni, mint az ellenkezõ esetben, és a nyugati fekvésû erdõszéleken és hegylejtõkön. Hogyha azonban a két utóbb említett
oldal, illetve lejtõ eléggé védetten fekszik, akkor a szálaló jellegû felújítóvágást ritkásabban lehet végezni.
Ennél a vágási módszernél fõszabály a gyenge belenyúlás, de az
mégsem legyen túl gyenge.
Hogyha a letermelendõ területet kiritkítottuk, de a vágás utáni elsõ
évben nincs megfelelõ magtermés, akkor a talaj elgyomosodik, és így a
lehulló magvak nem jutnak a talajba. Hogyha azonban túl gyenge a belenyúlás, akkor nemcsak a sarjak és rudaskorú fák, hanem a magtermõ
bükkfák számára is túl kevés táplálék áll rendelkezésre, ami pedig a növekedésükhöz szükséges volna. Ilyen módon a sarjak és fiatal fák alászorulnak, elnyomorodnak, megfulladnak, a jövõ számára tehát elvesznek. Az erõs és vastag fák viszont vagy egyáltalán nem tudnak termést
hozni, vagy csak nagyon keveset, ami egyúttal gyenge, hitvány újulatot
is jelent.
Az, amit az elõzõekben arról mondtunk, hogy tudniillik a döntést lehetõleg nagy hó idején végezzük, és a kidöntött törzseket minél hamarabb szállítsuk el a vágásterületrõl, itt is érvényes.
A szálaló jellegû felújítóvágás haszna a következõ: a legidõsebb és
legvastagabb fák kiszedése révén a visszamaradó fiatal állományhoz
szabad utat talál a nap, levegõ és esõ, ami ennek növekedését nagyon
elõsegíti. Ugyanezt célozza az alászorult, megsérült, elnyomorodott
anyag kivétele is, mert így a fejlõdõképes egyedek több tápanyaghoz
és nagyobb térhez jutnak növekedésük érdekében. Mindezek mellett
az újulat továbbra is megkapja azt a védelmet és árnyékot, amit az
igényel.
Ez a szálaló jellegû felújítóvágás a maghullás utáni 4–5. év õszéig
magára marad, és csak ezután következik az ismételt belenyúlás.
Az ismételt belenyúlás során az elõzõ felújítóvágás után visszamaradt tuskók sarjait vágjuk ki, valamint a túltartott legvastagabb és legszé31
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lesebb koronavetületû törzseket, de csak olyan mértékben, hogy ahol
nem volna elegendõ újulat, ott magfákat hagyjunk. A kivágandó és meghagyandó fák kijelölése leghelyesebben nyáron történik.
Az ismételt belenyúlásnál ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyeket az elõzõekben a vetõvágásnál és felszabadító
vágásnál elmondtunk. Azt azonban ne tévesszük szem elõl, hogy nem
szabad túl erõsen ritkítani, mert különben a magról kelt újulat és az ilyen
módon kezelt erdõ tartamos haszna elvész.
A szálaló jellegû, felújítóvágásos rendszerû, természetes fatenyésztés
a következõ elõnyökkel jár: ezzel a módszerrel nemcsak a már meglévõ
fák, rudak és sarjak, valamint az újulat továbbfejlõdése biztosítható, hanem a maghullásból származó friss újulat is. A fiatal egyedek nem szorulnak alá, koronájuk ki tud fejlõdni, megerõsödésükig élvezik a szükséges védelmet és árnyékot.
A vágásterületet most 10–12–13 évig nem háborgatjuk, csak ennek
az idõnek az elteltével végzünk újabb belenyúlást szálalóvágásos jellegû
ritkítással, majd utána utólagos gyérítéssel.
Ezt a szálalóvágás jellegû kitermelési módot, illetve felújítást a természetes fatenyésztés keretében csak olyan termõhelyen lehet alkalmazni, ahol a természetes bükk állományok vágásérettsége ezt megengedi.
Ott, ahol a bükk állomány gyönge növekedést mutat, és így a vágásérett
kort is hamarabb eléri, olyan helyen a szálalóvágásos felújítást csak
18–20–24 év múlva végezhetjük a vágásterületen, hogy a szükséges famennyiséget megkaphassuk.
Ez a szálalóvágásos jellegû erdõfelújítás a fahozam tartamosságát illetõen a legkevésbé legveszedelmesebb módszer. Ez a módszer megköveteli, hogy mindazok a személyek, akik a felújítást vezetik, mind pedig
azok, akik azt végrehajtják, az erdészet minden csínját-bínját ismerjék,
és ezt a felújítási módot az ilyen rendszerrel kezelt erdõkben tanulták
meg. Tehát a legmagasabb fokú erdészeti szaktudás szükséges hozzá. Ez
a felújítási módszer csak akkor nyújtja a szükséges és elvárható mennyiségû fát, ha a belenyúlásokat a legnagyobb figyelemmel és elõvigyázattal végezzük.
Ha az évenkénti vágást nagyobb területen végezzük, mint amennyi a
fák természetes növekedésének megfelel, akkor a vágásforduló korábban befejezõdik, és így az elõször kitermelt területen álló fák még nem
érik el a vágásérettséget, onnan a szükséges famennyiséget nem kaphatjuk meg. Ezt a hiányosságot kétféle módon lehet jóvátenni. Elõször is
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azáltal, hogy a szálalást kevésbé intenzíven végezzük (több faegyedet
hagyunk meg), mint az elõzõ vágásforduló idején, másrészt úgy, hogy a
sorra kerülõ szakaszhoz az utána következõ szakaszból is hozzáveszünk
valamennyit, vagyis ilyen módon a szálaló felújítás évi területét nagyobbra vesszük, mint volt az elõzõ vágásforduló idején. Viszont így az
elsõ esetben a lehulló magból keletkezõ újulat nem kap védelmet az idõjárás viszontagságaival szemben, ha a belenyúlás utáni évben mindjárt
jó magtermés következik. Ha pedig a magtermés késõbbi idõpontban
következik be, addigra a talaj elgyomosodik, benövi a fû, a lehulló magvak nem jutnak be a talajba, nem tudnak újulatot hozni.
A vágásterületen található újulat ilyen módon nem tud kellõen növekedni a következõ vágásforduló idõpontjáig. A második esetben pedig
hamarabb kerül sor a legelõször kitermelt területre, ilyen módon ott
most még gyengébb, vékonyabb faanyagot kapunk, mint az elõzõ vágásforduló idején. Hogyha azonban a tulajdonos mégis ki akarja termelni a
szükséges mennyiséget, akkor nem marad más hátra, mint a kitermelési
területet tovább növelni a késõbbre tervezett szakaszok kárára. És ha ez
így megy tovább, lassanként nem lesz egyetlen vastag fa sem az erdõnkben, csak fiatal, vékony suhángok, és ha ezekre is rámegyünk, akkor az
erdõt végérvényesen elpusztítottuk.
A bükk állományok tartós hozamú gazdálkodását nagymértékben károsan befolyásolja tehát ez a szálalóvágásos jellegû, rablógazdálkodás
jellegû felújítási mód, aminek káros hatását még csak fokozza, hogy a
vastag fák kivágása alkalmával tömegestõl pusztulnak el, törnek derékba a rudaskorú vagy fiatal suháng fák, de az egész újulat is súlyosan károsodik.
A természetes bükkfelújítás csak alacsony sík vidékeken és a nem túl
magas hegyekben végezhetõ sikerrel. Hegyvidékeken csak az elõhegyek
keleti, északi és nyugati lejtõin és a laposabb részek ugyanilyen kitettségû oldalain lehetséges bükkfát sikerrel termelni, feltéve, hogy a keleti fekvés bizonyos védettséget élvez. Északi és nyugati fekvésben viszont a
tölggyel való elegyítés ajánlatos. Legkitûnõbb bükk állományt ott lehet
nevelni, ahol a bükkre nézve különben is kedvezõ termõhely meszes
anyakõzeten fekszik.
A természetes úton való bükktermesztés (-felújítás) nem mindig jár a
kívánt sikerrel. Legkevésbé alkalmas hely számára a magasan fekvõ, hideg, zord éghajlatú termõhely, ahol a magvak nagyon könnyen elpusztulnak a különbözõ behatások által. Így különösen a késõ tavaszi fagyok
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vagy a tavaszi szárazság ártanak neki még virágzó korában, vagy a hideg miatt még érés elõtt elpusztulnak, vagy az éretten lehulló magvak a
földön fagynak el a kora õsszel beálló hideg idõ következtében. Nagyon
sok bükkmakkot elpusztítanak a vadak, különösen az egerek. Azonkívül
ilyen helyen rendszerint csak minden 4–5. vagy esetleg 7. évben van
magtermés, amikorra a talajt benövi a fû. Meredek hegyoldalakon a lehullott magvakat az esõvíz könnyen tovasodorja, a szél elfújja.
Ha egyik-másik mag ki is csírázik és újulat lesz belõle, akkor is ezek
olyan ritkásan állnak, hogy a szárazság, fagy, zúzmara és ólmos esõ
miatt sokat szenvednek. Végül a bükkújulat késõ tavaszi fagyok idején
könnyen kifagy.
Különösen az elõbb említett második esetben, a felszabadítóvágás és
végvágás keresztül vitelét a hegyvidékek olyan többéves vágásterületein, ahol egy idõpontban létesült az újulat, a leggondosabban mérlegelni
kell. Leghelyesebben úgy járunk el, hogy annyi vágásterületet foglalunk
egybe, hogy azokat legfeljebb három év alatt le lehessen termelni.

III. fejezet
A tölgy természetes felújítása
A tölgy jó termõhelyen már 80–90. életévében jó minõségû bányafát
szolgáltat. Tölgyerdõkben tehát ennyi idõtartamra kell a vágásfordulót
megtervezni. Ezt a vágásfordulót fogjuk mi is a tölgy természetes felújítása kapcsán vizsgálódásaink alapjául venni.
Az elõforduló tölgyerdõk részben gazdaságosan kitermelhetõ és vágásérett anyagból, részben pedig gazdaságosan kitermelhetõ, de nem vágásérett anyagból állnak.
A tölgy állományokat mindkét esetben úgy kezeljük a leghelyesebben, ha a bükk állományoknál mondottakat alkalmazzuk rájuk. Az a körülmény azonban, hogy a tölgyújulat a vetõvágás árnyékolását és védelmét nem viseli el hosszú ideig, azért kezelésük szempontjából az alábbi
változtatások szükségesek: a felszabadítóvágást az újulat megjelenése
után legkésõbb a harmadik õszön el kell végezni. Továbbá a vágásterületeken, alkalmas helyeken öt, de legfeljebb tíz darab fát holdanként meg
kell hagyni (túltartani), hogy késõbb megfelelõ vastag fát kaphassunk.
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Ha egy tölgyerdõben legeltetés folyik, akkor a vágásra kerülõ területeket húsz–huszonnégy évig védeni kell.
A tölgyfatermesztés mélyrétegû talajt kíván, mert a tölgynek mélyre
hatoló karógyökere van. Tölgy állományokat legsikeresebben alacsony
fekvésû, sík vidékeken lehet tenyészteni, különösen áll ez a kocsányos
tölgyre. Hegyvidékeknek csak az alacsonyabb hegyein él, ott is fõleg a
déli lejtõkön. Ezeken a termõhelyeken azonban mégis jobban díszlik a
kocsánytalan tölgy és a csertölgy, mint a kocsányos tölgy. Ez utóbbi, úgy
látszik, legjobban tenyészik a síkvidéki erdõk északi oldalain és a hegyek északi lejtõin, ha ezek bizonyos fokú védelmet élveznek. Ezenkívül jól megél a nyugati oldalakon és lejtõkön is.
A tölgyek a magas fekvésû, hideg, zord klímájú területekre egyáltalán nem alkalmasak.
A legtöbb nehézség, amit a bükk természetes felújításával kapcsolatban elmondottunk, fennáll a tölgy természetes felújításával kapcsolatban
is. A makkokat a korai õszi fagyok károsítják, mégpedig a kocsánytalan
és csertölgyét nagyobb mértékben mint a kocsányos tölgyét. Az újulatnak a fagy nem nagyon árt, csak növekedésében veti vissza. Egy kora tavaszi fagytól elpusztítottnak látszó tölgyújulat még nincs okvetlenül
elveszve, mert csak a gyönge, fiatal levelek fagynak el, de a Szent Iván
napja körüli második hajtás rendesen megmutatja, hogy a növény még
él. A kocsányos tölgy újulata érzékenyebb a faggyal szemben, mint a kocsánytalan tölgyé és csertölgyé. Általában az erõsebb (vastagabb) tölgyújulat könnyebben fagy el, mint az alighogy megjelent csemeték.
Mindaz, amit a bükk állományok természetes felújításával kapcsolatban a felszabadítóvágásról és a végvágásról mondottunk, és mindaz, amit
az egyidejûleg elhullott magvakból, hegyvidékeken támadt újulatok vágásterületérõl mondottunk, mindaz a tölgyfelújításnál is alkalmazható.

IV. fejezet
A nyír természetes felújítása
Olyan minõségû talajon, ahol az erdész a nyírtermesztést ûzi, a nyírfa 40
év alatt gazdaságosan vágásérett faanyagot szolgáltat; legalább is a nyírfa évi növedéke ennyi idõ eltelte után már nem jelentõs. Nyírtermesztés35
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re beállított területeken tehát a vágásfordulónak 40 éven belül kell lebonyolódnia. Ezt a vágásérettség-meghatározást és ezt a vágásfordulót fogjuk a következõkben fejtegetéseink alapjául választani.
Az egyébként nem túl gyakran elõforduló nyír állományokban a letermelésre kerülõ területen ugyanúgy végezzük a vetõvágást, mint a
bükk állományokban, csak valamivel nagyobb eréllyel.
Az erdõk déli oldalán, alacsony sík vidékeken és hegylejtõkön a vágást valamivel sötétebben végezzük, mint a többi oldalakon és lejtõkön.
Hogyha a következõ, vagy az ezután következõ év jó magtermést
ígér, ami rendszerint be is következik, akkor a sötéten tartott területet júniusban gondozásba kell venni. A talajt vasfogú gereblyével vagy rövid
kapával fel kell lazítani, de semmi esetre sem mélyen felhasogatni.
A területet ebben az állapotában békében hagyjuk, és megvárjuk a
bekövetkezõ maghullást. Ha ez megtörtént, akkor nagyon elõnyös, ha a
pásztor a nyájával a területen egyszer áthalad.
Ennek az eljárásnak a haszna a következõ: a vetõvágás következtében a területen olyan sûrûn állanak a fák, hogy a talaj elgyomosodását
megakadályozzák. Továbbá lehetõvé teszik, hogy a sok léha mag ellenére a területre elegendõ mennyiségû mag hulljon, ami egyenletes maghullást és újulatot biztosít. Ez a vetõvágás biztosítja az újulatnak a talaj minõségébõl következõen szükséges árnyékolást, ami védelmet nyújt a
nagy forróság ellen, de éppen úgy az erõs fagyok ellen is. A talaj fellazítása viszont elgyomosodott, befüvesedett területen lehetõvé teszi,
hogy a magvak a földbe kerüljenek. Ennek a talajlazításnak már júniusban meg kell történnie, hogy a korai vagy nyári nyírfák júliusban hulló
magjai már az elõkészített talajra hulljanak. A területre hajtott birkák viszont a magvakat beletapossák a földbe.
A területet ezután a maghullástól számított harmadik õszig nem bántjuk, akkor azonban elkezdõdhet a végvágás.
Ennél a vágásnál mindazokat a fákat kiszedjük, amelyeket a vetõvágásnál meghagytunk.
A végvágás nagy haszna az, hogy az újulat növekedését nagymértékben elõmozdítja; mert a nap, a levegõ és az esõ akadálytalanul hozzáfér
az újulathoz.
Hogyha a vágásterületen a végvágás után itt-ott újulat nélkül maradt
foltokat találnánk, akkor ezeket a csupasz helyeket vagy kézbõl bevetjük, vagy csemetékkel beültetjük. A csemetéket a végvágás során magáról a területrõl nyerjük, ahol tudniillik az újulat túl sûrû.
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A fiatal nyírújulatot mindaddig védeni kell a legelõ állatoktól, rendszerint a birkáktól, amíg a fák annyira megerõsödnek, hogy az állatok
már nem tehetnek kárt bennük. Ez az idõpont rendszerint akkor következik be, amikor a nyírfák fehér kérge megjelenik, vagy általában szólva a hetedik–nyolcadik évben.
A területet ezután 20. életévéig magára hagyjuk, amikor is a ritkítóvágás, gyérítés elkezdõdhetik. A gyérítésnél kiszedjük az elhalt, megsérült,
alászorult egyedeket, és általában azokat a fákat, ahol azok túl sûrûn állnak.
Ennek a gyérítõ vágásnak az a haszna, hogy ily módon a megmaradó
fák részére több tér és táplálék áll rendelkezésre, tehát azok jobban tudnak növekedni.
Az állomány 37. életévében aztán elvégezzük a vetõvágást, majd
újabb három év elteltével, ha már az újulatot biztosítottuk, a végvágás
következik úgy, ahogy azt az elõzõekben leírtuk.
Nyírfatermesztéssel rendszerint csak alacsony fekvésû, sík vidékeken
és a nem túl magas hegyekben foglalkozunk, ott, ahol a talaj száraz, homokos. Hegyvidékeken csak az alacsonyabb hegyvonulatok jöhetnek
számításba, mert a magas hegyek hideg, zord klímája mellett a nyír nem
is tud rendesen megnõni, hanem csak földön kúszó, alacsony cserje marad. Az erdõségek déli szegélyei és a hegyek déli lejtõi a nyírfák számára nem kedvezõ termõhelyek.

V. fejezet
Elegyes bükk–tölgy állományok természetes felújítása
Ámbár a fafajok elegyítése a természetes felújításnál erdészetileg nem tûrhetõ, mert az egyik fafajt a másik rendszerint károsítja, mégis, a bükk és
tölgy elegyítése mindig nagyon elõnyös, amint ezt a tapasztalat is bizonyítja. Egyik fafaj sem árt a másiknak, mert a bükk a növekedéséhez szükséges
tápanyagot laposan szétterülõ gyökereivel a talaj felsõ rétegeibõl szívja fel,
míg a tölgy mélyre hatoló gyökereivel a mélyebb rétegek tápanyagát használja fel, és amellett mindkét fafaj növekedési tempója hasonló mértékû.
Tölggyel és bükkel beerdõsült területeken a természetes fatenyésztés
legcélszerûbben a bükk gazdaságos vágásérettsége, illetõleg vágásfordulója szerint igazodik. A bükk vágásérettsége, mint tudjuk, 120. évével
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következik be, azért a bükk vágásfordulóját jó termõhelyen százhúsz évre kell betervezni. Ezt a vágásérettségi idõt és ezt a vágásfordulót fogjuk
a következõkben szem elõtt tartani.
Bükkel–tölggyel beerdõsült elegyes állományokban a leggazdaságosabb vágásérettség figyelembevételével a letermelendõ területen vetõvágást végzünk.
Ennél a módszernél a vágásterületet úgy, mint a bükk természetes felújítása során, vetõvágási módszerrel termeljük ki. Ezután várunk egy
évet, és meglátjuk, hogy lesz-e egyidejûleg bükk- és tölgymakktermés,
vagy legalább egyik a kettõ közül. Mihelyt a maghullás bekövetkezett, a
vágásterületet gondozásba kell venni, ami azt jelenti, hogy maghullás
után a hízódisznókat kellõ elõvigyázatossággal, úgy, mint a bükk természetes felújításánál, ráhajtjuk az erdõre. Abban az elõbb említett második esetben, ha ugyanis csak az egyik fafaj hozott makktermést, még egy
évet várunk, míg a másik fafaj is elhullatta magját. Ha ez megtörtént, jól
tesszük, ha a magvakat hozzásegítjük, hogy a földbe belekerüljenek, de
ezt ne a disznókra bízzuk, hanem emberi erõvel végezzük el, mert a disznók a már meglevõ újulatot, a másik fafajét, turkálásukkal tönkreteszik.
Ha a következõ év bõ makktermést hoz, akkor, ha a vágásterület kellõ mennyiségû maggal beszóródott, ráhajtjuk a hízódisznókat a területre, de persze azzal az elõvigyázatossággal, amit a bükk természetes felújításánál már hangsúlyoztunk, hogy tudniillik a disznók csak a fölös
mennyiségû makkot szedjék fel.
A vetõvágás területén, a maghullást követõ negyedik év õszén, felszabadító vágást végzünk úgy, mint azt a bükk természetes felújítása során leírtuk.
Majd ezt követõen néhány év múlva a területen álló fák kivágására
kerül sor, ami a végvágás feladata.
A végvágás során a vágásterületen meghagyunk holdanként 6–8
tölgyfát a következõ vágásfordulóra. Ezeket a hagyásfákat a legjobb minõségû, legkiválóbb egyedek közül válasszuk ki, legyenek egészségesek, karcsúak és koronájuk ne legyen túl szétterülõ. Az ilyenek ugyanis
kevesebb makktermést hoznak, mert a bükkfákkal együtt, azokkal
záródva, a magasba törtek és így, ha magukban maradnak, koronavetületük nem lesz olyan nagy, mint a bükkfáké. Így ezek a tölgy hagyásfák
az alattuk levõ újulatot sem nyomják úgy el, mint a bükkfák. Ezen okból kifolyólag a tölgyekbõl nagyobb számú hagyásfát engedélyezhetünk, mint a bükkbõl.
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Mindaz, amit a bükk természetes felújításánál a vetõvágásról, felszabadítóvágásról mondottunk, itt is teljes mértékben fennáll. Tehát azt lehetõleg nagy hó idején kell végezni, a ledöntött anyagot mielõbb kiközelíteni a vágásterületrõl, addig, amíg az újulat nem szenved sok kárt általa, vagyis csak lehajlik, de nem törik.
Az itt leírt eljárás hasznát nem kell különösebben részletezni, mert
mindezt a bükk természetes felújítása során részletesen leírtuk. A túltartott tölgyfák viszont azzal a nagy haszonnal járnak, hogy a legközelebbi
vágásforduló idején rendkívül vastag fát nyerünk belõlük.
A végvágás után a vágásterületen ugyanazok a tennivalók várnak
ránk, mint amilyeneket a bükk természetes felújításánál leírtunk. Azt
azonban mindig tartsuk szem elõtt, hogy a tölgyet lehetõleg kíméletesen
fejszézzük, mert a tölgy fája nagyon értékes. A vetõvágás során azokat a
túltartott egyedeket, amelyeket a megelõzõ végvágáskor meghagytunk,
mind ki kell szedni.
A bükk–tölgy elegyes állományok erdõgazdálkodására vonatkozó
szabályok csak nagy területû erdõségek esetén alkalmazhatók. Kis területû erdõkben leghelyesebb a szálalóvágásos jellegû felújítóvágás módszerét követni.
Ennél a felújítási módszernél úgy járunk el, amint azt a kis területû
bükk állományok szálalóvágásos jellegû felújításánál mondottunk. A
tölgyfát azonban minden vágásnál, amennyire lehetséges, kímélni kell.
Tanácsos azonban az ilyen vegyes állományokban, ahol a tölgyeket
bükkfák veszik körül, azokat a bükkfákat, amelyek a tölgysarjakat, rudaskorú fákat vagy még idõsebb egyedeket elnyomással vagy koronájuk alászorításával fenyegetik, kivágni, hogy az alattuk növekvõ értékesebb tölgyfákat megmentsük. Helyesen tesszük, ha minden vágásfordulónál, minden vágásterületen meghagyunk holdanként két darabot a legvastagabb tölgyfákból, azokból, amelyek a legszebb növésûek és a legjobb faanyagot ígérik. Ezeket több-kevesebb vágásfordulón
át megtartjuk, mert így kényelmesen hozzájutunk a legvastagabb méretû tölgy épületfához. Ezeket a hagyásfákat olyan helyen kell meghagyni, ahol azok a legkevesebb kárt okozzák, de maguk a legjobban
fejlõdnek.
Az elegyes tölgy–bükk állományoknak igen nagy haszna van. Így
kapjuk ugyanis a legjobb minõségû és legszebb tölgy épület- és szerfát.
Így ugyanis a tölgy karcsún a magasba tör, tekintélyes hosszúságú törzset nevel, mert a magasba törõ bükkfák erre rászorítják.
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Az elegyes tölgy–bükk állományokat, a tölgy igényei miatt, csak
mélyrétegû talajon termeszthetjük eredményesen, ezért erre a célra fõleg
az alacsony fekvésû, sík vidékek alkalmasak. Egyébként mindaz érvényes erre az erdõgazdálkodási módszerre, amit a bükk és a tölgy természetes felújítása során elmondottunk.

VI. fejezet
A tûlevelû állományok természetes felújításáról általában
A tûlevelûek természetes felújítását a lucfenyõ, jegenyefenyõ, erdeifenyõ és vörösfenyõ esetében alkalmazzuk.
Némelyik erdész a keletrõl nyugatra történõ letermelést állítja fel fõszabályként a tûlevelûek kivágásánál, míg mások az északkelet felõl délnyugat felé való elõrehaladást. Mert ez a módszer a széltörést okozó
északi szelek erejét gyengíti, egyben pedig lehetõvé teszi, hogy a tavasszal bekövetkezõ maghullást, illetve magszétszórást a déli, délnyugati és nyugati szelek elvégezzék.
Ezek az állítások, amennyiben a pusztító szelek erejének megtörésére vonatkoznak, helytállók, de mégis, korántsem általánosan érvényesek. Mert hegyek közt, a már korábban kifejtett okoknál fogva, módosulást, illetve korlátozást szenvednek. A magszórásra vonatkozó második
oknál fogva sem mondhatók általános érvényûeknek, mert az elõbb említett fafajok közül csak a lucfenyõre érvényes.
Bár így az elõbbi két szabály általános érvényességét elvitattuk, másrészt azonban azoknak sem lehet igazat adni, akik azt állítják, hogy a tûlevelûek letermelése dél, nyugat vagy észak felõl folytatva csak elõítéleten nyugodnék. A tapasztalat ennek az állításnak a helyességét nem igazolja. Tûlevelû állományoknál a vágás elkezdése az erdõk nyugati vagy
északi szélén okozza a legtöbb széltörést, azonkívül a legtöbb fagykárt
az újulatban. Viszont a vágás déli irányból való elkezdése után az újulat
szenved sokat a túlzott napfénytõl és hõségtõl, amire a hegyek déli lejtõin éppen elég példát láthatunk.
Tûlevelû erdõk kitermelésénél talán helyesebb lenne azt a fõszabályt
felállítani, hogy az északi és keleti irány közt fekvõ pontokból kiindulva, a
szemben lévõ déli és nyugati irányban leghelyesebb haladni a kitermeléssel.
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Tûlevelû állományoknak a meleg és nyirkos fekvés nem kedvez, tûlevelû fák jobban díszlenek hideg, száraz termõhelyen. Ezt a helyzetet
nyújtjuk fenyõ állományunknak, hogyha a kitermelésnél az elõbb említett szabályhoz tartjuk magunkat. Mert ilyen módon biztosítjuk a fenyõ
állományok számára a hûvös, száraz fekvést, a keleti és északkeleti szelek szabadon járhatják a területet, a lucfenyõ mag terjedésének ez nagyon kedvezõ.
Azt a kárt pedig, amit a széltörések okoznak, elháríthatjuk, ha a kitermelést a bevezetésben mondottak szerint józan ésszel mérlegelve végezzük.
Szabadon fekvõ sík vidékeken, szabadon álló hegyek tetején álló tûlevelû erdõk kitermelésénél tehát akkor járunk el helyesen, ha a vágással északkelet felõl délnyugat felé haladunk, míg az egyes fákat délkelet
felõl északnyugat felé döntjük.
A kitermelés és vágás irányát tûlevelû állományokban, ha azok hegylejtõkön, hegyhátakon, vagy általában hegyek között bezárva fekszenek,
nem lehet általános érvénnyel szabályozni. Ilyen helyeken a kitermelés
és vágás legelõnyösebb irányát az összes körülmények mérlegelésével,
és a fentebb elõadottak figyelembe vételével, matematikai és fizikai törvények alapján kell megállapítani. A döntés különösen akkor nehéz, ha
olyan helyen akarunk újra erdõt nevelni, ahol azt korábban kiirtották.
Ezt a döntést nem lehet olyan erdészekre bízni, akik nem rendelkeznek
megfelelõ alapos ismeretekkel a termõhelyet illetõen, akik csupán hivatali beosztásuknál fogva végeznék ezt a munkát. Hogy milyen fontos ennél a munkánál az alapos szakértelem, azt szomorúan bizonyítják a fenyõerdõktõl megfosztott kopár hegyek és hegyhátak.
Ami pedig a széltöréseket illeti, a kitermelés és vágás a fenyõerdõkben éppen erre a veszedelemre való tekintettel a legnagyobb elõvigyázatosságot és óvatosságot követeli meg. A korábban említett tûlevelû fafajok mind olyan hosszúra és magasra nõnek, hogy ezáltal a pusztító szeleknek egyenesen emelõül szolgálnak. Ezeknek a fáknak a gyökere nem
tud ellenállni a pusztító viharoknak, bár a lucfenyõ kivételével mindnek
van fõgyökere, de ezek nem elég erõsek ahhoz, hogy a szél erejének ellent tudjanak állani. A tûlevelû erdõkben tehát iszonyú méretû széltörések keletkezhetnek, ha a kitermelés és a vágás irányát nem a leggondosabb mérlegelés alapján határozzuk meg. Ezek a széltörések a hegyekben és hegyhátakon a legveszedelmesebbek, akár szabadon állnak azok,
akár beékelve más hegyek közé.
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A tûlevelû fák kitermelésére legalkalmasabb idõszak a november elejétõl május végéig terjedõ idõ.
Fenyõépületfa nyerésére legalkalmasabb idõszak a leghidegebb hónapok: tehát január és február, vagy nagyon kemény tél esetén március
közepéig terjedõ idõ.
A legjobb minõségû szerfát februártól márciusig vághatjuk ki, viszont a legjobb tüzelõfát és szenítésre alkalmas fát februártól március
közepéig nyerjük. A márciusban döntött tüzelõ- és szenítõfa a legjobb
minõségû.
Hegyek közt elterülõ fenyõerdõkben, különösen a hideg, zord klímájú magas hegyekben az általános körülmények, de különösen a termõhelyi viszonyok nem teszik lehetõvé, hogy a legkedvezõbb kitermelési idõpontot kiválasszuk. Ilyen helyeken kényszerülve vagyunk a fenyõfákat
márciustól októberig kitermelni, mindig az idõjárási viszonyoktól függõen. Az ilyen, júliusban és augusztusban, vagy amint a favágók mondják „az áfonyás idõszakban” döntött fák a leggyengébb minõségû épület-, mûszaki és szerfát szolgáltatják. A fák bütüje gyorsan megkékül, és
hamarosan gombák támadják meg, mert túl sok nedvességet tartalmaz.
A márciustól májusig döntött fák viszont a körülményekhez képest elég
jó tûzifát és szenítésre alkalmas fát adnak.

VII. fejezet
A lucfenyõ természetes felújítása
A lucfenyõ, megfelelõ jó termõhelyen 120 éves korában lesz gazdaságosan vágásérett. Az erdész tehát lucfenyõ állományokban 120 éves vágásfordulóval kell, hogy dolgozzék. Következõ magyarázataink során ezt a
vágásérettségi idõt és ezt a vágásfordulót fogjuk mint kiindulópontot tekinteni.
A lucfenyõ felújításánál fõszabály, hogy a kitermeléssel észak-északkelet közt fekvõ pontokból kiindulva dél-délnyugati irányba haladunk.
A lucfenyõ tobozai tavasszal, meleg déli vagy még inkább meleg délnyugati szelek hatására nyílnak ki és hullatják el magjaikat. A kitermelés
fent megadott iránya tehát biztosítja a lucfenyõmag szabad hullását a letermelt területre és így rajta az újulatot. Csak nagyon fontos körülmények,
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amelyeket korábban már említettünk, engedik meg, hogy ettõl az általános
szabálytól eltérjünk, és a kitermelés irányát másképp határozzuk meg.
A lucfenyõ természetes felújításánál második fõszabály, hogy hegyeken és azok déli lejtõin a megadott irányban, de a csúcstól lefelé, völgynek folytassuk a vágást.
A lucfenyõ természetes felújításának ez a fontos szabálya azon alapszik, hogy így nemcsak a lucfenyõ magjának a megfelelõ helyre való jutását biztosítjuk, hanem a lucfenyõújulatot is védjük, illetve védik a
lábon álló fák a túlzott napfénytõl és forróságtól. A hegyek déli lejtõin
az újulat védelme elkerülhetetlenül szükséges, mert ezeket a lejtõket a
nap majdnem egész nap süti. Egyáltalán a hegyek déli lejtõit a lucfenyõ
természetes felújítása során a legnagyobb óvatossággal kell kitermelni.
Ha ezen a téren hibát követünk el, akkor nagyon nehéz lesz az illetõ területen újból lucfenyõ állományt nevelni.
A lucfenyõ természetes felújításánál tehát harmadik fõszabály, hogy
a hegyek déli lejtõin keskeny vágáspásztákkal kell dolgozni.
Ezáltal az újulat a lábon álló fák árnyékába kerül, és így a túlzott napsütés ellen jobban védelmet talál.
A lucfenyõ állományok nem mind azonos minõségû egyedekbõl állnak. Vannak állományok, amelyek csupa vágásérett fákból állnak, mások viszont elegyesen tartalmaznak gazdaságosan vágásérett és nem vágásérett anyagot.
Ami az elsõ esetet illeti, leghelyesebben úgy járunk el, hogy a szóban
forgó erdõ északi szélén körülbelül ötven lépésnyi, vagy más szóval
húsz bécsi öl szélességû védõsávot meghagyunk – természetesen csak
akkor, ha ezt a körülmények megengedik –, és ezen a sávon belül végezzük az évi felújítóvágást.
Ennél a kitermelési szakasznál a területet teljesen tarra vágjuk.
Ennél a kitermelésnél lényeges követelmény, hogy a vágást keskeny
és egyenes vonalú területen végezzük. A pászta szélessége semmi esetre
sem lehet több, mint száz lépés, vagy negyven bécsi öl. Ennek alapján a
végvágásnál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.
Hogyha a lucfenyõ állomány úgy terül el, hogy a tervezett évi vágásmennyiség elérése céljából, az elõbb említettnél keskenyebb szélességû
pásztát kell letermelni, mint az erdõ teljes kiterjedése, akkor a vágást
minden további nélkül elvégezzük.
Ugyanígy járunk el akkor is, ha a tervezett évi mennyiség kitermeléséhez az erdõ adott pásztaszélessége éppen elegendõ.
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Hogyha azonban az évi vágásterv teljesítéséhez nagyobb területet
kell letermelni, mint a megengedett legnagyobb pásztaszélesség, akkor
elõször az elõzõ bekezdésekben megadott legnagyobb szélességû pásztát termeljük ki. Meghagyunk azonban egy ötven lépés vagy húsz bécsi
öl szélességû sávot, mint elõvédet lábon álló fákból, majd e mögött
újabb területet termelünk le az elõzõhöz hasonló hosszúságban, de csak
olyan szélességben, hogy a tervezett famennyiség abból éppen kikerüljön.
Hogyha pedig egy lucfenyõ állomány kitermelésénél a legelsõben
vagy legutoljára említett eset forog fenn, és a rákövetkezõ év kitermelése az összevont pászták szélessége révén, az elõzõ évi pásztára is átterjed, a második esetben pedig az elõvédül meghagyott pásztára is sor kerül, úgy mint a harmadik esetben, akkor úgy járunk el, amint azt az elõbb
leírtuk, aztán így folytatjuk minden évben, ha hasonló helyzet áll elõ.
Hogyha azonban a második eset áll elõ, akkor a következõ években
nem közvetlenül folytatjuk a kitermelést, hanem ötven lépésnyi vagy
húsz bécsi öl szélességû védõsávot meghagyunk, és csak e mögött
kezdjük újból a fák kitermelését. Hasonló körülmények közt az elkövetkezõ években is így járunk el.
A végvágás ezen módszerének haszna igen nagy, mivel a lucfenyõnek
rendszerint sekélyen, a föld felszíne alatt terjednek a gyökerei, és így
magános állásban a pusztító szelek erejének nem tud ellenállani. Azonkívül ilyen módon a letermelt területek maggal való bevetõdését sem
tudjuk biztosítani a magánosan álló lucfenyõkrõl. Így a terület felújulása a vágásterület mögötti, lábon álló állománytól függ. Mivel azonban a
tapasztalat azt tanítja, hogy a lucfenyõ maghullása csak a korábban megadott távolságra lesz kielégítõ sûrûségû ahhoz, hogy a vágásterületen
kellõen sûrû és jó minõségû újulat keletkezhessék, azért ezek az elõõrsfák biztosítják majd a letermelt terület felújulását. Különösen akkor, ha
a megmaradó állomány magtermése néhány éven át kimarad, mint
ahogy az hegyvidéken nem ritkán három-négy-öt évig, sõt néha hét évig
is megtörténik. Ezek az elõõrssávok, vagy védõsávok az újulatnak védelmet is nyújtanak száraz években a hõség ellen, hideg idõben pedig a
hideg szelek ellen. Ezek a meghagyott sávok megvédik a fiatal fák rügyeit az elfagyástól, ami hideg északi és északnyugati szelek esetén nem
ritkán elõfordul.
Ilyen módon kell lucfenyõ állományokban a végvágást folytatni,
minden évben a kijelölt területeken, ahol a fõszabály az, hogy sík terü44
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leteken mindig a déli erdõszegélyeken, hegyvidékeken pedig a déli
hegylejtõkön a hegy lábánál kell ezeket a védõsávokat meghagyni.
Ezek a sávok nemcsak a mögöttük elterülõ vágásterületet szórják be
fenyõmaggal, hanem magát azt a területet is, ahol õk állnak, és mindkettõt kellõ mértékben, mert utólag is odajuttatják magjaikat. Azonkívül az
újulatnak védelmet és árnyékolást biztosítanak a napsugárzás és hõség
ellen. Egyébként a déli oldalakon, illetve lejtõkön meghagyott védõsávok szélességét a mellettük elterülõ vágásterület szélessége határozza
meg.
A végvágás után megvárjuk a magtermõ évet, illetve a magszóródást.
Hogy pedig ezek a vágásterületek addig is el ne gazosodjanak, el ne füvesedjenek, szükséges, hogy állatokat hajtsunk rá legelni. Ezek ugyanis
a füvet, de általában mindenfajta gyomfát is, ami a takarójától megfosztott, szabad területen nagyon is könnyen elhatalmasodik, lerágják, elpusztítják.
Mihelyt reményünk van jó magtermõ évre, a vágásterületeket be kell
keríteni, és a talajt a magvak befogadására fellazítani.
Ez utóbbi munkát, az adott körülmények közt, többféle módon is
elvégezhetjük. Ha a végvágás utáni tavaszra jó magtermést, illetve maghullást várhatunk, akkor a területet még azon õsszel, de mindenesetre
maghullás elõtt a tuskóktól megtisztítjuk. Bár ez a munka sok helyen a
nagy hó és hideg idején, a talaj hozzáférhetetlensége miatt, nem végezhetõ el. Ha pedig a tuskókat gyökerestõl fordítjuk ki, ez a mûvelet a talajt magától fellazítja. Hogyha azonban a végvágás évében nincs remény
rá, hogy a következõ évben jó magterméssel számoljunk, akkor a következõképpen járunk el. A tuskókat a következõ év nyaráig meghagyhatjuk, mivel a szúveszély miatt június hó folyamán úgyis el kell azokat a
területrõl takarítani. Ezután a talajt, annak fekvése és minõsége szerint,
késõ õsszel vagy még helyesebben áprilisban, maghullás elõtt, gereblyével vagy kapával fellazítjuk, mégpedig vagy barázdásan vagy fészkesen.
Ha a talajlazítást barázdásan végezzük, akkor sík vidéken keletrõl
nyugati irányba húzzuk a barázdákat, hegyeken viszont sohasem a hegycsúcstól a hegy lába felé, hanem erre merõleges irányban, vagy a hegylejtõ síkjával párhuzamosan. A sík vidéken keletrõl nyugat felé megvont
barázdák védelmet és árnyékot biztosítanak a jövendõ újulatnak a napsugarak ellen, a hegylejtõkön a fentiek értelmében meghúzott barázdák
viszont azt akadályozzák meg, hogy a földre jutott magvakat vagy a fiatal újulatot az esõk és az olvadó hólé lemossa a mélybe.
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A talaj fellazítása bizonyos elõvigyázatot igényel. A lucfenyõ-felújításnál fontos követelmény, hogy a talajt annak tömör rétegéig megbolygassuk. A füves rész alatt, a talaj legfelsõ, laza rétege a nedvességet nem
soká tudja tárolni, az újulat tehát ilyen helyen nem tudna táplálékot felvenni. Ebben a laza rétegben az újulat finom gyökerei nem tudnak kellõen megkapaszkodni, mert a szilárdabb részig le sem érnek. Ezért ilyen
helyen az újulat száraz idõjárás esetén elpusztul. A fagy pedig, különösen nedves talajon, kiemeli a csemetéket a talajból. Ezeket a veszélyeket
küszöböljük ki tehát akkor, ha a talajt a tömött rétegig fellazítjuk, hogy
a csírázó magvak gyökere mindjárt kellõen megkapaszkodhassék.
A maghullás megtörténte után az illetõ vágásterületet a leggondosabban óvni kell. Kivételt képez az az eset, amikor a terület nagyon elgyomosodik, és fennáll a veszély, hogy a fû és gyom az újulatot elnyomja,
megfojtja. Ilyen esetben nemcsak tanácsos, hanem nagyon elõnyös is
szarvasmarhákat hajtani az újulatra. Ezt azonban az alább felsorolandó
óvatossági rendszabályok mellett kell végeznünk.
Az újulat elsõ évében semmi esetre sem szabad a területet legeltetni,
mert az állatok a még gyenge újulatot széttapossák, másrészt meg a fû
ilyenkor még hasznos védelmet nyújt a túlzott napsütés ellen. A második
évtõl kezdve azonban, és a következõ években 14 napon belül, vagy hetenként egyszer ráhajthatjuk a marhákat, de csak tavasszal, rügyfakadás
elõtt, vagy õsszel, ha az évi hajtások már elfásodtak.
A pásztorokat minden esetben utasítani kell, hogy állataikat szélesen
szétterülve, lassan hajtsák át a területen. Az újulat ilyen módon nem sok
kárt szenved, az elõálló kárt viszont az elért haszon túlszárnyalja.
A vágásterületek kímélésének legalább tíz-tizenkét évig kell tartania,
mert ahol az erdõket legeltetik, olyan helyen ritkán történik más védelmi intézkedés. De legalább az elsõ hat évben az újulatot szigorúan védeni kell.
Ha a vágásterületek megkapták a kellõ magvetést, maghullást, és az
újulat szépen fejlõdik, akkor egy jó magtermõ évben az eddig meghagyott védõsávokat termeljük le. Ezeket a sávokat az erdõk déli szegélyén
vagy az északi hegyoldalakon úgy foglaljuk egybe, hogy a tervezett évi
kitermelés mennyiségét megkapjuk belõle. Ha tehát ezeken a sávokon
megtörtént a maghullás, letermelhetjük õket.
Ezeknek a sávoknak a letermelésénél fontos követelmény, hogy azt
mindig télen, nagy hó idején végezzük, és hogy a ledöntött törzseket onnan mielõbb kiközelítsük. Így az ott dolgozó emberek az újulatot nem ta46
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possák szét, és a fuvaros szekerek a fiatal fácskákat nem teszik tönkre.
Ennek a végvágás utáni eljárásnak a haszna világos: a védõsávok teljesítették a feladatot, amiért meghagytuk õket, a tervezett vágásterületet beszórták maggal. A mögöttük elterülõ területekre kellõ mennyiségû magot szórtak, a felnövekvõ újulatnak pedig, ameddig az szükséges
volt, védelmet és árnyékot biztosítottak és fejlõdésüket elõsegítették.
Ugyanezt a feladatot arra a területre nézve is elvégezték, ahol õk maguk álltak. Fölösleges volna tehát ezeket a sávokat a következõ vágásfordulóig túltartani. Addig már úgysem produkálnának jelentõsebb vastagsági növekedést, sõt sokan közülük elpusztulnának, vagy amint különösen hegyes vidéken történni szokott, a szélviharok döntenék ki
õket. Azokat a területeket, ahol ezek a sávok állottak, ilyen módon elõnyösen használtuk, mert róluk azonos idõtartam alatt kétszerannyi famennyiséget kaptunk.
A vágásterületeken felnövõ lucfenyõket 30. évükig magukra hagyjuk, és csak azután gyérítjük.
Az elsõ tisztítóvágásnál az elhalt fákat és az elnyomott példányokat
szedjük ki. Ennél a vágásnál fontos követelmény, hogy egyetlen egészséges, jól növekvõ fát sem szabad kivágni.
Az elsõ tisztítóvágásnak igen nagy a haszna. Az egészséges, erõteljes
növekedésû fák ily módon több térhez jutnak, jobban fejlõdnek, mert
több tápanyaghoz jutnak. Azt a tápanyag-mennyiséget ugyanis, amit
ezek az alászorult, csenevész fák mégis elszívnak a talajból, most mind
a jó növekedésû fák kapják meg, amelyek ettõl kezdve erõteljesen nõnek
a magasba. Arra azonban ügyeljünk a tisztítóvágásnál, hogy az állomány
zártsága megmaradjon, nehogy a szél, zúzmara és hó, az aránylag vékony, magasba szökött fákat eltörje vagy kidöntse.
A vágásterület, illetve az újulat az elsõ tisztítóvágás után 60. életévéig békében marad. Ekkor végezzük a második tisztítóvágást, amikor is
újból kiszedjük az idõközben elhalt, elszáradt vagy alászorult, elnyomorodott fákat.
Ennél a második tisztítóvágásnál szigorúan csak a kiszáradt és alászorult egyedeket szedjük ki.
A második tisztítóvágás igen nagy figyelmet igényel. Fontos, hogy az
olyan fákat, amelyeknek a hó ugyan letörte a csúcsát, de törzse szép és
koronájában még bõven vannak erõteljes, vastag ágak, meghagyjuk, feltéve, ha ez a meghagyás a záródás miatt szükséges. Az ilyen, csúcstörött
fákat, amelyeket csak a záródás miatt hagytunk meg, ki kell késõbb
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szedni, mihelyt a többi körülötte álló fák koronája annyira kifejlõdött,
hogy a koronák záródása kellõen biztosítható.
A második tisztítóvágás haszna is igen nagy. A megmaradó fák így
több tápanyaghoz jutnak és több térhez, ami növekedésükhöz szükséges.
Viszont a záródás megtartásával a szél és az idõjárás viszontagságaival
szemben védjük az állományt. A záródás érdekében még a száraz és
csúcstörött fákat is meg lehet hagyni, hogy az egészséges fákat a szél,
hó, fagy, zúzmara és jég károsítása ellen védjük.
Ez egyébként a legnagyobb veszedelem a lucfenyõ állományokban,
de a záródás ilyen módon való fenntartásával a szú kártétele ellen is védekezünk. Ugyanis a szél által ide-oda hajlított, zúzmarával és hóval túlterhelt lucfenyõ gyökérzete könnyén kilazul, mert gyökerei, mint tudjuk,
a föld felszínén sekély mélységben futnak. Ha pedig ilyen módon kilazul,
nem tud kellõ mennyiségû tápanyagot felvenni, hanem csak senyved, beteges lesz, mely állapot aztán kész prédájává teszi a szúbogaraknak.
Éppen ezen oknál fogva azonban nagyon fontos a hótöréses fát a területrõl mielõbb eltávolítani.
A lucfenyõ vágásterületeket ezután kilencven éves koráig nem háborgatjuk. Ebben a korban ritkán fordul elõ, hogy a sûrû állományban sok
alányomott fa lenne található. Hogyha azonban mégis volnának ilyen elnyomott, alászorult fák, akkor egy harmadik tisztítóvágás során ezeket
ki kell szedni.
Arra azonban ügyeljünk, hogy ennél a harmadik tisztítóvágásnál csak
a tényleg elnyomott vagy máskülönben sérült fákat vegyük ki.
Ezt a tisztítóvágást is a már ismételten említett gondossággal és körültekintéssel végezzük.
Ennek az eljárásnak a haszna az elõbb elmondottakból világos. Mindenesetre ebben a korban a záródás némi megszakítása már nem jár
olyan veszéllyel, mint fiatalabb korban, mert a fák idõközben jelentõsen
megerõsödtek, megvastagodtak és gyökérzetük is fejlettebb.
Hogyha végül a vágásterületek elérték 120. évüket, akkor a vágásterv
szerint esedékes évi kitermelési szakaszon elvégezzük a végvágást.
Hogyha pedig a második eset áll fenn, amikor ugyanis az állományban vegyesen található gazdaságilag vágásérett és nem vágásérett faanyag, akkor az ilyen állományt, ami mindig a helytelen erdõgazdálkodás eredménye, újból alapos vizsgálatnak kell alávetni. Az ilyen erdõk
faállománya rendszerint mind záródás, mind pedig életkor és növekedési erély szempontjából nagyon vegyes.
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Ha ilyen helyen a nem vágásérett faállomány jó növekedést mutat,
nem elnyomott, és csupa fiatal, ígéretes fákból áll, és ezek olyan
mennyiségben fordulnak elõ, hogy az idõs fák kitermelése után és azok
kiközelítése után minden károsodás ellenére elegendõ számban találhatók ahhoz, hogy belõlük erdõ fejlõdjék, akkor a vágásérett anyagot, aminek a száma úgy is csekély, ki kell termelni, és a visszamaradó nem vágásérett, de jól fejlõdõ állományt az elõzõekben kifejtett szempontok
szerint tovább kell nevelni.
Hogy a visszamaradó fiatal állományt lehetõleg kíméljük, úgy járunk
el helyesen, ha a vágásérett fák kitermelését télen, nagy hóban végezzük,
amikor a fiatal fákat a legjobban lehet kímélni. Ilyen módon elkerülhetetlen, hogy az állományban itt-ott kisebb-nagyobb rések ne keletkezzenek, amelyeket aztán leghelyesebb, ha megfelelõ csemeték kiültetésével
töltjük ki.
Ennek a vágási módnak az elõnye a következõ: ha a már most vágásérett fát benne hagynánk az állományban mindaddig, amíg a körülötte
felnövekvõ fiatal törzsek is elérik a vágásérett kort, akkor ezek az öreg
fák addigra pusztulásnak indulnának, kiszáradnának, ellepné õket a szú.
Azonkívül ezek az öreg fák a fiatal állomány fejlõdését nagyon hátráltatnák. Viszont az idõs fák eltávolításával a fiatal fákat mindazon tényezõk birtokába juttatjuk, amelyek azok fejlõdését elõsegítik. Végül ilyen
módon hamarabb tudjuk az ilyen állományt újból a szabályszerû erdõkezelés útjára hozni.
Hogyha azonban az ilyen elegyes állományban a nem vágásérett állomány csupán kevés számú, rudaskorú fából áll, amelyek rossz növekedést
mutatnak és gyakran elnyomottak, akkor leghelyesebben járunk el, ha a
vágásérett anyaggal együtt ezt a fiatal állományt is kitermeljük, és ilyenformán a területet most már a szabályszerû erdõgazdálkodás körébe vonjuk. A kitermelést természetesen az eddig elmondottak szerint végezzük.
Az eljárás haszna világos. Az elnyomott, fejlõdésképtelen rudaskorú
fák sohasem fejlõdnének alkalmas és jó minõségû anyagot adó fákká. Az
érett korú fákkal együtt való eltávolításuk révén tehát nemcsak hamarabb tudunk a területen szabályszerû erdõgazdálkodást kezdeni, hanem
ilyen módon, ugyanazon a területen, az új állomány vágásérettségéig
több faanyagot termelünk, mintha a rudaskorú, gyenge állományt ott
hagytuk volna.
Hogyha azonban az állományban ezek a rudaskorú fák kellõ számban
fordulnak elõ, nem elnyomottak, hanem jó növekedésûek, akkor ezeket
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nem termeljük ki mindjárt, hanem a köztük levõ vágásérett fákat túltartjuk és a fiatal állományt 50-60 éves koráig meghagyjuk, és csak akkor
termeljük le mind a kettõt egyszerre, az évi vágás terv szerint, melynél a
korábban leírtak szerint járunk el.
Az eljárás haszna a következõ: Ha csak a fiatal fákat termelnénk ki
vagy csak az öregeket, mindkét esetben nagy kár származnék belõle.
Mert elsõ esetben a vágásérett törzsek döntése során a fiatal fák koronája letörne, kérgük megsérülne, sõt sok teljesen tönkremenne, miáltal az
ígéretes fák jövõbeni fatermését elvesztenénk. Az elõbb mondott eljárással viszont ezt a kárt nemcsak elkerüljük, hanem a fiatal fák kitermelésével meglehetõs mennyiségû, használható vastagságú faanyagot nyerünk.
A lucfenyõ magjának repülõkészsége folytán kopár területeken is lehetséges lucfenyõújulat létesítése.
Ez az alábbi módszer szerint történik.
Erre a célra olyan kopár területet választunk ki, amelyik egy lucfenyõerdõtõl keletre, északkeletre vagy északra fekszik. Ha a lucfenyõ állományban remény van jó magtermésre, akkor a kijelölt kopár területet
az erdõ szélétõl számítva legfeljebb száz lépés távolságig védelembe
vesszük. Aztán ezt a területet, ha ott a talaj nagyon el lenne gyomosodva, füvesedve, õsszel vagy tavasszal, de mindenesetre még maghullás
elõtt kapával fellazítjuk, soros barázdával vagy fészkesen. Ha azonban
nem mutatkozik elfüvesedés, akkor ezt a munkát nem kell elvégezni. A
maghullás megtörténte után, ha terület talaját nem kellett fellazítani, akkor tüskés gallyakkal végigboronáljuk a területet, hogy a magvakat a
földbe bedolgozzuk. Ha pedig a terület fel volt lazítva, akkor gereblyével vagy boronával juttatjuk a magvakat a földbe. A keletkezõ lucfenyõújulatot aztán a korábban leírtak szerint kezeljük.
Az eljárást a következõ meggondolás alapján végezzük. A lucfenyõ
magja mindig déli, délnyugati vagy néha nyugati szél esetén hullik ki. Új
lucfenyõ állományok tehát csak a magtermõ állománytól északra, északkeletre vagy keletre keletkezhetnek. A lucfenyõ magjai néha nagyon
messze eljutnak, de újulat keletkezéséhez szükséges mennyiségben csak
az elõbb említett távolságra. Ha azt akarjuk, hogy a mag tényleg a megbolygatott talajba jusson, errõl megfelelõ eljárással gondoskodjunk, ami
a már említett gereblyés vagy boronás megmunkálásban áll.
Természetes lucfenyõújulatot mind sík vidéken, mind hegyes vidéken létesíthetünk, de mégis kedvezõbb számára a hideg, de mégsem túl
hideg hegyvidék, ezek északi lejtõi. Érdemes külön hangsúlyozni, hogy
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a lucfenyõ a legkiválóbb minõségû faanyagot ezeken a sovány, köves
hegyhátakon és hegylejtõkön adja. Az alacsonyabb hegységek tápdús talaján ugyanis a lucfenyõ túl gyors növekedése révén rendszerint nem éri
el a kívánt vastagságot és minõséget, fája puha, porózus lesz és a vörös
korhadásnak is könnyebben áldozatul esik. Másrészt viszont a magas
hegységek túl hideg, zord klímája mellett szintén nem lehet a lucfenyõ
természetes felújításáról beszélni, mert ilyen helyeken a lucfenyõ nem
tudja teljes kifejlõdését elérni.
A lucfenyõ számára legkedvezõbb termõhelyeken a fa már századik
életévében eléri azt a rönk vagy építõfa vastagságot, amit elvárunk tõle.
Ilyen termõhelyeken tehát száz éves korban már letermelhetõ, de ha igen
vastag faanyagra van szükségünk, ilyet akarunk termelni, akkor a végvágással mégis a százhuszadik évig kell várnunk. A nagyon magasan
fekvõ, hideg, zord klímájú területeken a lucfenyõ csak késõbb, százötvenedik életéve felé éri el gazdaságos vágásérettségét, de a még ennél is
magasabban fekvõ termõhelyeken sokszor csak a kétszázadik évben. Ez
különösen ott fordul elõ, ahol a talaj ugyan kedvezõ a lucfenyõnek, de a
hideg, zord klíma nagyon lassítja a fejlõdését, és így a kívánt teljes kifejlõdést késõbb éri el.
A májustól augusztusig döntött lucfenyõt a tímárok cserzésre tudják
felhasználni, mert ilyenkor a kérget könnyû lehántani. Egyébként a közepes és kis lucfenyõpéldányok szolgáltatják a legjobb cserzõkérget. A
lucfenyõnek cserzési célra történõ kitermelésénél nagyon körültekintõen
kell eljárni, mert vannak vevõk, akik a lekérgezés után ott maradó épületfára nem tartanak igényt, sõt mások még a tüzelõnek való fára sem. A
vastagabb épületfa kérgét a tímárok nem szívesen vásárolják, viszont a
lekérgezett fa minõsége és tartóssága csökken a lekérgezés által.

VIII. fejezet
A jegenyefenyõ természetes felújítása
A jegenyefenyõ legkedvezõbb gazdasági vágásérettségét százhuszadik
életévében éri el, ezért az ilyen állományok vágásfordulóját is ehhez az
idõtartamhoz kell szabni, a következõ fejtegetéseinknek is ez fog alapjául szolgálni.
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A jelenlegi jegenyefenyõ-erdõségek korösszetétel szempontjából nem
egységesek. Vannak állományok, melyek csupa gazdaságilag vágásérett
fát tartalmaznak, de vannak olyanok is, amelyek vegyesen tartalmaznak
vágásérett és nem vágásérett törzseket.
Azokban az állományokban, amelyekben csupa gazdaságosan vágásérett
faanyag található, az évi vágásterv szerinti területeken vetõvágást végzünk.
A vetõvágásnál elõször a száradásnak indult, sérült, beteg vagy elnyomott példányokat szedjük ki, majd az egészséges törzsekbõl annyit,
hogy a megmaradóak lehetõleg egymástól egyforma távolságra álljanak
úgy, hogy szélsõ ágaik érintsék egymást.
A hegylejtõk déli, északi és keleti oldalain, valamint a síkvidéki vagy
hegyvidéki széles hegyhátakon elterülõ jegenyefenyõ-erdõkben a vetõvágást mindig zártabban kell végezni.
A vetõvágásnak igen nagy haszna van. A jegenyefenyõnek mélyrehatoló fõgyökere és több, mélyrehatoló szívgyökere van, úgyhogy ezek segítségével, nem teljes záródás esetén is ellen tud állni bizonyos fokig a
széltörésnek. Maghullása a tobozpikkelyek lehullásával együtt, õsszel
októberben, nem meghatározott széliránynál történik, és nem is repülnek
olyan messzire, mint a lucfenyõ magjai. Napnak kitett területen a lehullott magvakból nem fejlõdik újulat, mert a magvak a napsugarak iránt
nagyon érzékenyek. Ehhez járul még, hogy a kései fagyok a csírázni
kezdõ magvakat, de néha az egész újulatot tönkreteszik. A vetõvágással
tehát nem csak a terület maggal való bevetését biztosítjuk, hanem az újulat számára védelmet, árnyékolást is teremtünk, védelmet különösen a
hideg ellen, ami a fiatal csemeték számára nagyon veszedelmes.
Az ilyen módon kialakított vetõvágásban megvárjuk a maghullást,
vagyis az elsõ magtermõ évet. Hogy azonban a vágásterületet addig is az
elgyomosodástól, elfüvesedéstõl megvédjük, szükséges, hogy legelõ jószágot hajtsunk rá.
Hogyha reményünk van magtermõ évre, akkor a vágásterületet védelembe vesszük. A talajt szeptemberben, maghullás elõtt, ugyanúgy, mint
a lucfenyõ állományokban, fellazítjuk, amikor is a szúbogarakra semmi
tekintettel nem leszünk, de a talajt egészen a tömött rétegig fellazítjuk.
Ha a maghullás megtörtént, a területet a legszigorúbb védelem alá
vesszük. Hogyha azonban a terület túlságosan elgyomosodott, elfüvesedett volna, úgyannyira, hogy a gyom az újulatot elnyomással fenyegeti,
akkor a lucfenyõ természetes felújításánál tárgyalt módon, állatokat kell
a területre hajtani.
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Hogyha az újulat a fél láb magasságot elérte, ami a jegenyefenyõnél
a maghullástól számított hatodik évben szokott bekövetkezni, akkor a
vetõvágást felváltja a felszabadító vágás.
A felszabadító vágásnál a vágásterületen álló vastag fák közül annyit
távolítunk el, hogy a visszamaradóak, lehetõ egyenletes elosztásban,
egymástól körülbelül 12-15 lépésre álljanak.
A hegylejtõk, valamint a síkvidékek és hegyvidékek erdeinek déli,
keleti és északi oldalain a felszabadító vágást mindig zártabban kell végezni, hogy az újulat a déli fekvésû területeken a nap hevétõl, északi és
keleti fekvés esetén pedig a hidegtõl óvva legyen.
A jegenyefenyõ felújításánál, éppen úgy, mint a bükk felújításánál,
nagy gondot fordítsunk arra, hogy a felszabadító vágást lehetõleg télen,
nagy hó idején végezzük, és hogy a kidöntött törzseket a területrõl minél elõbb kiközelítsük. Ilyen módon az újulatot a taposástól, a fuvarok
szállítása során elkerülhetetlen károsítástól jórészt megvédelmezzük.
A felszabadító vágásnak nagy haszna van. Az újulat a hatodik évében
már olyan magasra nõtt, úgy megerõsödött, hogy a gyomok, füvek neki
már nem árthatnak. Azonkívül meg is erõsödött az újulat annyira, hogy a
napsugaraknak és az idõjárás viszontagságainak jobban ellen tud állni. Sõt,
az újulat most már kívánja a napsugarat és az esõt, ami fejlõdését elõmozdítja. Mindezt a felszabadító vágás megadja neki, másrészt a megmaradó
fák mégis biztosítanak neki annyi védelmet, amennyire továbbfejlõdéséhez
még szüksége van. Vagyis a fiatal újulatot nem tesszük ki túl gyorsan a nap,
a hideg és az idõjárás behatásainak. Végül a felszabadító vágás során azokon a foltokon, ahol nem keletkezett volna megfelelõ újulat, a hiányt mesterségesen pótoljuk, akár magvetéssel, akár csemeteültetéssel.
A felszabadító vágás után a területet mindaddig magára hagyjuk,
amíg az újulat a tízéves kort eléri. Ekkor kerül sor a végvágásra.
A végvágásnál mindazokat a jegenyefenyõ-példányokat, amelyeket a
felszabadító vágás során még meghagytunk, kiszedjük.
A végvágásnál is, akárcsak a felszabadító vágásnál, nagyon ügyeljünk arra, hogy a munkálatokat lehetõleg nagy hó idején végezzük, és
hogy a ledöntött fákat is még nagy hó idején közelítsük ki a területrõl.
A végvágás haszna igen nagy. A most kitermelésre kerülõ fák elvégezték feladatukat azzal, hogy a terület pótlólagos, utólagos magvetését
elvégezték, az újulatnak a szükséges árnyékot biztosították, a hideg ellen védelmet nyújtottak. A nap és a hideg ellen való védelmet ugyanis a
jegenyefenyõ tíz éven át igényli, mert csak ennyi idõ után erõsödik meg
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annyira, hogy veszély nélkül ki lehet tenni a napsugarak hatásának és az
idõjárás viszontagságainak. Mostantól fogva azonban éppen ez a két tényezõ lesz az, ami fejlõdését nagymértékben elõsegíti.
A jegenyefenyõ-újulatot tulajdonképpen tizenkét évig kellene a legszigorúbb védelem alatt tartani, mert csak erre az idõre erõsödik meg
annyira, hogy a szarvasmarha nem tudja már lelegelni. Ettõl az idõponttól kezdve azonban ez a veszély már nem fenyegeti. Sajnos azonban,
olyan erdõkben, amelyek legeltetési területnek számítanak, legeltetési
szolgalommal terheltek, ez a védettség nem valósítható meg. Ilyen helyen is azonban legalább az újulat elsõ hét évében óvjuk azt a legeltetéstõl, mert a szarvasmarha nem csak a csemeték lelegelésével, de még inkább azok letaposásával igen nagy kárt okoz.
Az újulatot ezután magára hagyjuk, míg a területen levõ jegenyefenyõk elérik a harminc éves életkort. Ekkor kerül sor az elsõ tisztítóvágásra, áterdõlésre.
Ezúttal csak a kiszáradt, elpusztult vagy elnyomott rudaskorú fákat
szedjük ki.
Ezt a gyérítõ vágást éppen olyan óvatossággal kell végezni, mint azt
a lucfenyõ gyérítésénél is hangsúlyoztuk. Vagyis nagyon kell ügyelni rá,
hogy a koronazáródás megmaradjon.
A gyérítõ vágás haszna ugyanaz, mint amit már a lucfenyõ természetes felújításánál kifejtettünk.
A jegenyefenyõ vágásterületet ezután hatvan éves koráig nem háborgatjuk. Ekkor kerül sor a második gyérítõ vágásra.
Ezúttal ismét csak az elpusztult vagy alászorult fákat távolítjuk el.
A második gyérítõ vágást még nagyobb elõvigyázattal kell végezni,
mint az elsõt. A széltöréstõl ugyan nem kell olyan mértékben tartani,
mint a lucfenyõ állományokban, de ha a gyérítés során túl sok fát találunk kiszedni és ezzel a záródást nagy mértékben megbontjuk, akkor hótöréstõl lehet félni, mert a törzsek nem nõnek olyan gyorsan és nem vastagodnak olyan mértékben, mint teljes záródásnál. Ezen oknál fogva
pontosan kövessük azokat az elõírásokat, amiket a lucfenyõújulatoknál
erre az esetre vonatkozóan mondottunk.
A második gyérítõ vágás haszna ugyanaz, mint amit a lucfenyõ természetes felújításánál mondottunk, mégis azzal a különbséggel, hogy
amit ott a szúval kapcsolatban elõírtunk, az itt nem jön számításba, a
széllel kapcsolatos megjegyzéseink is csak kis mértékben alkalmazandók. A vágásterületet ezután kilencvenedik évéig kíméljük meg a fejszé54
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tõl. Ekkor kerül sor a harmadik gyérítõ vágásra, amikor szintén csak a
sérült, elnyomott fákat távolítjuk el. Ezt a gyérítõ vágást akkor is el kell
végezni, ha az eltávolítandó beteg példányok száma csekély.
Ismételjük, ezúttal is csak a sérült, elnyomott példányokat szedjük ki,
mert a záródásra ezután is nagyon kell ügyelni. Ha ugyanis ezt az elõírást nem követjük, akkor az elkövetkezendõ vetõvágásnál a szükséges
záródást nem tudjuk biztosítani.
Az elõzõekben említett óvatosságot ennél a belenyúlásnál is szem
elõtt kell tartani, bárha a jegenyefenyõ záródásának némi megbontása
nem jár olyan károsodással, mert ezek, ebben a korban már nagyobb
széllökéseknek is ellen tudnak állani.
Ennek a vágásnak a haszna a második gyérítõ vágásnál mondottakkal megegyezik.
Huszonöt év elteltével, vagyis az állomány 115 éves korában, elvégezzük a területen a vetõvágást, majd ezt követõen, megfelelõ idõpontban a
felszabadító és végvágást, úgy, amint azt a korábbi bekezdésekben leírtuk.
Olyan jegenyefenyõ-erdõkben, amelyekben gazdaságosan vágásérett
és nem vágásérett fák vegyesen találhatók, alaposan meg kell vizsgálni
az állományt a vágásérett és nem vágásérett állomány egymáshoz való
viszonyára nézve, valamint általános tulajdonságaira nézve is, mert ilyen
erdõkben rendszerint nagy változatosságát találjuk a különbözõ záródású, korú és minõségû fáknak, jó és rossz növésûeknek egyaránt. Az így
megvizsgált és megállapított különbözõ esetekben ugyanúgy járunk el,
mint a lucfenyõ természetes felújításánál. Ha az ott elmondottak szerint
a teljes letárolás mellett döntünk, akkor a következõkben a rendszeres
erdõgazdálkodásra térhetünk át. Természetes magvetés útján kopárosokat is lehet jegenyefenyõvel beerdõsíteni. Olyan kopárokat lehet ilyen
célra felhasználni, amelyek közvetlenül határosak jegenyefenyõ-erdõkkel, kivéve a tõlük délre fekvõket, feltéve, ha ezek a területek kellõen védettek. Abban az évben, amikor jó magtermésre van kilátás, õsszel, maghullás elõtt, a kopárosnak egy sávját, az erdõtõl számított hatvan lépés
szélességben kezelésbe vesszük, és a továbbiakban úgy járunk el vele,
amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál erre a pontra nézve mondottunk. Az így keletkezõ újulatot ezután a jegenyefenyõre vonatkozó
korábbi bekezdésekben mondottak szerint kezeljük.
Ez az eljárás az alábbi meggondolásokon alapszik. A jegenyefenyõ
magja nem egy bizonyos, meghatározott széliránynál hullik ki. Mihelyt
a magvak megértek, a tobozpikkelyek lehullanak orsójukról, és velük
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együtt a magvak is kihullanak. Ezek szerint minden olyan kopár terület
felújítható volna jegenyefenyõvel, amelyik határos a magtermõ állománnyal. A tapasztalat azonban azt bizonyítja, hogy a jegenyefenyõ
magjának érése idején legritkábban éppen az északi szél fúj. Így a magtermõ állománytól délre fekvõ területek csak a legritkább esetben kaphatnak elegendõ természetes magvetést. A jegenyefenyõ-újulat fiatal korában nagyon érzékeny a napsugárzásra és a hidegre, ezért szabadon álló, nem védett területen ritkán cseperedik fel. A felújítandó kopároknak
tehát védetten kell feküdniök, ha azt akarjuk, hogy az újulatból legyen is
valami. Ámbár a jegenyefenyõ magja is röpül valamelyest, de olyan
messze nem, mint a lucfenyõé. Az a kopáros sáv tehát, amit jegenyefenyõvel akarunk természetes utón felújítani, nem lehet olyan széles, mint
a lucfenyõnél. Az elõzõekben megadott sávszélességen lesz a maghullás
kívánatos sûrûségû. A jegenyefenyõ természetes felújítása mind alacsony fekvésû sík vidékeken, mind pedig hegyvidéken megvalósítható.
A hegyvidékek közül azonban csak a nem túl magas és nem túl hideg
övezetek jöhetnek számításba, ahol ugyanis a jegenyefenyõ jól tenyészik. Általában a középhegységek északi lejtõi a jegenyefenyõ legkedvezõbb termõhelyei. Olyan hegyeken azonban, ahol a termõtalaj sekély, az
anyakõzet pedig mészkõ, ritkán éri el a jegenyefenyõ teljes kifejlõdését,
sõt rendszerint fejlõdésében meg is reked. És éppen ez az oka annak,
hogy nagyon magas, hideg éghajlatú hegyekben nem tenyészik.
A jegenyefenyõ megfelelõ jó termõhelyen százhúsz éves korában
már kiváló rönköt és épületfát ad. Ebben a korban tehát ilyen termõhelyeken végvágást végezhetünk. Hogyha azonban a jegenyefenyõ állományból igen vastag hajóépítésre és épületfára való faanyagot akarunk
kapni, akkor csak 140-160 éves korában termeljük ki.

IX. fejezet
Az erdeifenyõ természetes felújítása
Az erdeifenyõ megfelelõ termõhelyen százhúsz éves korában éri el teljes
vágásérettségét. Erdeifenyõ állományok vágásfordulója tehát százhúsz
esztendõ. Ez a vágásérettségi kor és ez a vágásforduló fogják az erdeifenyõ természetes felújítására vonatkozó fejtegetéseink alapját képezni.
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Az elõforduló erdeifenyõ állományok vagy csak tisztán teljesen vágásérett faanyagot tartalmaznak, vagy vegyesen, vágásérettet és nem vágásérettet.
Az elsõ esetben az évente kitermelésre kerülõ területen vetõvágást
végzünk.
Ez alkalommal annyi törzset távolítunk el, hogy a megmaradók lehetõleg egyenletes elosztásban, egymástól 12-15 lépésre álljanak. Leghelyesebb, ha az összevissza nõtt, elnyomorodott törzseket vágjuk ki.
A déli, keleti és északi hegylejtõkön, az ugyanilyen fekvésû síkvidéki
vagy hegyvidéki erdõkben ezt a vetõvágást sötétebben végezzük, vagyis
több fát hagyunk meg és egymáshoz közelebb állóan.
Ennek a vágásnak a haszna nagy. Az erdeifenyõ erõs fõgyökerénél
fogva a pusztító viharoknak, a széltörésnek meglehetõsen ellen tud
állni. Tobozai, ámbár a magvak benne már októberben megértek, csak
a következõ év tavaszán, április-májusban nyílnak ki, mégpedig meleg idõjárás esetén és ekkor, a tobozpikkelyek felnyílásával egyidejûleg, belõle a magvak is kihullanak. A maghullás bármely széliránynál
megtörténik. Magtermése majdnem minden évben van, csak nem mindig azonos mennyiségben. Újulata negyedik életévéig a napsugárzással és hideggel szemben kissé érzékeny, ez idõ alatt tehát némi védelmet igényel. A fentebb említett vetõvágás nemcsak a szükséges védelmet biztosítja, hanem a kellõ magvetésrõl is gondoskodik. A gyönge
csemetéknek árnyékot nyújt, és védelmet a nap és az idõjárás behatásai ellen.
A vetõvágás elvégzése után meg kell várni, míg a maghullás bekövetkezik, de addig lehet marhát legeltetni a területen.
Mihelyt egy évben bõséges magtermésre van kilátás, amit az erdeifenyõnél jó elõre lehet tudni, a vágásterületet késõ õsszel, novemberben,
vagy ha az idõjárás megengedi, decemberben, sõt esetleg márciusban
vagy áprilisban fel kell lazítani, úgy amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál tárgyaltuk. A talaj fellazítását ennél hamarabb elvégezni azért
nem tanácsos, mert az erdeifenyõ hároméves hajtásairól a tûk októberben lehullanak, és így a talajt a magvak számára hozzáférhetetlenné teszik. A szú kártételére azonban nem kell tekintettel lenni.
A vágásterületet maghullás után szigorú védelembe vesszük. Hogyha
azonban a fû túlságosan elhatalmasodnék, annyira, hogy az az újulatot
veszélyezteti, akkor marhákat kell ráhajtani azok mellett a feltételek
mellett, amelyeket a lucfenyõ természetes felújításánál elmondottunk.
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A maghullást követõ negyedik évben a területet a végvágással nyugtalanítjuk. Ennél a területen található minden fát eltávolítunk.
Hogy az újulatot ennél a végvágásnál lehetõség szerint kíméljük,
azért ezt a munkát lehetõleg télen, nagy hó mellett végezzük, és a ledöntött fákat is még nagy hó idején közelítsük ki a területrõl.
A végvágás haszna nagy. A vetõvágás alkalmával a területen meghagyott fák maghullatásukkal, és azzal, hogy az újulatnak védelmet nyújtottak, feladatukat elvégezték.
Az erdeifenyõ-újulat csak elsõ három évében kívánja meg a védelmet, azután már erõsebb, és keményebb lesz. Ilyen korban már egyenesen kívánja az idõjárás behatásait, az esõt, a napot, amik növekedését
nagymértékben elõsegítik. Ilyenkor tehát az anyafák és védõfák már fölöslegesek, eltávolításuk az újulat növekedését elõsegíti.
Egyébként az erdeifenyõ-újulatot tíz éven át óvni kell, mert csak ebben a korban erõsödik meg annyira, hogy a szarvasmarha nem tud benne kárt tenni, a késõbbi években ez az ellenállóképessége, a mind gyorsabb növekedés folytán, még csak fokozódik. Olyan helyeken, ahol az
erdõk legeltetése szokásban van, az újulatot nem lehet ilyen sokáig megvédeni, sõt néhol egyáltalán nem lehet. Mindenesetre legalább hat évig
szigorú védelmet biztosítsunk az erdeifenyõ-újulatnak.
Ezután a vágásterületet harmincévenkénti belenyúlással úgy, amint
azt a lucfenyõ természetes felújításánál elmondottuk, kezeljük. Hogyha
a terület faállománya elérte a 116 éves kort, akkor újból kezdjük a vetõvágással, majd ezt követõen, megfelelõ idõszakokban a végvágással
újabb vágásfordulót kezdünk.
Ami a második esetet illeti, amikor az erdeifenyõ állomány vágásérett és nem vágásérett egyedekbõl vegyesen áll, akkor ugyanúgy járunk
el, amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál leírtuk. Hogyha azonban a nem vágásérett állomány rudaskorú egyedekbõl áll, akkor a magfák meghagyásának fentebb leírt módszerét alkalmazzuk.
Kopár területeket (tisztásokat) is lehet erdeifenyõvel természetes
úton beerdõsíteni. Erre a célra közvetlenül az erdeifenyõ-magállomány
mellett fekvõ, kissé védett fekvésû, de semmi esetre sem déli fekvésû területet választjuk ki, és azután éppen úgy járunk el, amint azt a lucfenyõ
természetes felújításánál leírtuk. A rajta keletkezõ újulatot az elõbb elmondottak szerint kezeljük.
Ennek az eljárásnak az alapját az erdeifenyõ sajátos tulajdonságai képezik. Az erdeifenyõ magja ugyan már õsszel, októberben megérik, de
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csak következõ év tavaszán, áprilisban, májusban hullik le. A maghullás
meleg idõ esetén történik, de nincs kötve semmilyen határozott szélirányhoz. Ebbõl következik, hogy a magtermõ állománytól délre fekvõ
területekre nem jut mag, mert éppen a magérés idején, illetve a maghullás idején az északi szelek nem fújnak. Az erdeifenyõ magja épp olyan
jól repül, mint a lucfenyõé, ezért a beerdõsíteni szánt sáv éppen olyan
széles lehet, mint a lucfenyõ állományok mellett. Az erdeifenyõ-újulat
napsugárzás és hideg behatására nem annyira érzékeny, mint a jegenyefenyõ, de valamivel érzékenyebb, mint a lucfenyõ. Ezért beerdõsítésre
szánt kopároknak kissé védetteknek kell lenniök, ha azt akarjuk, hogy az
újulat szépen fejlõdjék.
A természetes erdeifenyõ-felújítást mind alacsony fekvésû, sík vidékeken, mind hegyvidéken sikerrel lehet folytatni. A hegyvidék azonban
ne legyen túl magasan fekvõ és túl hideg, azért ilyen helyeken inkább az
elõhegyekben és a hegyek déli lejtõin tenyészik jól az erdeifenyõ. Olyan
helyeken azonban, ahol a talaj termõrétege sekély, vagy forró homokon,
vagy láptalajon az erdeifenyõ nem tud teljesen kifejlõdni. Ilyen helyen
alacsony, görcsös, ágas-bogas, kevéssé használható fává nõ, sõt ilyen helyen rendszerint rákos kinövések támadnak rajta. Viszont éppen ezek a
kedvezõtlen tényezõk hátráltatják fejlõdését a magas hegyekben, a zord
éghajlat mellett.
Az erdeifenyõ olyan termõhelyen, ami neki megfelel, már nyolcvanszázéves korában vastag rönk- és épületfát ad, azért ilyen termõhelyen
ebben a korban le lehet termelni. Hogyha azonban nagyon vastag rönköket kívánunk nyerni hajóépítéshez, mezõgazdasági és mûszaki célokra,
akkor csak százhúsz éves korában lehet kitermelni. Rossz termõhelyen
száznegyven évig is várni kell, míg a kívánt vastagságot eléri.

X. fejezet
A vörösfenyõ természetes felújítása
A vörösfenyõ megfelelõ termõhelyen kilencven éves korára éri el teljes
kifejlõdését, és ekkor lesz gazdaságosan vágásérett. Vörösfenyõ állományok vágásfordulója tehát kilencven év. Ezt a vágásfordulói idõt és ezt a
vágásérettségi kort vesszük alapul az alább következõ fejtegetéseinkben.
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A vörösfenyõ állományok vagy csak vágásérett anyagot, vagy vegyesen, vágásérett és nem vágásérett állományt tartalmaznak.
Ha a teljes állomány vágásérett fákból áll, akkor az évente kitermelésre kerülõ területen a vetõvágást végezzük el.
Ennél a belenyúlásnál annyi fát távolítunk el a vágásterületrõl, hogy
a megmaradó fák egyenletes elosztásban, egymástól körülbelül tizenöt
lépésre álljanak.
Hegylejtõk keleti, déli és nyugati oldalain, továbbá síkvidéki erdõk
ugyanilyen kitettségû szélein és nagyobb kiterjedésû hegyvidéki erdõkben,
a vetõvágást jóval sötétebben, vagyis nagyobb záródással kell végezni.
Ennek a vágásnak a haszna nagy. A vörösfenyõ lombozata nem sûrû,
viszont erõs, mélyrehatoló fõgyökere van, így szabad állásban is ellen
tud állni a széltörést okozó viharos szeleknek. Magja október végén-november elején érik ugyan, de csak következõ tavasz áprilisában hullik le,
ha meleg szelek fújnak, napos az idõ, mert a tobozok csak ilyenkor nyílnak fel. Rendszerint minden évben hoz magot, de nem mindig egyforma
mértékben. Újulata az elsõ két évben érzékeny a napsugarakkal szemben, ezért ha azt akarjuk, hogy ne pusztuljon el, bizonyos fokú védelemben kell részesíteni. A vetõvágással tehát nemcsak a terület magvetését
biztosítjuk, hanem megfelelõ védelemrõl is gondoskodunk az újulat
számára a túlságosan erõs napsugárzás ellen. A vetõvágás megtörténte
után bevárjuk a maghullást.
De még maghullás elõtt, lehetõleg késõ õsszel, a tûk lehullása után, a
talajt épp úgy fellazítjuk, mint ahogy azt a lucfenyõ természetes felújulásánál leírtuk. A szúbogarakra itt sem kell tekintettel lennünk.
A vágásterületet maghullás után szigorú védelembe vesszük, mivel a
szarvas, a nyúl és az üregi nyúl, de a háziállatok is, a vörösfenyõ-újulatban igen nagy kárt tehetnek. A védelemnek tíz évig kell tartani, mert akkorra a vörösfenyõ gyors növekedésénél fogva megerõsödik annyira,
hogy az állatok nem tudnak kárt tenni benne. Ekkor már az agancstisztítással sem tud a vad annyi kárt tenni benne, sem a kérgét annyira felsérteni. Ott azonban, ahol a vadállomány ugyan csekély, de az erdõt
rendszeresen legeltetik, ezt a védelmet nem tudjuk ilyen sokáig biztosítani, bár a tapasztalat azt tanítja, hogy vörösfenyõ állományokban a szarvasmarha és a birka a legjobb legelõt is inkább kerüli. Mindenesetre
azonban az újulatot legalább hat évig feltétlenül óvni kell, vagyis addig,
ameddig az újulat csúcsrügyei olyan magasan lesznek, hogy a háziállatok nem érik el.
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A vágásterület ilyen módon a maghullást követõ harmadik évig békében marad, ekkor kerül sor aztán a végvágásra.
A végvágásnál minden magfát kiveszünk, ami az újulat területén áll.
Kitermelés közben természetesen kímélni kell az újulatot, amennyire
ez csak lehetséges. Itt is tartsuk szem elõtt azt a szabályt, hogy a magfák
döntését nagy hó idején végezzük, és a ledöntött törzseket minél elõbb,
még a havon közelítsük ki a területrõl.
A végvágás haszna igen nagy. A vágásterületen található magfák, mivel évente hoztak termést, nemcsak a vágásterület maggal való bevetését végezték el, hanem az utólagos magvetést is, egyidejûleg pedig az
újulatnak az olyannyira szükséges védelmet nyújtották a napsugarak ellen. Idõközben az újulat megerõsödött, kevésbé érzékeny lett a napsugarak iránt, meg is nõtt, úgy hogy most már saját magának tud védelmet és
árnyékot biztosítani. A magfák és védelmet biztosító fák tehát ekkorra
fölöslegesekké váltak, eltávolíthatók. A gyorsan növõ újulat miatt is
szükséges ezek eltávolítása, mert ha ezeket az öreg fákat továbbra is
meghagynánk, azok a fiatal fákat elnyomnák, és a késõi kitermelés során az öreg fák kidöntésénél nagyon sok fiatal fa tönkre menne.
Ettõl kezdve a területet harminc évenként gyérítjük úgy, amint azt a
lucfenyõ természetes felújításánál leírtuk. Hogyha területünkön az állomány elérte 86. életévét, akkor újból vetõvágást végzünk benne, majd
megfelelõ idõpontban az öreg fákat letermeljük.
Hogyha területünkön az elõbb tárgyalt második eset forog fenn, vagyis az állomány vágásérett és nem vágásérett vörösfenyõkbõl áll, akkor
úgy járunk el, amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál elmondottuk. Megjegyezzük azonban, hogy mindkét utóbbi esetben a vetõvágást
az itt elmondottak szerint kell végezni.
Természetes úton való magszóródással kopár területeket is be lehet
erdõsíteni vörösfenyõvel. Erre a célra olyan területek jöhetnek számításba, amelyek közvetlen szomszédosak a vörösfenyõerdõkkel, kivéve azokat, amelyek ezektõl déli irányban feküsznek. Legjobban megfelelnek
erre a célra az északi és keleti fekvésû tisztások, fátlan területek. Ezeknél ugyanúgy járunk el, mint a lucfenyõvel való beerdõsítésnél. Ez a beerdõsítendõ sáv vörösfenyõ esetében lehet 150 lépés szélességû. A kopár
területen így keletkezõ újulatot a továbbiakban a fent elmondottak szerint kezeljük.
Ez az eljárás a vörösfenyõ alábbi tulajdonságain alapszik. A vörösfenyõ magja ugyan már õsszel október végén, november elején megérik,
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de a tobozpikkelyek csak a következõ év tavaszán, áprilisban nyílnak ki
és akkor hullanak le a magvak is. A tobozpikkelyek felnyílása és a maghullás mindig meleg idõjárás mellett történik, különösen napos idõben,
meleg szél esetén, de egy bizonyos, meghatározott szélirány mellett. Ebbõl következik, hogy olyan kopárok, amelyek a magtermõ vörösfenyõ
állománytól délre feküsznek, rendszerint nem kapnak maghullást, mert
akkor, amikor a magvak hullani kezdenek, az északi szelek nem fújnak.
A vörösfenyõ magja sokkal kisebb és könnyebb, mint a lucfenyõé, azért
jóval nagyobb távolságra tud elrepülni. Mégis, az elõzõ bekezdésekben
megadott százötven lépés távolságig kapunk kielégítõen sûrû magvetést.
Hideggel és faggyal szemben a vörösfenyõmagvak eléggé érzéketlenek, nem fontos tehát, hogy a beerdõsíteni szánt kopárok védett helyen
feküdjenek. A napsugarak azonban az elsõ két évben károsak az újulatra, ezért a nyugati fekvésû kopárok nehezen újulnak fel, annál könnyebben azonban az északi és keleti fekvésûek, mert a magvak, illetve a fiatal csemeték itt több védelmet találnak a tûzõ nap ellen, vagyis az elsõ
években az árnyék kedvez nekik.
A vörösfenyõ természetes felújítása mind az alacsony fekvésû, sík vidékeken, mind hegyvidéken megvalósítható, de természetesen azért inkább hegyes vidéken. A magasan fekvõ völgyek, és a hegyek északi és
keleti lejtõi különösen kedvezõ termõhelyeket jelentenek a vörösfenyõ
számára. Sekély termõrétegû talajokon azonban nem díszlik. Ilyen helyen törpe marad, göcsörtös lesz, másrészt az alacsonyabb hegyekben található tápdús talajon könnyen a vörös korhadás áldozata lesz.
Olyan termõhelyen, ami kedvezõ a vörösfenyõ fejlõdésének, már 5060 éves korában jó rönkfát és épületfát ad, azért ilyen termõhelyen már
ebben a korban kitermelhetõ. Hogyha azonban nagyon vastag fát kívánunk termelni hajóépítéshez vagy épületfának, akkor a vágásfordulót
100-120 évben kell megállapítani.
Hogyha a vörösfenyõ kérgét cserzési célra kívánjuk felhasználni, akkor a fákat a nedvkeringés ideje alatt kell dönteni, mert kérgét csak
ilyenkor lehet lehántani.
A tüzelõfának szánt vörösfenyõt bármikor kivághatjuk, nem kell rá
külön gondot fordítani, ellenben a rönknek és épületfának valót nagyon
óvatosan kell kitermelni. Okvetlenül le kell kérgezni és utána úsztatással vagy vízben való áztatással ki kell lúgozni, mely eljárás során a fa
minõsége nemhogy romlana, tartóssága nemhogy csökkenne, hanem inkább még csak növekszik.
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XI. fejezet
Az elegyes tûlevelû állományok természetes felújítása
Az erdõkben az eddig tárgyalt fenyõfajok egymással elvegyülve is elõfordulnak. Leggyakrabban a lucfenyõ-erdeifenyõ és a lucfenyõ-jegenyefenyõ elegyes állományok fordulnak elõ.
A lucfenyõ és erdeifenyõ keveredése mindig nagyon elõnytelen.
Mindkét fafaj nagyon eltérõ növekedést mutat. Az erdeifenyõ sokkal
gyorsabban nõ a magasba, mint a lucfenyõ, ezért az utóbbit elnyomja,
miáltal a lucfenyõ nem tud olyan vastag törzset növeszteni, mint amilyet
elvárnánk tõle. Azok az állományok, amelyek ilyen fenyõelegybõl állnak, világos példát szolgáltatnak a fent elmondottak bizonyítására. Ez az
elegy tehát mindig káros, megtûrni sohasem szabad.
Az erdeifenyõvel elegyes lucfenyõ állományt az alább elmondandó
elõvigyázati rendszabályok mellett kell kezelni. Elõször is azt kell eldönteni, illetve megállapítani, melyik fafaj maradjon meg, melyiknek
biztosítsunk elõnyt, vagyis milyen állományt neveljünk. Ezután az állomány minõségét és állapotát kell megvizsgálni a korra és elegyülésre vonatkozólag.
Ha úgy döntünk, hogy az erdeifenyõ állomány maradjon meg, akkor
az ilyen vegyes erdõkben két vágásérettségi kor fog szerepelni: a lucfenyõre vonatkozólag 60 év, az erdeifenyõre vonatkozólag 100 év.
Hogyha mind a lucfenyõ, mind az erdeifenyõ vágásérett, akkor az állományt a fenyõ állományokra vonatkozó, általános érvényû elõírások
szerint, az alábbi módon termeljük ki.
Az évente kitermelésre váró területrõl minden lucfenyõt kivágunk, és
ezt tovább folytatjuk évrõl évre a sorra kerülõ szakaszokon.
Hogyha ezzel a módszerrel annyi vágásterületrõl kivágtuk a lucfenyõt, hogy azok magja az elsõ vágási szakaszokat már nem érheti el,
vagy csak nagyon gyéren, akkor azon a szakaszon, ahol az elsõ évben
termeltük ki a lucfenyõt, a visszamaradt erdeifenyõ állományban vetõvágást, majd megfelelõ idõben végvágást végzünk, úgy amint azt az erdeifenyõ természetes felújításánál leírtuk, miközben természetesen a
közben esetleg itt-ott mutatkozó lucfenyõújulatot kiszedjük. A területet
ezután az erdeifenyõ természetes felújításának szabályai szerint kezeljük. Ezt az eljárást évrõl évre elvégezzük, úgy, hogy végül az egész terület sorra kerüljön.
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Hogyha azonban az állomány megvizsgálásánál az derül ki, hogy
csak a lucfenyõ vágásérett, az erdeifenyõ azonban nem, akkor is a lucfenyõt távolítjuk el a területrõl, az erdeifenyõt pedig csak akkor, ha elérte
teljes vágásérettségi korát.
Hogyha azonban a területen egyik fafaj sem érte el a vágásérettségi
kort, akkor addig kell várni, míg a lucfenyõ legjobb vágásérettségét eléri, amikor aztán úgy járunk el tovább, amint azt a korábbi fejezetekben
leírtuk.
Az itt vázolt eljárás haszna a következõ. Miután döntésünk értelmében az erdeifenyõnek kívánunk kedvezni, ez azt is jelenti, hogy a termõhely ennek a fafajnak jobban megfelel. Ennél fogva, valamint az erdeifenyõ gyorsabb növekedése révén, a közéje elegyedett lucfenyõt elnyomja úgy, hogy ez utóbbi nem képes használható törzset növeszteni.
Hogy azonban a kiszedendõ lucfenyõk mégis használható vastagságot
érhessenek el, azért szükséges õket 60. éves korukig túltartani. A lucfenyõ korábbi letermelését az is indokolja, hogy megakadályozzuk a lucfenyõ magvetését az erdeifenyõ részére kijelölt területen. Ezt a körülményt különösen akkor kell figyelembe venni, ha mind a lucfenyõ, mind
az erdeifenyõ vágásérettek. A lucfenyõk eltávolítása után az erdeifenyõk
kissé túl ritkásan fognak állani, ezért lombozatuk fog elterebélyesedni.
Hogy pedig hamarabb tudjunk szabályszerû állományt kialakítani, valamint hogy ez alatt az idõtartam alatt, a szóban forgó területrõl minél nagyobb famennyiséget termelhessünk ki, tanácsos az erdeifenyõ vágásérettségi korát korábbra helyezni, tehát nem száz évben megállapítani,
mint azt az erdeifenyõ természetes felújításánál tárgyaltuk.
Hogyha pedig a körülmények a lucfenyõ megtartása mellett szólnak,
tehát az erdeifenyõt kell kiirtani, akkor a szóban forgó területre nézve
szintén kétféle vágásérettségi kor állapítandó meg. Ilyenkor ugyanis a
lucfenyõt 80 éves korában, az erdeifenyõt pedig 60 éves korában kell kivágni. Ez lesz a vágásérettségi kor.
Ha mindkét fafaj vágásérett, akkor az állományt a lucfenyõ természetes felújításának szabályai szerint, a korábban elmondottak alapján kell
letermelni.
Az évente kitermelésre kerülõ területen, a megállapított irányban,
minden erdeifenyõt kivágunk, és ezt a vágásforduló évi szakaszai szerint
évrõl évre végezzük, míg csak az egész erdõterületre sor kerül.
Ha már az erdeifenyõk eltávolításával olyan messze hatoltunk elõre,
hogy az elsõ években kitermelt területekre az erdeifenyõ magja el nem
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juthat, vagy csak igen gyéren, akkor a legelõször kitermelt parcellán
végvágást végzünk úgy, amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál
láttuk. Hogyha a területen idõközben itt-ott erdeifenyõ újulat jelentkeznék, azt azonnal eltávolítjuk, és a területet a lucfenyõ állományokra vonatkozó szabályok szerint kezeljük. Így kezeljük évrõl évre a vegyes állományt.
Hogyha azonban a szóban forgó állományban csak az erdeifenyõ érte volna el a vágásérettségi kort, a lucfenyõ pedig nem, akkor az erdeifenyõt azonnal kiszedjük, a lucfenyõvel azonban addig várunk, míg eléri a vágásérettségi kort.
Ha pedig egyik fafaj sem vágásérett, akkor a területen mindaddig
nem folytatunk kitermelést, amíg az erdeifenyõ el nem éri a vágásérettségi kort.
Ez az eljárás az alábbi elgondoláson nyugszik. Ámbár a termõhely a
lucfenyõ számára kedvezõbb, mégis, a gyorsabban növõ erdeifenyõ a
lucfenyõt elnyomja. Ilyen helyen a lucfenyõ hamarabb eléri a vágásérettséget, mint ahogy azt a lucfenyõ természetes felújításánál mondtuk.
Hogy azonban mégis használható vastagságú fákat kapjunk, meg kell
várnunk, míg elérik a 80 éves életkort, ezt viszont csak akkor érik el, ha
elnyomóiktól, az erdeifenyõktõl megszabadítjuk. Ezért szükséges az erdeifenyõt korábban kivágni. Annál inkább kívánatos ez a korábbi letermelés, nehogy az erdeifenyõ maghullásából a területen nem kívánt újulat keletkezzék, hiszen éppen az elegyességet akarjuk elkerülni. Ezt a veszélyt természetesen úgy lehetne a legegyszerûbben elkerülni, hogy az
egész szóban forgó területen az erdeifenyõt kivágnánk. Ezt viszont a
megtartani szándékolt lucfenyõ állomány sínylené meg, mert ez utóbbi,
sekély gyökérzeténél fogva, kész prédája lenne a pusztító szélviharoknak, széltöréseknek. Hogy tehát a lucfenyõ állományt, amíg lehet, védjük, úgy járunk el, amint itt leírtuk.
Amennyire igaz az, hogy a lucfenyõ és erdeifenyõ elegyes állománya
a természetes felújítás szabályai szerint nem tartható fenn, és hogy az erdõkben általában a vegyes állomány nem tûrhetõ el, annyira igaz az is,
hogy a jegenyefenyõ és lucfenyõ elegye egyenesen kívánatos. Ez az
egyetlen tûlevelû elegy, ami nemcsak megengedett, hanem egyenesen
kívánatos és elõnyös. Ez a két fenyõfaj nem árt egymásnak, mert a lucfenyõ sekélyen szétterülõ gyökereivel a talaj felsõ rétegeibõl szívja fel a
táplálékot, a jegenyefenyõ viszont mélyre hatoló gyökérzetével a talaj
mélyebb rétegeibõl kapja a tápanyagokat. Ezenkívül ez a két fafaj egy65
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mást serkenti a magassági növekedésben. Ámbár a jegenyefenyõ öt és tizennyolcadik éve közt növekedésben nem éri el a lucfenyõt, késõbb
azonban behozza a hátrányt és nagyjából azonosan növekszik a lucfenyõvel. A lucfenyõ pedig, éppen az elsõ tíz-húsz évben, gyorsabb növekedése által védelmet nyújt a napfény és hideg ellen nagyon érzékeny jegenyefenyõnek, miáltal ez utóbbi növekedését, fejlõdését elõsegíti. Bizonyítják ezt azok a hegyvidéki vegyes, lucos jegenyefenyõs erdõségek,
ahol mindkét faj vegyesen fordul elõ.
Az ilyen vegyes állományú erdõkben a vágásérettség és vágásforduló a szerint állapítandó meg, hogy elõfordulási helyén melyik fafaj a
hasznosabb, melyik fejlõdik jobban, máskülönben pedig a lucfenyõ és
jegenyefenyõ vágásérettségére mondottak mérvadók.
A lucfenyõ miatt szükséges, hogy a letermelést olyan irányban végezzük, amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál megtárgyaltuk.
Az elõforduló jegenyefenyõ-lucfenyõ elegyes állományok, melyekben hol a jegenyefenyõ, hol a lucfenyõ dominál, nem mind egyformák.
Egyes állományok csupa vágásérett fából állanak, míg másokban vegyesen fordul elõ vágásérett és nem vágásérett anyag.
Hogyha az elegyes állomány teljes egészében vágásérett, akkor az erdõ északi szegélyén ötven lépés széles védõsávot meghagyunk, feltéve,
hogy a vágást ott kezdjük el. A védõsáv mögött pedig mindjárt elkezdjük
a vetõvágást, úgy ahogy azt az évi felújítási terv elõírja.
Ennél a vágásnál minden lucfenyõt kivágunk, a jegenyefenyõk közül
pedig annyit, hogy a megmaradók lehetõleg egyenletes eloszlásban, egymástól körülbelül tíz lépésre álljanak. Ezeknél a munkálatoknál természetesen szigorúan tartsuk magunkat azokhoz az elõírásokhoz, amelyeket a luc- és jegenyefenyõ természetes felújításánál ismertettünk.
Ennek a gyérítésnek, ill. vágásnak a haszna ugyanaz, mint amit a lucfenyõ természetes felújításánál a végvágásról mondottunk, és amit a jegenyefenyõ természetes felújításánál a vetõvágásról megállapítottunk.
Most tehát több vágásterület is abban az állapotban van, hogy várjuk
a maghullást, a jó magtermõ évet. Hogy azonban addig is a talaj el ne
gyomosodjék, a fû ne tudjon tömött gyepet alkotni, jó, ha közben marhát hajtunk legelni rája.
Ha remény van magtermõ évre mindkét fenyõfaj részérõl, vagy ha
csak egyik faj részérõl is, akkor a vágásterületet gondozásba kell venni,
és úgy kell kezelni, amint azt a lucfenyõ és jegenyefenyõ természetes felújításánál megtárgyaltuk. A természetes magvetényülésnél a lucfenyõ
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gyorsabb növekedése miatt mindig elõnyösebb, ha a lucfenyõ maghullása következik be elõbb.
A megtörtént maghullás után, ha a fû a talajt teljes elborítással fenyegeti, akkor az újulat érdekében marhát kell ráhajtani legelni, természetesen
azoknak az óvatossági rendszabályoknak a figyelembe vételével, amiket
a lucfenyõ természetes felújításánál elmondottunk. Éves korában a végvágást elvégezzük.
Ennek a belenyúlásnak a során eltávolítjuk azokat a jegenyefenyõ
magfákat, amelyeket a vetõvágásnál még meghagytunk. Természetesen
ezt a munkát a jegenyefenyõ természetes felújításánál leírt szabályok
szem elõtt tartásával végezzük.
Ennek a vágásnak a haszna világos: azok a jegenyefenyõk, amelyeket a vetõvágásnál meghagytunk, nemcsak a kívánt magvetést végezték
el, hanem a napsugár és hideg ellen nagyon érzékeny jegenyefenyõ-újulatot is védelmezték azok hatodik életévéig, nekik ez alatt árnyékot biztosítottak.
A jegenyefenyõ-újulat ugyan továbbra is, körülbelül a tízedik életévéig, igényel bizonyos védelmet, de mivel a fiatal csemeték évrõl évre
erõsebbek lesznek, a védelmet kisebb mértékben igénylik. Ezért az árnyékoló és magfákat nem távolítjuk mind el, csak megritkítjuk. Így
azonban a lucfenyõújulat, amelyik nem igényel védelmet és árnyékot,
akadályozva volna növekedésében, másrészt a lucfenyõújulat gyors növekedésével a jegenyefenyõ-újulatnak árnyékot és védelmet biztosít,
amire ennek még szüksége van. A jegenyefenyõ magfákat és védõfákat
tehát mind el kell távolítani a vágásterületrõl, mert ezáltal a lucfenyõújulat növekedését elõsegítjük anélkül, hogy a jegenyefenyõ-újulatnak ártanánk, és ily módon jó minõségû vegyes állományt sikerül nevelnünk.
Mihelyt a vágásterületek kellõ magvetése megtörtént, és az újulat jól
növekszik, akkor el lehet távolítani azokat a védõsávokat, amelyeket korábban meghagytunk, hogy a lucfenyõújulatot biztosítsuk. Olyan évben
tehát, amikor jó lucfenyõ magtermés ígérkezik, annyi ilyen védõsávot
veszünk egybe, amennyi egy évi vágásterületet kiad. Hagyjuk, hogy ez
a terület lucfenyõmaggal bevetõdjék, majd a magfákat, a lucfenyõ természetes felújítása során tárgyalt szabályok figyelembe vételével, kitermeljük. Ezután a jegenyefenyõ maghullást várjuk be, hacsak az elõzõ év,
vagy a lucfenyõ végvágás éve nem volt jó magtermõ év, aztán a jegenyefenyõ magfákat is kiszedjük, ha már a jegenyefenyõ-újulat elérte hatodik évét.
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Ennek az eljárásnak a hasznára, amikor is a védõsávok magfáit szedjük ki, a lucfenyõ és jegenyefenyõ természetes felújításánál rámutattunk.
A fiatal sûrû állományok, amelyek ilyen módon keletkeznek, tizenkettedik életévükig védelmet igényelnek. Ott azonban, ahol ez a legelõszolgalom miatt nem lehetséges, legalább az elsõ hét évben védjük az
újulatot.
Egyébként az elegyes fiatal állományokat a legközelebbi vágásfordulóig, harmincévenkénti gyérítéssel úgy kezeljük, mint a lucfenyõ természetes felújításánál ezt leírtuk.
Ha a második eset áll fenn, akkor teljesen a lucfenyõ természetes felújításának szabályai szerint járunk el, ahol azonban a végvágás és a további kezelés az elõbb elmondottak szerint történik.
Jegenyefenyõ-lucfenyõ elegyes állományok létesítése és fenntartása
csak középhegységekben, ott is fõleg szabad állásban ajánlható olyan talajon, ami a jegenyefenyõnek megfelel. Ez sokszor az egyetlen mód rá,
hogy jegenyefenyõt termeszthessünk még jó talajon is, ha különben a fekvés és éghajlat nem kedveznek neki.
Mindaz, amit a lucfenyõ és jegenyefenyõ természetes felújításáról
mondottunk, különös tekintettel a termõhelyre, a termõhelyek szerint
különbözõ idõben bekövetkezõ vágásérettségre és a lucfenyõ kérgének
cserzési célra való felhasználására, az ilyen elegyes állományokban is
érvényes.

XII. fejezet
Az elegyes lomblevelû-tûlevelû állományok
természetes felújítása
Semmiféle elegyes állomány nem hátrányosabb az erdész szemében,
mint a lomblevelû-tûlevelû állomány. Ezen fafajok mindegyike nagyon
különbözik egymástól mind tulajdonságait, mind pedig azt a módot illetõen, ahogy õket erdészetileg kezelni kell. Az elegyes állományokról
alkotott ezen elítélõ vélemény még csak megerõsítést nyer azáltal, hogy
az elegyes lomblevelû-tûlevelû állományokban elõször a lomblevelû fák
nyomják el a tûlevelûeket, aztán pedig ez utóbbiak az elõbbieket, melyeket végül teljesen alászorítanak.
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A leggyakrabban elõforduló lomblevelû-tûlevelû elegy a nyír és a lucfenyõ elegye, amihez ritkábban a tölgy, a bükk, vagy mind a kettõ járul.
A nyír és lucfenyõ elõbb említett elegyérõl szólva azt mondhatjuk,
hogy ez nemcsak nagyon elõnytelen, hanem kimondottan káros is.
Mindkét fafaj ugyanis a talaj felsõ rétegébõl táplálkozik, így egymást
kölcsönösen megkárosítják. Azonkívül mindkét fafaj különbözõ növekedési tempót mutat. Elõször a nyír nyomja el a lucfenyõt, késõbb ugyanez fordítva következik be. Eleinte, amíg a nyír nõ gyorsabban, azzal árt
a lucfenyõnek, hogy amikor nagy szélben jobbra-balra hajladozik, a lucfenyõ csúcsrügyét és ágait megsérti, sõt sokszor tûitõl egészen megfosztja. Ilyen módon a lucfenyõ alászorul és elpusztul.
A késõbbiek folyamán viszont a lucfenyõ nyomja el a nyírfát. Azonkívül a nyír csak 60-80 évig él, tehát hamarabb pusztul el, mintsem a
lucfenyõ elérné a vágásérettségi kort. Ezeknél az okoknál fogva a nyírlucfenyõ elegyet sehol sem szabad megtûrnünk.
Mielõtt az elegyes nyír-lucfenyõ állományok kezelési módjáról döntenénk, elõbb azt kell megállapítani, melyik fafajnak adjunk elõnyt, melyik maradjon meg. A továbbiakban a szóban forgó elegyes erdõt annak
minõsége, vagyis az egyes fák életkora és elegyaránya szerint is el kell
bírálnunk.
Hogyha a körülmények a lucfenyõ eltávolítása mellett szólnak, akkor
az erdõ letermelését abban az irányban kell végezni, amit korábban a
lomberdõk természetes felújításánál mondottunk.
A nyírállományok legkedvezõbb vágásérettségi kora hatvan év, a vágásfordulót tehát hatvan évben kell megállapítani.
Hogyha a nyír elérte a vágásérettségi kort, akkor az évi vágásterv
szerinti szakaszon elvégezzük a vetõvágást.
Ez alkalommal a területen található összes lucfenyõt kiszedjük, viszont a nyírfákat meghagyjuk. A magvetés megtörténte után a nyírfákat
azon szabályok szerint kezeljük, amint azt a nyír természetes felújításánál az elõzõekben tárgyaltuk.
Ilyen módon az egész erdõterületen elvégezzük a lucfenyõ eltávolítását és a nyír megfelelõ idõben való vetõvágását. Hogyha idõközben a területen lucfenyõújulat mutatkoznék, azt kigyomlálással vagy a szár levágásával semmisítjük meg.
Hogyha a nyír a lucfenyõ eltávolításakor vágásérettségi korát még
nem érte el, akkor a vetõvágással mindaddig várunk, amíg ez megtörténik, amit aztán az itt elõadottak szerint végzünk el.
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Az itt elmondott eljárás haszna világos: a délnyugatról északkeleti
irányba tartó végvágás megakadályozza, hogy a területen lucfenyõújulat
keletkezzék. Ezt még csak fokozzuk azáltal, hogy a lucfenyõket eltávolítjuk. A kívánt nyírújulatot viszont azáltal biztosítjuk, hogy az évi vágásterületen található nyírfákat mind meghagyjuk.
A nyír legkedvezõbb vágásérettségi korát viszont azért állapítjuk
meg hatvan esztendõben, hogy valamivel vastagabb lucfenyõanyagot
termelhessünk ki.
Hogyha az így megteremtett nyír állományban, a vágásterv szerinti
elsõ szakaszon elérte a harmincadik évét, akkor arról kell döntenünk,
hogy a területet tovább szálerdõként kezeljük, vagy kivágásra ítéljük. Elsõ esetben mindenben azon elõírások szerint járunk el, amiket a nyír természetes felújításánál mondottunk. A második esetben azonban a következõkben lefektetett elvek szerint járunk el.
Hogyha azonban a körülmények a lucfenyõ megtartása mellett szólnak, tehát a lucfenyõnek akarunk kedvezni, a nyírfát pedig kiirtani, akkor a végvágást a lucfenyõ természetes felújításánál meghatározott
irányban kell végezni.
Az elegyes erdõ ebben az esetben kétszer is ér el vágásérettségi kort.
A nyírfánál a hatvanadik, a lucfenyõnél a nyolcvanadik évben.
Hogyha tehát a szóban forgó területen a nyír elérte legjobb vágásérettségi korát, akkor az évi vágásterv szerinti szakaszon, az erdõ megfelelõ oldalán, elvégezzük a nyír végvágását.
Ennél a végvágásnál a területen található minden nyírfát eltávolítunk.
A következõ nyarak idején megvizsgáljuk a területet, nem mutatkozik-e rajta nyírfaújulat. Ha igen, akkor azt megsemmisítjük.
Ez után a vágás után húsz év múlva, vagy ha a lucfenyõ elérte 80. életévét és ezzel a vágásérettségi kort, akkor a vágásterületen elvégezzük a
lucfenyõ végvágását.
Ily módon a vágásterület, a nyírfák eltávolítása után tiszta lucfenyõ
állománnyá alakult, és ezt a lucfenyõ természetes felújításánál mondottak szerint kell tovább kezelni és a továbbiakban a munkákat elvégezni.
Az itt megadott módon kell az egész elegyes állományt letermelni és
a továbbiakban kezelni.
Olyan területen, ahol a kedvezményezett lucfenyõ állomány még fiatal, az egészet békében hagyjuk mindaddig, míg a nyírfa elérte legjobb
vágásérettségi korát. Ettõl kezdve pedig az itt elmondottak szerint kezeljük tovább az állományt.
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Az eljárás haszna világos: a lucfenyõ letermelése, illetve végvágása
elõtt húsz évvel kivágott nyírfák után nem keletkezik újulat, és ha mégis
itt-ott nyírújulat mutatkoznék, azt könnyûszerrel kiirthatjuk. A nyír kivágásának hatvanadik évig való kitolása nemcsak azt jelenti, hogy a nyírfát
legjobb vágásérettsége idején fogjuk kitermelni, hanem azt is, hogy ez
ideig a nyír a lucfenyõ növekedéséhez szükséges védelmet nyújtotta.
A nyírfák eltávolítása után ugyanis a lucfenyõk elvesztik azt a szükséges záródást, ami karcsú, magas növésüket elõsegítette. A lucfenyõk
ettõl kezdve elterebélyesednek, ágaik szétágaznak és nem a kívánt értelemben növekednek tovább. Viszont így vastagabb lucfenyõtörzseket
kapunk.
Az, amit a nyír és a lucfenyõ természetes felújításának a végén mondottunk, teljes mértékben érvényes az elegyes nyír-lucfenyõ állományok
kezelésénél is.
A második fajta elegy, tudniillik a tölgy és a bükk keveredése a lucfenyõvel, kétségtelenül nem elõnytelen.
Ezek a fafajok ugyanis a tapasztalat szerint nagyon jól növekednek
egymás mellett. Ezek a fák egymást a fejlõdésben nem hátráltatják, mert
a tölgy és a bükk mélyrehatoló gyökerükkel a talaj alsó rétegeibõl szívják fel a táplálékot, míg a lucfenyõ sekélyen szétterjedõ gyökerével a felsõ talajrétegek tápanyagára támaszkodnak.
Sõt, az ilyen elegyes állományokban a lucfenyõ szép, karcsú növekedést biztosít a másik két lombosfafajnak. Azért a lombos és tûlevelû fák
ilyen elegyét nemcsak tûrnünk kell, hanem bizonyos körülmények közt
még elõ is kell azt segíteni.
Az ilyen fajta elegyes erdõkben a természetes felújításnál a végvágást
a lucfenyõ természetes felújításánál megadott szempontok szerint kell
végezni.
Az ilyen erdõk vágásérettségi korát szintén a lucfenyõhöz kell igazítani, és százhúsz évben megállapítani, ami egyben a vágásforduló idejét
is meghatározza.
Az ilyen elegyes erdõ üzemeltetésénél a legjobb vágásérettségi kort
elért területen végezzük el évenként a vetõvágást.
Ennél a vágásnál, a vágásterület szélességétõl függõen, a lucfenyõnél megadott elõvigyázatossági rendszabályok szem elõtt tartásával,
minden lucfenyõt kiszedünk, a lombosfák közül azonban csak annyit,
hogy a megmaradók lehetõleg egyenletes eloszlásban, laza záródásban
álljanak.
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Síkvidéken történõ vetõvágásnál fontos követelmény, hogy a védõsávok ötven lépés, vagyis körülbelül húsz öl széles legyenek, különösen,
ha a vágás az északi szegélyen történik.
Hogyha egyik vagy másik fafaj, vagy esetleg mindegyik jó magtermést ígér, akkor azt a vágásterületet, amelyet eddig az elgyomosodás, elfüvesedés elkerülése végett marhával legeltettünk, szigorú védelembe
kell venni, és a talajt, még mielõtt a fák elhullatják magjaikat, úgy amint
azt a lucfenyõ természetes felújításánál megtárgyaltuk, fel kell lazítani.
A maghullás megtörténte után tanácsos a lombosfák magjait emberi
erõvel a talajba kissé beledolgozni. Ha pedig a fû túlságosan elhatalmasodnék, szarvasmarhával kell azt legeltetni. Lucfenyõújulatoknál ezt a
beavatkozást a lucfenyõ természetes felújítása során elmondottak figyelembe vételével kell végezni.
A magfákat az újulat védelmére négy-öt évig meghagyjuk, és csak
ezután végezzük a végvágást.
Ennek a belenyúlásnak a során mindazokat a lomblevelû magfákat
kivágjuk, amelyeket az elõzõ gyérítések alkalmával meghagytunk.
A végvágás munkálatainál arra nagyon ügyeljünk, hogy mind a sarjak, mind a magról kelt újulat a lehetõ legkevesebb kárt szenvedjen. Ha
a körülmények lehetõvé teszik, a végvágást nagy hó idején végezzük és
a kiközelítést is lehetõleg ugyanakkor.
Hogyha a vágásterületek, ahol a felújítási munkákat ilyen módon
elvégeztük, szépen növekvõ újulatot mutatnak, akkor sort lehet keríteni
a védõfák és védõsávok kitermelésére is.
Ennek a munkának az elvégzésére rendszerint jó lucfenyõ magtermõ
évet választunk. A védõsávokból annyit termelünk ki, amennyi egy évi vágásterületet kiad. Ezután a lucfenyõ maghullását bevárjuk és a rákövetkezõ télen elvégezzük a vetõvágást úgy, amint azt az elõzõekben leírtuk. A
továbbiakban pedig úgy járunk el, amint az a következõkben le van írva.
Az ilyen módon keletkezett sûrû fiatalosokat ezután harminc évre úgy
kezeljük, amint azt a bükk és a lucfenyõ természetes felújításánál leírtuk.
Ennek az eljárásnak a haszna magától értõdik. A lucfenyõ magvetése
a még lábon álló, érintetlen állományból történik, míg a lombosfák magvetését azok a fák biztosítják, amelyeket a vágásterületen meghagytunk.
A végvágást úgy végezzük, mint a lucfenyõ természetes felújításánál, de
a vágásterületen a lombosfák közül magfákat kell meghagyni. Mivel
azonban a lomblevelû magfákat a fennálló elegyes állapot mellett nem
lehet kellõ sötét záródásban, vagyis szabályos vetõvágásban meghagyni,
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mert ez a lucfenyõújulatra káros volna, azért ebben az esetben felszabadító vágást kell végezni. A lombos magfák túl sûrû állása által ugyanis a
lucfenyõújulat túlságosan erõs árnyékba kerülne, és a jövendõ szabad állásban az idõjárás viszontagságainak túlságosan ki volna téve, azonkívül
a magfák késõbbi kivágása alkalmával az újulat nagy károkat szenvedne. A lombosfák érzékenysége a hideg szelek iránt szükségessé teszi a
védõsávok túltartását, hogy ilyen módon az újulatot a lehetõség szerint
kíméljük. A sarjakat sem lehet olyan sokáig védetten hagyni, amint azt a
bükk természetes felújításánál ajánlottuk. De nem is szükséges, mert az
az újulattól elég védelmet élvez.
A végvágást azonban hamarabb kell végezni, mint ahogy azt a bükk
természetes felújításánál mondottuk. A védõsávokkal kapcsolatos ezen
megkülönböztetõ eljárás azért szükséges, mert ezek a sávok nem a környezõ, lábon álló állományokból kapják a maghullást, hanem csak a rajtuk levõ magfákból. Ezért kell ehhez mindig jó lucfenyõ termõ évet kiválasztani, vagyis a végvágást jó lucfenyõ magtermés idején végezni.
A bükkös-tölgyes-lucos elegyes állományok nevelése sík vidéken is
lehetséges, de a hegyvidék, éppen a lucfenyõ miatt, jobban megfelel neki. Viszont a bükk és tölgy igényei miatt csak az alacsonyabb hegyek,
vagy a magasabb hegységek elõhegyei jöhetnek számításba.
Hogyha az elegyben tölgy is található, akkor az ilyen elegy sikeres
termesztéséhez mélyebb rétegû termõtalaj szükséges. Egyébként mindent ugyanúgy kell benne végezni, amint azt a bükk, tölgy és luc természetes felújításánál mondottunk. Meg kell még említenünk, hogy a tölgy
és a bükk, ha lucfenyõk közt nõnek fel, ritkán nõnek olyan magasra és
ritkán vastagodnak úgy meg, mint ha csak egymás között állnának, mert
a lucfenyõk közt lombozatuk nem tud kellõen kifejlõdni. Viszont, ha a
bükk vagy a tölgy szorosan egy lucfenyõ mellett áll úgy, hogy törzse a
luc ágai közé nyúlik, akkor jelentõs magasra nõ. Ilyen módon a legjobb
minõségû épület- és szerfát kapjuk.
* * * * *
A tanulmány megjelenését a TÁMOP 4.2.2A-11/1/KONV-2012-0004
„Silva naturalis” projekt támogatta.
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