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Az értekezés kb. 12 nyomdai ívet tesz ki, amelyet a szerző 1934. évi június
hó 22-én Káldon zárt le és 'írt alá.
Két ábra a káldi lombos- és a pornóapáti fenyős állományokban az 192130. években elért gyérítési összes fatömegét mutatja a kor függvényében
fatermelési osztályok szerint
Fényképen látható még az uradalomban használt „jelölő kés ”is.
Böröndy az értekezéshez 18 forrásmunkát használt fel, amelyből 11 német
nyelvű, 7 magyar.
Sajnos az eredeti értekezésnek nincs tartalomjegyzéke, amelynek hiánya
az áttekintést nehezíti. Az értekezés 1974. évi feldolgozásakor Márkus László
készítette el a tartalomjegyzéket. Ugyancsak Márkus ismertette „A Vas megyei
Farkas-erdő története a nagybirtokrendszer megszűnéséig ” című dolgozatában
részletesen az értekezést (Megjelent: Kolosváry Szabolcsné (szerk.) „Az
erdőgazdálkodás története Magyarországon” Akadémiai Kiadó Bp., 1975. 243245.p.).
Márkus tanulmánya az értekezést a következők szerint értékelte: „Jelentős
Böröndy Lajos, egykori káldi erdőgondnok kéziratban maradt dolgozata, amely
magas szinten ismerteti a Farkaserdőben folyó erdőgazdálkodást, különösen a
gyérítések elméleti és gyakorlati problémáit ” (244. old.).
A hivatkozott tanulmányban (könyvrészletben) a következők találhatók
még meg:
„A Farkas-erdőn folyó gyérítési munkák legalaposabb elemzését Böröndy,
egykori káldi erdőgondnok tanulmányában találjuk meg.
Majd így folytatódik:
„Az áterdőlések útján kiszedhető futómagok” c. fejezetben Böröndyre
hivatkozva közli a káldi erdők tízéves előhasználati adatait.
A szakközönség

az évek óta iartó eredménytelen keresés után

elveszettnek hitte. A Farkas-erdő történetét kutatva kerültem össze a Böröndy
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családdal, akik legnagyobb meglepetésemre és örömömre közölték, hogy a
munka egy másolati példánya a családnál megvan, és azt szívesen a kutatás
rendelkezésére is bocsátják
A továbbiakban az említett könyvrészletben „az állománynevelésről” c.
fejezetében a következők olvashatók: „Böröndy nagy érdeme és a munka
fontossága éppen az, hogy e fontos kérdésnek nagyszerű írásbeli összefog
lalásában fél évszázad hazai üzemi gyakorlatával bizonyítja azok alkalmaz
hatóságát, nagyszerű biológiai és ökonómiai eredmények alapján.
Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának 1996.
évi, Szombathelyen tartott ülésén hangzott el Stift László nagyon alapos, nívós
előadása Böröndy Lajos életéről és munkásságáról. Az előadást követő hozzá
szólások során merült fe l a gondolat, hogy Böröndy doktori értekezésének máig
is értékes, főleg a gyakorlatot érintő részeit a Erdészettörténeti Közleményekben
feltétlen kívánatos volna közreadni.
A továbbiakban ennek a határozatnak megfelelően - kb. 6 évtized után -,
került kinyomtatásra az értekezés rövidített változata. A rövidítés elsősorban a
ma már kevéssé aktuális elméleti részben történt. A szöveges részen kívül
kihagyásra kerültek a külföldi fatermési táblák kivonatai. A sárvári uradalomra
vonatkozó részek alig kerültek rövidítésre, különösen áll ez a „II. Gyakorlati
részre”.Nem

kerültek

be

az

erdőrészletenkénti

gyérítési

eredményeket

tartalmazó, ilyen terjedelmes táblázatok. Ezek az értékes adatok az állo
mánytörténeti kutatás becses forrásai lehetnek, de az általános ismertető
kereteit meghaladják
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Az értekezés elején Böröndy általános megállapításai a következők:
Az erdészeti tudomány elsősorban a gyakorlat tudománya. Az
eredmények, amelyeket eddig elértem nem annyira az elvont laboratóriumi munka
szülöttei, hiszen a kutatás e téren
ismerő munkájának

hála néhány lelkes ember fáradtságot nem

csak a legújabb időben indult örvendetes fejlődésnek,

hanem hosszú-hosszú idők gyakorlati megfigyeléseiből leszűrt, összegyűjtött és
sokszorosan is kipróbált szabályoknak gyűjteménye.
Sajnos ennek a tudományágnak a körében annyi az ismeretlen
tényező, annyi a nagy természet által hét pecséttel lezárt

mondhatnám

féltékenyen őrzött titok, hogy még ma is alig akad olyan eredménye, amelynek
szabályai, törvényszerűségei maradék nélkül számtani képletbe volnának
sűríthetők.
De bármennyire is reá legyen utalva valamely tudományág az
induktív kutató módszerek alkalmazására, mégse nélkülözheti az elméletet, az
elméleti elgondolásokat. Az elmélet az, amely új gondolatokat termel, új
ötleteket, új problémákat vet fel, új megoldási lehetőségeket keres és talál. A
helyes állapot az, amikor az elméleti tudomány elöljár, kijelöli, jól megalapozva
kiépíti azokat az új utakat, amelyek a régieknél jobbak, amelyeken a gyakorlati
tudomány szekere jóval több és értékesebb rakományával biztosabban célhoz
érhet.
Nagyon is időszerű volna, hogy ezeken az új utakon való járás a
külföldi és szórványos hazai eredmények nyomán már egyszer nálunk is minél
szélesebb körben elterjedtté, általánosabbá váljék, különösen a gyakorlati
erdőművelés, szükebb értelemben az erdőnevelés terén, mert jóval többet, s ami
nem kevésbé fontos, szebb, válogatottabb, értékesebb anyagot termel, és ezzel
együtt jár a nagyobb bevétel, a rentábilisabb gazdálkodás lehetősége anélkül,
hogy az erdő ennek a modem gazdálkodási módnak kárát látná. Ez az állítás csak

úgy odavetettnek látszik ugyan, de helyes voltát később, az elért eredmények
közlésével is alá fogom támasztani.
Ennek a modem erdőgazdaság-tudománynak erdőművelési tárgy
köréből ragadok ki egy részt, azt, amely az állomány kialakulására, fejlődésére
legnagyobb befolyással van, s amelynek szakszerű, minden ható tényező figye
lembe vételével és gondos mérlegelésével történő kivitele elvezet az erdő
gazdaság tulajdonképpeni céljához, az erdőben fekvő tőkének az erdő fenn
tartása mellett elérhető legmagasabb százalékkal való kamatozásához: ez a
tárgyalandó tudományrész az erdőgyérítés, vagy erdőlés elmélete, megtoldva,
kiegészítve azokkal részben elméleti, részben gyakorlati vonatkozású tapasz
talatokkal, amelyeket 15 éves szolgálatom alatt Magyarország egyik legmo
dernebb szellemben vezetett erdőgazdaságában, Ferenc bajor királyi herceg
őfensége sárvári uradalmának majdnem 5000 holdas káldi erdészeti kerületében
mint erdőkezelő szereztem.
Ezek a tapasztalatok elsősorban és legfőképpen a lombos erőkre
vonatkoznak, tekintve, hogy az erdőlés tudományának a lombos erdőkre
vonatkozó része van ez idő szerint legkevésbé kiépítve, de különösen nincsen
adatunk a vegyes állományú erdőkről, közlöm az itteni gazdálkodás termelési
eredményeit 50 évre visszamenőleg, valamint az 1921-1933-ig terjedő évek
gyérítési adatait részletesen is feldolgozva.
Az a körülmény, hogy a közölt gyérítési eredmények vegyes lomb
erdőkre vonatkoznak, az én megítélésem szerint inkább előny, mint hátrány, mert
mint említettem

vegyes erdőkre vonatkozó használható átlagadataink

egyáltalában nincsenek, minthogy a gyérítési kísérleteket kivétel nélkül elegyetlen
állományokban végezték, s így a kísérleti eredmények vegyes fafajú erdőre
maradék nélkül nem alkalmazhatók.
Igaz ugyan, hogy a közölt adatok nem tekinthetők 100 %-ig kísérleti
eredményeknek,

mert

nem

kísérte
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őket

pontos

állományfelvétel

és

növedékvizsgálat, de belőlük a kimondottan kísérleti eredményadatokkal való
összevetés révén mégis fontos következtetések vonhatók, mert hiszen éppen arra
mutatnak reá, mit lehet a körültekintéssel alkalmazott elméleti előírások
betartásával gyakorlatilag elérni.
Az elmélet csak akkor ér valamit, csak akkor éri el célját, ha
megállapításai, előírásai az alkalmazott elméletben, a gyakorlatban is megállják a
helyüket, ha helyességüket a gyakorlati eredmények is igazolják.
Ennek a munkának célja éppen az, hogy keresse az elmélet és a
gyakorlat között nélkülözhetetlen összhangot, kutassa azt, hogy a gyérítési
kísérletek alapján felállított szabályokból a lehető legnagyobb és legértékesebb
fatermés, mint cél elérésére mi és mennyi vihető át aggodalom nélkül a
gyakorlatba is, és azt, ami átvihető, gyakorlatilag helyesen hogyan alkalmazzuk.
A feladat tehát kettős és ennek megfelelően a munka is két fő részre:
egy tisztán e l m é l e t i és egy g y a k o r l a t i részre oszlik.
A jelenlegi gyérítési előírásoknak - nézetem szerint - éppen az a
legnagyobb hibája, hogy csak általánosságban adnak utasításokat, de ha arra
kérünk tőlük feleletet, hogy adott kor- és állományviszonyok mellett a gyérítéssel
mennyi anyagot távolíthatunk el az erdőből, hol van az a maximális határ,
ameddig el szabad menni, határozott, félre nem érthető választ nem kapunk. Sőt
éppen ez az a kérdés, amelyre vonatkozólag a vélemények nagyon is
megoszlanak és ennek megfelelően az előírások is mások és mások. Két nagy
tábor áll egymással szemben. Az egyik az erős, az intenzív gyérítések híve, a
másik a mérsékeltebb gyérítést tartja csak megengedhetőnek anélkül azonban,
hogy bármelyik is határozottan meg tudná mondani, meddig szabad és lehet a
gyérítés erősségét fokozni. A következmény természetesen az, hogy a gyakorlat
embere többé-kevésbé tanácstalanul áll és nem tudja határozottan eldönteni,
melyik csoport mellé álljon, s végeredményben úgy végzi a gyérítést, ahogyan a
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saját véleménye

szerint

leghelyesebbnek

látja.

Éppen

ezért

tartottam

szükségesnek, hogy a kérdéssel behatóbban foglalkozzam.
A munka második, gyakorlati része az elméleti előírásoknak a
gyakorlatba való átviteléről, alkalmazásáról szól. Arra keres feleletet, hogy a kor,
fanem,

talaj és állományviszonyok szem előtt tartásával az elméletileg

leghelyesebb erősségi fok betartását hogyan biztosítsuk, gyakorlatilag hogyan
állapíthatjuk meg előre kielégítő pontossággal a kitermelhető gyérítési anyag
nagyságát és milyen elvek szerint, valamint hogyan válogatjuk ki az állományból
a gyérítési anyagot.
Az /., Elméleti részben, amely főleg a német nyelvű szakirodalomra
támaszkodik a következő főcímek alatt tárgyalja a témát.

I. E l m é l e t i r é s z
A modem gyérítés elmélete

A modem gyérítés alapja a törzsosztályozás, vagyis az erdő egyes
fáit a korona állapota, a törzs alakja, az állományban elfoglalt helyzete és
erdőgazdasági jelentősége szerint csoportokba osztjuk és az egyes gyérítési
módokat azzal határozzuk meg, azzal írjuk körül, hogy melyik facsoportot, illetve
melyik facsoportból mennyit távolít el a gyérítés folyamán.
I. Uralkodó fák (főállomány)
A felső félerdőkoronát alkotják
1. Szabályos fejlődésü koronával és jó, kifogástalan törzsalakkal bíró uralkodó
törzsek.
2. Szabálytalan koronájú, vagy pedig rossz, kifogásolható törzsalakú uralkodó
fák. Ilyenek:
a. Közbeszorult törzsek (Szabálytalan koronaalak)
b. Rossz alakú, előretört fák (Főleg hibás törzsalak)
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c. Elágasodott és egyéb hibásan nőtt faanyag (Rendesen se a törzs, se a
korona nem kifogástalan)
d. Hosszúra nyúlt ostorok (A korona még jó törzsalak mellett is csenevész.
Hajlékonysága miatt úgy a saját, mint szomszédai koronáját is tönkre
csapkodja)
e. Beteg fák (Gazdaságilag értéktelenek)
II. Uralt fák (Mellékállomány)
Koronájuk összessége az alsó félerdőkoronát alkotja
3. Már visszamaradt, de még s z a b a d koronacsúccsal bíró túlszárnyalt és
szorongó fák. (Az előírás szerint csak a talajvédelem és állományápolás
szempontjából bírnak fontossággal, szerintem azonban fontosságuk a növe
kedés szempontjából még nagyobb)
4. Teljesen alákerült, elnyomott, de még életképes koronájú fák. (Talajvédelem
és állományápolás céljából még hasznavehetők)
5. A már elhalófélben levő, vagy már el is pusztult faanyag. Ide számítandók a
rudasok lehajlott, megrogyott, nyurga törzsei is. (Ennek a csoportnak gazda
sági jelentősége már nincs, s így lehetőleg még hasznavehető állapotban eltávolítandó)
I. Közönséges gyérítés
Jellemzője, hogy ennél a kiszedendő anyag legnagyobb része a
mellékállományból-való, azaz a 3. és 4. alcsoportból és főállományt a később
következő részletezés szerint éppen csak érinti.
II.

Magas gyérítés

Gyérítés a magas, az uralkodó fáknál kezdődően felülről lefelé.
Lényege, hogy az alacsonyabb mellékállomány életképes részének határozott
kímélése mellett főleg az uralkodó törzseket tizedeli meg abból a célból, hogy a
főállomány megmaradó legszebb törzsü és legszabályosabb koronájú fáinak a
gyérítés előttinél kedvezőbb fejlődési lehetőséget nyújtson.
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De vegyük szemügyre ezeket a gyérítési módokat egyenként.
I.

Közönséges gyérítés

Erősségét tekintve három fokozatát különböztetjük meg: A fok:
gyenge, B fok: mérsékelt, C fok: erős közönséges gyérítés.
A fok: Gyenge közönséges gyérítés
Ez a gyérítés a fenti törzscsoportok közül csak az 5-et és a 2.e.
alcsoportot (beteg fák) távolítja el, a többi érintetlen marad.
Ennek az A erősségi foknak gyakorlati jelentősége nincsen. A
gyakorlatban nem is, inkább csak a gyérítési kísérleteknél alkalmazzák a növe
kedési viszonyok tanulmányozására ellenőrző kísérlet gyanánt.

B. fok: Mérsékelt közönséges gyérítés
Ez a fokozat az előírás szerint eltávolítja elsősorban ugyanazt az
anyagot, mint a megelőzőleg leírt A fokozat, tehát az egész 5-ik és a 2.e.
csoportot. Azután kiszedi az egész 4. csoportot, vagyis a már teljesen elnyomott,
de még életképes koronával bíró fákat. Továbbá a 2. csoport anyagából a
hosszúra nyúlt ostorokat (2.d. csoport),

és a különösen rossz alakú, előretört

fákat (2.b. csoport), illetve, ha sok volna belőlük, legalább egy részét. Általában
áll, hogy az uralkodók közé tartozó kiszedendő anyagot, hacsak lehet, több
gyérítésre elosztva vágja ki, nehogy a felső erdőkoronában maradandó hézagok
támadjanak.
A szabad gyérítés
Ez a gyérítési mód lényegileg nem jelent új gyérítési rendszert, mert
hiszen nem más, mint az eddig kialakult gyérítési módoknak, a gyérítésnek mint
tudománynak gyakorlati alkalmazása, de mégis azzal a mindenesetre lényeges
különbséggel, hogy az erdőkezelő kezét nem köti meg se az egyik, se a másik
elméleti rendszer merev formája, keret, nem ragaszkodik - mert nem is ragaszkodhatik

sablonokhoz, hanem mindig az adott körülményekhez, az álló-
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mányviszonyok ezer és ezerféle változásához igazodva azt a gyérítési módot
alkalmazza, amelyik éppen helyénvaló, sőt ha szükségesnek látja, az egyes
módokat egymással egyesíti, kombinálja is.
A modem gyérítés elmélete, a közönséges és magas gyérítés, a mérsékelt
közönséges gyérítés összepárosítása a mérsékelt magas gyérítéssel.
„ Az eddigi gyérítés kísérletek fontosabb eredményei ” című fejezetben a
mellékállományt és kialakulását, a megmaradó állományt, az összes fatermést, a
magassági, a körlap- és tömegnövedéket tárgyalja.
Külön részben mutatja be a sárvári gyérítési rendszert és gyakorlati
eredményeit.
Majd „A törzsosztályozás mint a gyérítés alapja " című fejezet következik.
„A gyérítés alapja a növedék” című fejezetben a gyérítési fatömeg
kiszámítását tárgyalja meg, amelyet az általa bevezetett és számszerűen is
kidolgozott „kihasználási százalék ” segítségével javasol megoldani. Főleg ez a
fejezet tartalmazza az értekezés újszerű elméleti, megállapításait.
Szól a fiatalkori erős gyérítésről, megtárgyalja a gyérítés hatását és ennek
időbeli lefolyását.
Az egész első részben folyamatosan egybeveti az akkori német szakirodalom megállapításait saját, a Farkas-erdőn szerzett megfigyeléseivel,
tapasztalataival.
Az első, azaz az elméleti részből a sárvári gyérítési rendszer és annak
gyakorlati eredményei kíván bővebb ismertetést. Ez a rész eredetiben a követ
kezők szerint található fe l az értekezésben :

A sárvári gyérítési rendszer és gyakorlati eredményei

A sárvári gyérítési rendszer az 50 év előtti bajor gyérítési módból
kiindulva a hazai éghajlati, talaj- és állományviszonyok alapján alakult ki és hazai
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viszonylatban egészen

bizonyosan,

sőt eredményeit tekintve

a

külföldi

gyérítésekhez viszonyítva is igen jól sikerült hazai specialitásnak tekinthető.
Nem tartozik ugyan az elmélet körébe, de azért talán nem lesz
érdektelen, ha történetére, fejlődésére néhány szóval kitérek.
Az uradalomhoz tartozó erdőket 1881-ig a gazdatisztek kezelték,
természetesen üzemterv és minden üzemtervi megkötöttség nélkül. Még a régi
tulajdonos, V Ferenc modenai főherceg idejében, az 1870-es években történtek
ugyan az erdők rendezése terén kísérletek, ez a rendezés azonban a haszná
latokat nem szabályozta, inkább csak a mai nyiladék- és útrendszer alapjait rakta
le, és főleg a legeltethető és nem legeltethető területek elkülönítésére szorít
kozott.
A birtok következő ura, Lajos bajor királyi herceg, a későbbi III.
Lajos bajor király felismerve az addigi gazdálkodás tarthatatlanságát, az erdő
gazdaságot a mezőgazdaságtól elkülönítve, önálló hatáskörrel, szakképzett
erdészekre bízta. 1881. április 6-án kelt az a jegyzőkönyv, amelyben az elké
szítendő gazdasági terv irányelveit összefoglalták, és ennek alapján készítette el
az első rendszeres üzemtervet Grassmann, a későbbi Dr. Grassmann bajor erdő
igazgató. Ez az üzemterv már nemcsak a főhasználatokat, de az előhasználatokat
is szabályozta, és előírta a foganatosított használatok pontos nyilvántartását is.
Ilyenformán a rendszeres gazdálkodás az 1883. évvel kezdődik, és
ettől az időponttól kezdődően vannak a végzett gyérítésekről is pontos feljegy
zések és fatömegadatok.
Hogy ezeket az első rendszeres gyérítéseket milyen elvek szerint
végezték és milyen erősségben foganatosították, arra nézve feljegyzések nincse
nek, de hogy a gyérítés feltétlenül a kor színvonalán állott, sőt az akkori legmo
dernebb felfogást tette a magáévá, arra egyből-másból következtetni lehet.
Abból a tényből, hogy Sárvárott az évenként összeállított vágás
tervek gyérítési utasításaiban már kezdetben is szerepel a „Durchforstung zu
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Günsten des besseren Stammes” kitétel, azaz „gyérítés a jobb törzs előnyére,
javára” következik és bizonyosra vehető, hogy itt a gyérítés már eredetileg a
Kraft-féle elgondolás alapján állott, ami akkor még Németországban is többékevésbé új dolog volt, másrészt abból a Bühler-féle megállapításból, hogy a
Franciaországban 1870-1890. évek között kialakult magas gyérítés Német
országban csak mintegy 20 évvel később, az 1900-as évek körül nyert polgár
jogot, tehát sokkal előbb ide se juthatott el, nyilvánvaló, hogy a Sárvárott ere
detileg alkalmazott gyérítés nem lehetett más, mint a bajorországi gyérítési
kísérleteknél ismertetett mérsékelt közönséges gyérítés, illetve annak a fentebb
említett Kraft-féle követelmény szerinti fejlettebb formája. Hogy pedig mér-sékelt
volt, annak legjobb bizonysága, hogy ma is az, de bizonyítja ezt az akko-riban
fiatal, ma 70-80 éves állományoknak a modem fatermési táblák (Schwappach,
Grundner, Flury) adatainál jóval magasabb törzsszáma is.
Ez a modem értelemben vett mérsékelt közönséges gyérítés volt itt
az uralkodó egészen addig, míg a magas gyérítés ide is be nem vonult. Hogy ez
mikor történt, bajos volna eldönteni, de igen valószínű, hogy csak fokozatosan,
lépésről lépésre foglalt magának tért. 1919-ben, mikor az uradalomhoz kerültem,
már itt találtam ugyan, de majdnem kizárólag csak elegyetlen tölgy és cser
állományoknál, valamint tölggyel, cserrel vegyes gyertyánállományoknál alkal
mazták egy igen mérsékelt formáját. Szélesebb körű alkalmazása, az elegyetlen
gyertyán és egyéb állományokra való kiterjesztése az 1920-as évek elejére esik,
anélkül azonban, hogy kizárólag ez a gyérítési forma vált volna uralkodóvá.
Az erősfokú gyérítések közül az erős közönséges gyérítés a Pomóapáti-i idősebb erdeifenyveseknél már régen alkalmazásban van; az erős magas
gyérítéssel azonban először csak 1924-ben próbálkoztunk a VILI. erdőrészlet
akkor 64 éves állományában, s mint ez ma, 10 év elteltével megállapítható, teljes
sikerrel. Azóta már sokszor előfordult.
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Amint a közöltekből megállapítható, a sárvári uradalom erdeiben a
közönséges gyérítésnek „A” fokozata kivételével az elmélet összes gyérítési
módjai megtalálhatók, mindamellett a mérsékelt mód az uralkodó.
Elméletileg ezt a gyérítési eljárást azzal jellemezhetem leginkább, ha
kombinált gyérítési módnak nevezem, amely nem ragaszkodik sablonokhoz,
hanem még ugyanazon állomány keretein belül is mindig azt a gyérítési módot
alkalmazza, amely az erdőrész egy kis területén éppen helyén van. Nevezhetném
szabad gyérítésnek is.
Mérsékelt foka nem más, mint az elméleti mérsékelt közönséges
gyérítés (5. 4. 2.e. 2d. 2b. törzscsoportok) és a mérsékelt magas gyérítés (5. 2e.
2d. 2c. 2b. 2a. 1. törzscsoportok) egyesítése de úgy, hogy az előbbinél
érintetlenül maradó 3. és a magas gyérítésnél a kihasználásból kizárt 3. és 4.
törzscsoport sem nyer okvetlenül és teljes egészében kíméletet, hanem ha
szükséges, ezekből is ki szabad szedni az alkalmatlankodókat.

Szóval

alkalmazása a szükségesség szerint az összes törzscsoportokra kiterjed.
A gyérítési anyag kiválogatását megkönnyítendő, az elméleti kilenc
törzscsoportot a rendszer jelentőségük szerint három nagy csoportba foglalja
össze:
1. Fenntartandó: 1. részben 3. és 4. csoport
2. Kihasználható. 2d. 2b. 2c. 2a. részben 3. 4.
3. Kihasználandó: 2e. 5. facsoport.
Tekintettel arra, hogy a gyérítés az összes törzscsoportokra kiterjed,
az erősségi fokot természetesen nem lehet a kiszedendő törzscsoportok
megjelölésével megadni, azért azt az 50 éves gyakorlat alapján a kitermelhető
gyérítési összes anyagnak köbméterben kifejezett mennyiségével és a körülbelüli
törzsszám megadásával jelzi.
Gyérítési periódus átlagosan 5 esztendő
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Az erős gyérítési fokozatok az alkalmazott 80 éves vágásforduló
mellett aránylag ritkán fordulnak elő, és ezeknél nagyjában az elmélet erősségi
fokok tartatnak be. Egyébként itt nem is annyira az elméleti fok pontos betartása
a fontos, hanem az, hogy milyen volt az előkészítés, és ahol az erősebb gyérítésre
általában szükség van, ott a megelőző gyérítések a zökkenés nélküli átmenetről
automatice gondoskodnak.
A sárvári gyérítés a legfiatalabb korban, 20-35 év között még a
bükkhöz viszonyítva is magas fatömegeket tüntet fel. Ez a körülmény egyrészt a
fiatalosokban sokszor nagy számban megtelepült, igen gyorsan növő és az
alapállomány fáit maga alá gyűrő nyír korai, bár nem teljes kiszedésére, de még
inkább a természetes úton települt tiszta, vagy vegyes erdőket alkotó gyertyán
igen magas törzsszámára vezethető vissza.
Természetes, hogy e mellett a nagy törzsszám mellett a mellék
állomány kiválása is nagyobb tömegű, és ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy
ezeknél az első gyérítéseknél kerülnek a már említett, esetlegesen előforduló nyír
mellett az alapállomány előretört, elterebélyesedett,

elromlott alakú, de

viszonylag vastagabb, nagyobb fatömeget képviselő azon fái is kiszedésre,
amelyeket a gyérítést megelőző tisztogatás még meghagyot, az aránylag nagy
fiatalkori gyérítési anyag megmagyarázható.
Ezekből az adatokból mindenek előtt az tűnik ki, hogy - az első 13
esztendőtől (1883-1895-ig) eltekintve, amely idő alatt tömegesen kihasználták és
felújították a rossz és agyonlegeltetett erdőterületeket, felújították a többékevésbé fátlan, csak legelőnek használt részeket és ugyancsak sietve és
tömegesen pótolták az elmaradt gyérítéseket, s amely gyors és tömeges
kihasználás folyományaként a holdankénti és évi átlagfatermés a mélypontjára
esett vissza - ettől a mélyponttól, az 1895. évtől kezdődően a holdankénti és évi
fatermés úgy a fő-, mint az előhasználatoknál állandó emelkedést mutat.
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Az előhasználatok emelkedését még csak megmagyarázná a
fiatalabb korú állományok megszaporodása, de a főhasználatokét nem. Mert igaz
ugyan, hogy az 1883. évi állapotot összehasonlítva az 1930. évivel az erdő
termőterülete 620 kát. hold gyarapodást mutat, de minthogy a rendszeres
gazdálkodás elején telepített erdő ma legfeljebb 50 éves, s így mint vágásra nem
érett, a főhasználatok alakulására befolyással nem lehet; viszont a mélyponttól
kiindulva a termőterület gyarapodása csak 137 holdnyi és ez a 80 éves vágás
forduló mellett az 56.9 kát. hold évi fővágási területet mindössze 1.7 holddal =
kereken 3 %-kal emeli, sőt ha az egész 620 hold területgyarapodást - helytelenül
ugyan, de - tekintetbe veszem, az évi fővágási terület gyarapodása 7.75 hold =
13.6 %, és ezzel ma 3 %, illetve 13,6 % területgyarapodással szemben a
tűhasználatok fatömeggyarapodása 8983-5961 = 3022 m3, azaz 50,6 %, tehát a
főhasználatok állandó emelkedése nem írható a területgyarapodás javára, hanem
mint a rendszeres gazdálkodás eredménye könyvelendő el.
Ennek az emelkedésnek még mindig nincsen vége, mert az 1930. évi
üzemrevízió az évi főhasználatokat újabb 1100 m3 = 18.5 % vastagfatömeggel
emelhette.
Az előhasználatok emelkedése tekintetében kissé másként áll a
dolog. Tagadhatatlan, hogy itt közrejátszik egyrészt a területgyarapodás a maga
időközben gyérítéskorúvá érett erdőrészleteivel, de szerep van ebben az
emelkedésben annak a körülménynek is, hogy

a gyérítési görbe szerint

ugyanaz az állomány idősebb korában nagyobb gyérítési fatömeget ad, vagyis a
gyérítési anyag mennyisége a korral együtt nő. Az itteni 80 éves vágásforduló
mellett mindenesetre ez a helyzet.
Ha azonban a gyérítési anyagnak az összes kihasznált faanyaghoz
viszonyított százalékos arányát, az úgynevezett g y é r í t é s i

százalékot

vizsgáljuk, megállapítható, hogy ez is állandóan emelkedő irányzatot mutat,
emelkedik, jóllehet a főhasználatok fatömege, amely a gyérítési százalék
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kiszámításának alapját képező összes fatömegnek kereken 60 %-ára rúg, maga is
50.6 %-os emelkedést mutat.
Ebből a tényből - szerintem - logikusan csak arra a következtetésre
lehet jutni, hogy a gyérítési anyag mennyiségének úgy abszolút, mint relatív, a
gyérítési százalékban mutatkozó állandó emelkedésének végső oka nem egyedül
a teríiletgyarapodással együtt járó állománygyarapodásban és a korral növekvő
gyérítési anyagban keresendő, hanem nagy részben annak a gyérítések kiváltotta
kiadós növekedésgyarapodásnak eredménye, amely végső fokon a vágáskori
fatömegek állandó emelkedésében nyilvánul.
Ami már most a vágáskori fatömeget, valamint az egy holdra eső
összes fatermést illeti, ezeknek kiszámításához alapul vettem az 1921-től 1930-ig
terjedő 10 év évi átlagait, de azzal a megjegyzéssel, hogy amint maga a
kiszámítási alap is átlag, az eredmény is csak átlagot és nem termőhelyi osztályra
vonatkozó fatömeget képvisel.
A káldi kerület 4690 kát. hold termőterületéből 80 éves vágásforduló mellett 58.6 hold évi vágásterület esik.

Ha az említett évek

főhasználatának évi átlagát, a 8983 m3 -t a területtel elosztom, 156 m3 vágáskori
összes fatömeget kapok.Ehhez azonban még hozzá kell számítani a vágásokban a
következő fordulóra fenntartott szép tölgy hagyásfák gallyfával együtt érteit ca.
30-60 m3 -nyi, átlagban 45 m3 -t kitevő fatömegét. így a holdankénti vágáskori
összes fatömeg átlagban 201 m3
Ha pedig azt keressük, mekkora az egy vágásforduló alatt létrejött
összes fatermés, tehát a vágáskori fatömeg és a vágásforduló folyamán végzett
gyérítések fatömege együtt, akkor ugyancsak az előbbeni adatok alapján a
következő eredményt kapjuk.
A tíz évi összes fatermés átlagát, 15036 m3 -t az egy évre jutó
vágásterülettel elosztva egy holdra 256 m3 összes fatennési átlagot, az összterület
egy holdjára pedig 3.20 m3 évi fatermést ad.
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Összevetve a külföldi adatokat a sárvárival, a mérleg a sárvári javára
billen. Annyival is inkább megáll ez az állításom, mert a káldi kerület 3.20 m3-es
átlaga kizárólag lomberdőre vonatkozik, a külföldiekben pedig benne szerepel az
igen lényeges hányadot kitevő és a lombfákénál átlagosan is, luc- és
jegenyefenyőnél pedig 40 %-al is magasabb hozadéka.
* * *

Ez után a kitérés után térjünk vissza a munka tulajdonképpeni
tárgyához, a gyérítéshez, és vizsgáljuk meg, hogy a sárvári uradalom erdeinek
vázolt viselkedéséből a gyérítésre vonatkozólag miféle elméleti vonatkozások
állapíthatók meg és milyen következtetések vonhatók le.
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Megállapítható
1. hogy a mérsékelt - és kimondottan hangsúlyozom - rövid időközökben
visszatérő gyérítés a külföldi kísérletek legnagyobb részével egybehangzóan itt is
kitűnőnek bizonyult.
2. A vágáskori fatömegek kivételesen erős fokú emelkedése, főleg pedig az
emelkedésnek állandó volta arra vall, hogy a megmaradó állomány folyónövedéke emelkedő tendenciájú, vagy legalábbis a vágásforduló nagyobb részén
az. Ez más szóval azt jelenti

hogy a gyérítés után lábon maradó állomány

növekvési intenzitása annyira megnagyobbodik, hogy nemcsak az eltávolított
anyag növedékét pótolja könnyűszerrel - a magáé mellett

de azon túlmenőleg

az eltávolított gyérítési anyagból is behoz valamit, és éppen ez az a többlet, amely
a főállomány folyó növedékének emelkedő irányzatát biztosítja.
3. A gyérítések fatömegének abszolút értelemben vett emelkedéséből, de
főleg a gyérítési százalékoknak a vágáskori fatömegekkel egyidejű emelkedő
irányzatából az következik, hogy az összes fatermés folyónövedéke a
vágásforduló egész ideje alatt emelkedő tendenciájú. Ha nem így volna, ha a
gyérítés erőssége átlépné azt a határt, amelynél a növedékek emelkedő irányzata
még lehetséges, akkor a fővágás, a véghasználat fatömege a legjobb esetben is
ugyanazon szinten maradna, de még valószínűbb, hogy

mint a külföldi

kísérletek erős gyérítéseinél - bizonyos visszaesés mutatkoznék.
4. A lábon maradó állománynak a 2. pont alatt vázolt magatartásából
tovább következtetve nem találhatom egészen helyesnek Gutmann azon megál
lapítását, hogy valamely gyérített állomány fejlődésének elbírálására e g y e d ü l
az összes fatermés folyónövedéke az irányadó. Nem találom ezt a megállapítást
azért, mert a sárvári gyérítés eredményeiből levonható tanulságok alapján - úgy
látszik - lehetséges az az eset, hogy a lábon maradó állomány folyónövedéke a
még megengedhető maximális erősségű gyérítés esetén ha nem is emelkedik, de
legalább azonos szinten marad. Ha pedig ez az eset egyáltalában lehetséges és
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gyakorlatilag is megoldható úgy, hogy az alkalmazható gyérítés erőssége és vele
együttjáróan a gyérítési anyag mennyisége se csökken lényeges, a jövedelmet már
befolyásoló mértékben, akkor a gyérítés erősségének megállapításánál az összes
fatermés folyó- növedéke mellett, illetve az egész periódusi időre vonat-koztatva
az összes fatömeggyarapodás mellett a lábon maradó állomány folyó-növedéke,
illetve összes fatömeggyarapodása feltétlenül figyelembe veendő.
Bizonyos, hogy abban az esetben, ha a kérdés a 4. pont értelmében
egyáltalán megoldható, akkor a gyérítési erősség megállapításánál az erdő
növedékben mért

teljesítőképességét valamilyen formában be kell kapcsolni,

tehát a törzsosztályozás mint gyérítési alap egymagában nem lesz elégséges és
hogy miért nem, azt akövetkező fejezetben tárgyalom részletesebben.

A törzsosztályozás mint a gyérítés alapja

A modem gyérítési rendszer elméletileg a törzsosztályozás alapján
áll. A gyérítési módot, a gyérítés erősségi fokát azzal határozza meg, hogy
megmondja ennél a gyérítési módnál és erősségi foknál ezeket és ezeket, a
másiknál pedig amazokat kell egészben vagy részben eltávolítani, kihasználni mint az elméleti rész elején láttuk.
Abszolút bizonysággal merem állítani, hogy ha - mondjuk - csak 100
□-ölnyi erdő fáit egymástól függetlenül két szakember törzsosztályokba
csoportosítja, az eredmény nem lesz egybehangzó, sőt igen lényeges különbségek
adódhatnak; de tovább is megyek: ha ugyanaz a szakember

magam is

kipróbáltam - a kísérletet megismételi 2-3 hét múlva, amikor már nem emlékezik
egész bizonyosan arra, mit hova sorozott az első alkalommal, akkor is adódnak
különbségek, ha nem is olyan nagyok, mint két ember egymásétól független
munkájánál. Pedig 100 D-öl igencsak kicsi terület

de ennek alapján

elképzelhető, mekkorákra nőhetnek az eltérések egész erdőrészletek, vagy még
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inkább az egy évre előírt gyérítendő területnek gyérítésre való előkészítésénél,
kijelölésénél, ha azok - mint az én estemben - 600-650 kát. holdra rúgnak.
Az a bizonytalanság, amellyel az erdő fáinak törzscsoportokba
sorozása, hovatartózandóságuknak megállapítása jár, a gyérítések kivitelénél még
azzal is fokozódik, hogy minden egyes elméleti erősségi foknál vannak olyan
törzscsoportok, amelyek csak f o k o z a t o s kihasználásra vannak előírva. Azt
azonban már nem mondja meg az elmélet, hogy ennél a fokozatos kihasználásnál
mi a mérték; itt újra csak a kezelő erdőtiszt véleménye érvényesül teljes mértékig,
hozzáértésén, főleg gyakorlottságán múlik teljesen, hogy a gyérítés az erdő
momentáni viszonyainak, fejlődési körülményeinek csak hozzávetőlegesen is
megfelel-e, vagy sem.
A törzsosztályozás igen kitűnő és bevált eszköz arra, hogy segít
ségével az állomány fáinak erdőgazdasági jelentőségét elbíráljuk, a gyérítési
anyagot a bírálat alapján kiválogassuk -, de csak eszköz lehet és nem gyérítési
alap, mert az, hogy a gyérítés az erdő természetes fejlődési fokának minden
időben megfeleljen, kielégítő mértékben segélyével nem biztosítható; nem
biztosítható akkor sem, ha a legnagyobb fatömeg és a legértékesebb erdő neve
lésére legalkalmasabb mérsékelt gyérítésről van szó -, még kevésbé akkor, ha
bármi okból az erősebb gyérítéseket alkalmazzuk, mert az erősebb fokú (C.D.)
gyérítések kivitelénél pusztán a törzsosztályozás és előírásai szerint végezve a
kijelölést, olyan hibákat követhetünk el, amelyeket igazán helyrehozni többé
sohasem lehet. Ideig-óráig ugyan gyönyörűen reagál

az erdő állománya a

szokatlanul szabadabb állásra, s erős fejlődést mutat, azonban a mellékállomány
újraképződése a megelőző gyérítés erősségének függvénye lévén az erdő az
erősebb gyérítéshez annyira hozzáidomul, a szabadabb állással együtt járó
oldalirányú terjeszkedés lehetőségét annyira kihasználja és megköveteli, hogy a
mellékállomány

újra

megismétlődő

kialakulásában

nem

annyira

a

fák

magasságbeli különbsége, mint inkább az oldalirányú terjeszkedés játsza a
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fontosabbik, a döntőbb szerepet. Következménye ennek az állapotnak egyrészt a
gallyfának a vastagfa rovására történő megszaporodása, másrészt az újra
képződött mellékállomány ismétlődő kihasználása mellett a vágáskori fatömeg
összezsugorodása.
A növedékek közül a gyérítés alapja nem lehet más, mint az összes
fatermés folyónövedéke, illetve a segélyével kiszámítható az a fatömeggyarapodás, amely az állományon egyik gyérítéstől a másikig, pontosabban a
megelőző gyérítés után addig az időpontig létrejön, amikor az állomány újra
gyérítés előtt áll, de még gyérítve nincs.
Ennek a fatömeggyarapodásnak egy részét, bizonyos százalékát
lehet csak és kell a gyérítéssel eltávolítani, de maximálisan csak annyit, amennyit
a lábon maradó állomány kedvezőbb fejlődési lehetőségek közé jutva a saját
gyarapodásnak biztosítása mellett és azon túlmenőleg a periódus ideje alatt
pótolni képes.

Összefoglalás

A külföldi gyérítés kísérletek eredményei és az eredmények össze
vetése alapján eldöntöttnek vehető az, hogy a gyérítés erőssége tekin-tetében a B
fokúnak jelzett és mérsékeltebb, de egyben mérsékeltebb voltánál fogva
sűrűbben, rövidebb időközökben ismétlődő gyérítés az, amely az erdő
természetes fejlődési viszonyainak leginkább megfelel. Ez közelíti meg leginkább
azt az ideális erősségi fokot, ez adja a zárlatnak azt az optimumát, amelynél úgy a
vágáskori fatömeg, mint az összes fatermés, valamint a minőségi értékgyarapodás
is a legnagyobb.
Bizonyítást nyert az is, hogy a törzsosztályozás mint egyedüli
gyérítési alap önmagában nem biztosítja se a gyérítési kihasználás egyen
letességét, se a gyérítési periódusnak a nagyobb üzemnél nélkülözhetetlen
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állandóságát, mert teljesen szabad teret enged egyrészről az erősségi fokot
illetőleg az erdőkezelő egyéni véleményének, másrészről az erdő fejlődésének
menetével ellentétben álló és az elérhető legnagyobb és legértékesebb fatermés
megközelítését egyenesen megakadályozó gyérítési elvek érvényesülésének.
(Korai erős gyérítés.)
A gyakorlati erdőgazdaságnak feltétlenül szüksége van arra, hogy a
gyérítési kísérletek eredményei alapján olyan gyakorlatilag is hasznosítható
adatok birtokába jusson, amelyek nemcsak azt határozzák meg, hogyan végezze a
gyérítést, tehát nemcsak a követendő gyérítési módra adnak felvilágosítást, de a
kitermelhető gyérítési anyag fanemhez és korhoz kötött, valamint a termőhelyi
osztályok teljesítőképességéhez is igazodó mennyiségének megadásával az
előnyösnek mutatkozó gyérítés erősségi fokát is leszögezik.
Az értekezés II, „Gyakorlati rész”-e is előszóval kezdődik, amelyben a
következők találhatók:

II. G y a k o r l a t i r é s z

Előszó

Sokat töprengtem azon, megírjam-e ezt az elméleti megállapítások
gyakorlati alkalmazásáról szóló részét a dolgozatomnak, vagy ne. Doktori
disszertáció keretébe szorosan véve nem tartozik bele, mert hiszen az a szabályok
értelmében az elméleti tudományokban való jártasságot van hivatva igazolni, de
valahogy úgy éreztem, hogy enélkül dolgozatom csonka maradna.
A saját esetemből kifolyólag meggyőződésem ugyan, hogy a
gyérítést, a gyérítés minden csínyját semmiféle leírásból megtanulni nem lehet,
hanem csakis künn az erdőn lehet magyarázatokkal is kísért gyakorlás közben
elsajátítani,

sőt

az

elméleti

tudás
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mellett

egyéni

rátermettség,

éles

megfigyelőképesség, gyors gondolkodás és gyors elhatározásra való készség is
kell hozzá, és még ezek birtokában is időbe kerül, míg a kezdő látni megtanul, és
a kínálkozó többféle megoldási lehetőség közül a leghelyesebbet, a célnak
leginkább megfelelőt pillanatok alatt meglátni és kiválasztani tudja, mindazonáltal
olyan szabályok, utasítások ismerete, amelyek megmondják, mit kell meglátni,
mire kell figyelni, nagyon megkönnyíti a dolgot.
Az eddig megjelent erdőműveléstanok ilyen gyakorlati utasításokat
nem adnak, legalábbis azok, amelyeket én ismerek, nem. Még Bühler kétkötetes
és több mint ezer oldalas Waldbau-ja is, amely körülbelül mindent felölel, ami az
erdőműveléssel csak kapcsolatba hozható, csak általánosságokra szorítkozik.
Feltűnt nekem az is, hogy ezek az alig pár éve megjelent erdőműveléstani
munkák a gyérítés kérdését olyan szűkszavúan tárgyalják, mondanivalójuk 5-6
oldalon elfér akkor, amikor más erdőműveléstani kérdésnek 50 oldalt is
szentelnek. Annyival kevésbé értem ezt, mert nincs talán az erdőművelésnek még
egy olyan problémája, amely az újabb időben annyira magára vonta volna a
szakkörök figyelmét és érdeklődését, mint az erdőgyérítés.
Éppen ezért azt hiszem, kell lennie olyan munkának is, amely a
gyérítést gyakorlati alapon tárgyalja, csak megbúvik valahol az erdészeti
szakirodalom rengetegében, s így általánosan is ismertté nem válhatik, pedig
szükség volna reá.
Ez indított arra leginkább, hogy összefoglaljam lehetőleg mindazt,
amit a sárvári uradalomban ezen a téren tanultam.
Természetes, hogy mondanivalóm során olyan általános dolgokra is
ki kell térnem, amelyek minden tankönyvben megtalálhatók, de ezeket is
igyekezem kiegészíteni a saját tapasztalataimmal.
A régi gyérítési módok és a modern gyérítéssel foglalkozó részben az
alábbiakat írja:
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A régi gyérítési módok és a modern gyérítés

Mint az elméleti rész elején a modem gyérítési módok elméleti
ismertetésénél láttuk és az ott közölt leírásból is megállapítható, a gyérítés
kérdésében a felfogás az utolsó 30 esztendő alatt lényegesen megváltozott, és ez
a változás a gyérítési módokat magukat is, de az eljárást is teljesen átalakította,
átformálta.
A régebbi gyérítési módok a természet után indulva a gyérítési anyag
kiválogatását, a kiválogatás munkáját a természetre bízták, és főleg, sőt majdnem
kizárólag azokat a törzseket szedték ki, amelyek a létért való küzdelemben
elbuktak. így a gyérítési anyag majdnem teljes egészében a mellékállományból
került ki, a főállomány fái pedig kegyelmet kaptak, ha még oly rossz koronával és
törzsalakkal bírtak is, nehogy a felső erdőkorona záródása erősebben
megbolygattassék.
Valamikor általános volt az a felfogás, hogy a felső erdőkoronához
hozzányúlni nem szabad, mert az a magassági növekvés megcsökkenését és a
feltisztulás megromlását hozza magával.
Természetes, hogy ennek a felfogásnak és az alapján kialakult
eljárásnak az volt a következménye, hogy a vágáskori állomány tele volt rossz
alakú fával, mert hiszen ma már tudjuk, hogy azok az uralkodó fák, amelyekből a
vágáskori faanyag kialakul, nagy részben a vágásforduló egész ideje alatt
uralkodó fák.
Főleg a vágáskori állomány sok rossz alakú fája indította meg a
vizsgálódásokat abban az irányban, igaz-e, hogy a felső erdőkorona megbontása a
fenti hátrányokkal jár. Hosszú idő eltellett, míg megállapíthatták, hogy a fenti
veszedelmek mérsékelt beavatkozás mellett nem következnek be, sőt ma már a
másik végletnek is számos híve van, akik erősen állítják, hogy a magassági
növekedés még erős gyérítés esetén se csökken.

28

Mindebből önként adódott az a gondolat, hogy ha hátránnyal nem
jár, akkor a rossz alakú fákat fokozatosan ki kell szedni nemcsak a mellék
állományból, ahonnan a gyérítések folyamán úgyis automatikusan eltávolításra
kerülnek, de a főállományból is.
így alakult ki lassan az a nézet, hogy az erdőkezelő nem járhat
mindig és mindenhol a természet után, mert a természet édeskeveset törődik a mi
speciális gazdasági céljainkkal, hanem a természet döntését, ítéletét ott, ahol
szükségesnek látja, megelőzni igyekezik azzal, hogy faegyedenként válogat. A
szebb, többet ígérő uralkodó törzs mellől eltávolítgatja azokat a talán erőtel
jesebb, gyorsabb növésü, de rossz koronájú, vagy hibás törzsalakkal bíró szom
szédokat, amelyek elnyomással fenyegetik, vagy fejlődését akadályozzák. Ezzel a
beavatkozással mintegy megfellebbezi a természet ítéletét és a természetes
kiválogatódást irányítani törekszik. Ha a segélynyújtás idejében történik, sikerül
is sok szép törzset az alákerüléstől, elnyomatástól megmentem.
Ebben a munkában a mellékállomány, amennyire az adott viszo
nyok mellett megokoltnak látszik, kíméletet nyer és nagy általánosságban ma már
az a felfogás dominál, hogy jobb, ha a mellékállomány életképes része az erdőben
marad azért, hogy az uralkodó fák feltisztulását elősegítse, a magassági
növekedés intenzitását idő előtt megcsappanni ne engedje, vízhajtások képző
dését megakadályozza, a koronák záródásában a gyérítés következtében kelet
kező hézagokat kitölteni segítse és beámyékolásával a talajt védje.
A régi és az újabb gyérítési módok között felmerülő különbségeket
tovább vizsgálva megállapítható, hogy teljesen megváltozott a felfogás abban a
tekintetben is, mit tartsunk, mit tekintsünk gyérítési anyagnak, de megváltozott,
eltolódott az a szempont is, amelyből a gyérítés anyagát, a gyérítés szüksé
gességét elbíráljuk.
A régebbi gyérítési eljárások a gyérítési anyag kiválogatásánál - mint
az első törzsosztályozási előírásoknál láttuk - csak egy mértéket alkal-maztak, a
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korona állapotát tekintették zsinórmértéknek, azaz a rossz, elnyomo-rodott
koronájú törzseket szedték ki: a modem gyérítés viszont bár a korona állapotát
feltétlenül figyelembe veszi, emellett a törzs alakjára is tekint, sőt a kettő közül a
törzs alakját tartja fontosabbnak, és szabályul állítja fel, hogy minden rossz törzsű
fa idejében kikerüljön az erdőből.
Ebből az elgondolásból, tekintve, hogy rossz törzsü fák nemcsak a
mellékállományban fordulnak elő, hanem bőségesen feltalálhatók a főállo
mányban is, önmagától adódott egy új fogalom, a felső fél erdőkoronában
dolgozó és az uralkodó szép törzseket felszabadító magas gyérítés fogalma. Azok
az igen jó gyakorlati eredmények, amelyeket vele elértek az uralkodó szép fák
fejlődésénél és általában az erőteljes fatömeggyarapodás terén is, igazolták is
teljes mértékig az elgondolás helyességét, s ma már mind általánosabbá válik az a
felfogás, hogy a magas gyérítési elemnek nagyobb teret kell engedni ott is, ahol
eddig csaknem kizárólag a közönséges gyérítésnek az elméletnél leírt módja nyert
alkalmazást.
A gyakorlat ma már tovább is ment egy lépéssel, és a speciális
gazdasági célok bevonásával és mérlegelése alapján kifejlesztette ennek a
gyérítési módnak az idősebb állományoknál alkalmazott és kizárólag az uralkodó
szép fák erőteljes tömeggyarapodást célzó formáját, az erős magas gyérítést,
amelynél a faállományban csak kifogástalan törzsalakkal és szabályos koronával
bíró fák maradnak vissza olyan laza kötésben, hogy koronájuk szabadon
fejlődhessék, alattuk pedig a mellékállomány életképes része védi a talajt és
megakadályozza a vízhajtásképződést, beárnyékolva és a nap heve ellen is védve
a szép törzsek oldalát.
A következő fejezet „ Az elméleti gyérítési módok a gyakorlatban " címet
viseli és a következőket tartalmazza:
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Az erdőgyérítésnek az elméleti részben vázolt módjai és fokozatai a
gyakorlatban kissé másképpen festenek, nem olyan egyszerűek és áttekinthetők,
mint ahogy őket az elmélet rajzolja.
Nem is lehet ez másképp, mert hiszen igen ritkán adódik az az eset,
hogy a gyérítés valamelyik elméleti foknak szóról szóra megfeleljen. Az eset
túlnyomó többségénél legfeljebb a két főmód, a magas és a közönséges gyérítés
domborodik ki olyan jellegzetesen, hogy eldönthető, a foganatosított gyérítést
melyik csoportba soroljuk. így van ez már csak azért is, mert nemcsak hogy két
teljesen egyforma állomány nem található, de ugyanazon állományon belül is
lépésről lépésre változnak a viszonyok. Az egyik helyen még - mondjuk - magas
gyérítést kell alkalmaznom, 10-15 lépéssel odább egy kisebb területen úgy
vannak elosztódva az uralkodó fák, hogy egyelőre nem zavarják egymás
fejlődését és törzsalakjuknál fogva is fenntarthatók; itt tehát már a közönséges
gyérítési mód van helyén. Máskor meg alig néhány négyzetméternyi területen 34-féle megoldás is lehetsége, és ezek közül kell kiválasztani a legmegfelelőbbet.
A viszonyoknak ez a sokfélesége okozza, hogy a különböző gyérí
tési módok a gyakorlatban összekeverednek többé-kevésbé és a gyérítés jellegét
az dönti el, melyik módot alkalmaztuk nagyobb mértékben. Más oldalról meg
annyi a ható tényező, amelyeket figyelembe kell venni, hogy csak általános
ságban lehet megmondani, melyik mód mikor van inkább helyén.
Döntő tényező ebben mindenesetre a fafaj és az állomány kora, de
kapcsolódik hozzájuk sok más körülmény is, amelyek együtt az állomány egyéb
viszonyaira jellemzők.
Ilyenek a termőhelyi viszonyok, a sűrűség, záródás, az erdőkorona
fejlettsége, a növekvési viszonyok, a főállomány fejlődési körülményei, az
elnyomott törzsek mennyisége és minősége úgy a faalak, mint a korona életké
pességének tekintetében. Kevert állományoknál az elegy arány, a különböző
fanemek fejlettségi foka, magasságbeli különbségek, az egyes fanemek egy
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máshoz való viszonya, a magassági növekvés intenzitása és a koronaképzés
gyorsasága tekintetében.
Ezekhez járulnak még azok az egyes fafajokra jellemző növénytani
és növényélettani tulajdonságok, amelyek meghatározzák, hogyan viselkedik és
milyen igényekkel lép az fel a gyérítéssel szemben. Ilyen tulajdonságok: a fény
igényesség, a jellegzetes koronaalak, amivel többé-kevésbé összefügg a lombban
való gazdagság, vagy szegénység; azután az elágazódásra, vízhajtások képzésére
való hajlamosság, az elnyomorodott korona újrafejlesztésére való képesség
különböző foka; az intenzív magassági növekedés megindulásának és lezá
ródásának körülbelüli időpontja az adott termőhelyi viszonyok mellett.
Hogy ezen sokféle tudnivaló, a gyérítésnél figyelembe veendő
körülmény, tulajdonság és követelmény között eligazodhassunk, szükség van
olyan egyszerű, érthető és könnyen megjegyezhető irányelvekre, amelyek ezt a
felsorolt sokféleséget legalább csoportonként közös nevezőre hozzák.
Kiindulhatunk abból a kérdésből, mit is akarunk a gyérítéssel elérni?
Mi az a cél, amely felé törekszünk?
Erre már egyszerűbb a felelet. Az a célunk, hogy
1. a gyérítés után visszamaradó törzsek koronáinak szabályos és erőteljes
fejlődését, ami nélkül elegendő lombmennyiség és ennek hiányában kielégítő
fatömeggyarapodás nincs, lehetőleg elősegítsük.
2. jó alakú, hengeres növésű, ágmentes, erős, egyenes és minél nagyobb
hosszúságban műfára alkalmas törzseket neveljünk, és
3. a tágasabb növőtér biztosításával a fatömeggyarapodás intenzitását annyira
fokozzuk, amennyire csak lehetséges, anélkül azonban, hogy ezáltal a fa
jósága szenvedne.
Ez az utolsó célkitűzés azt jelenti, hogy az egymás után következő
gyérítések úgy vezetendők, hogy a fa évgyűrűi közepes és hossszú időn át közel
egyenlő szélességgel bírjanak, vagyis az erőszakos záródásbontások, az igen
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hosszú időre szóló, túlságosan is erős gyérítések kerülendők, és a gyérítés
erősségével nem tanácsos túlmenni azon a határon, amelyet az elméleti rész
alapján a növedékek megszabnak.
Ez a hármas célkitűzés ugyan sok tekintetben egymással ellentétben
álló követelményeket állít fel (koronaápolás - ágmentesség és hosszú törzsalak,
záródásbontás - évgyűrűk egyenletessége stb ), azonban a hozzáértő és gyakorlott
erdőkezelő megtudja találni azt a helyes középutat, amelyen az egymásnak
ellentmondó tényezők hatása kiegyensúlyozható.
Azokat a feladatokat, amelyeket a gyérítés hármas célja elénk szab,
magától értetődően nem lehet minden fafajra és minden korfokozatra egyformán
érvényes és egységes elvek szerint megoldani. Minden fafajnak más a termé
szete, s mások azok a fajbeli tulajdonságokon alapuló követelmények is,
amelyeket a gyérítéssel szemben támaszt; de ugyanazon fafaj is más és más
elbánást, más kezelést vár életének különböző szakaszaiban,
a. A korral kapcsolatos gyérítési elvek
Elsősorban a kor hatását és követelményeit vizsgálva, mint olyan
tényezőét, amely minden fafajra nézve közös, a következő általános érvényű
irányelvek állíthatók fel:
Fiatal korban, tehát az e l s ő g y é r í t é s e k nél mindenekelőtt azt
kérdezzük, melyek azok a törzsek, amelyeket elsősorban el kell távolítani azért,
mert rossz, görbe, csavaros növésű a törzsalakjuk, alacsonyan elágazódott,
elterebélyesedni kezdő, vagy máris elterebélyesedett, esetleg erősen egyoldalú a
koronájuk, vagy azért, mert náluknál értékesebb fajú, vagy azonos fafaj esetében
értékesebbnek ígérkező szomszédokat veszélyeztetnek?
Ezek az első gyérítések tulajdonképpen szerves folytatását képezik
azoknak a f e l t é t l e n ü l e l v é g z e n d ő é s el n e m m e l l ő z h e t ő
t i s z t o g a t á s o k n a k , amelyekkel a fiatalost életének első 20-30
esztendejében minden oda nem való anyagtól megszabadítottuk és különös
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gondot fordítottunk arra, hogy az állományból kikerüljenek elsősorban a levágott
öregerdő visszamaradt tuskóin feltétlenül jelentkező tuskóhajtások - ezeket mi a
sárvári uradalomban a felaszabadító vágásokat nyomonkísérő vágástisztoga
tásoknál 2-5 éves korukban ki szoktuk szedni, de azért az öreg erdő végleges
letakarítása után is nagy számban jelentkezett a lombfaféléknél

azután

kiszedésre kerülnek azok már a fiataloshoz tartozó előretört, elterebélyesedett és
alacsonyan elágazódott fák, amelyek környékükön rendszerint mindent maguk alá
gyűrnek. Ezek az elromlott alakú fák a fiatalosban mindaddig újra és
újraképződnek, míg az erőteljes magassági növekvés az állományban általánossá
nem válik, és a kiadós növekvési konkurrencia garázdálkodásuknak gátat nem
vet. Áll ez különösen a sarjerdőüzemben kezelt állományokra, de a magról
kelteknél is megvan, különösen a természetes felújulás kapcsán korábban
megtelepedett fiatalos csoportokban.
A tisztogatásokat követő első gyérítéseknél a nagy törzsszám
bőséges anyagot nyújt a válogatásra, és megengedi, hogy 3-5 évenként
megismételt m é r s é k e l t

beavatkozással az állományt a csúnya, vagy

veszélyessé válható anyagtól megtisztítsuk.
Szándékosan hangsúlyoztam a mérsékelt beavatkozást, mert mint az
elméleti részben külön is kiemeltem és bizonyítottam, az állomány egész életére,
a fatömeg nagyságára döntő befolyással van, mennyi anyagot távolítanak el ezek
az első gyérítések, és így tanácsosabb az erősségi fokkal annak is alatta maradni
valamivel, amennyi anyag kiszedését a növedékek megengednék, de a kelleténél
erősebb gyérítés egyéb veszélyeket is rejt magában és feltétlenül megbosszulja
magát vagy azzal, hogy igen sok gyenge, de hosszúra nyúlt törzs megrogyik,
lehajlik különösen az első nagyobb nedves hó nyomása alatt, vagy azzal, hogy
sok fa a hirtelen támadt nagyobb növőteret kihasználva elterebélyesedik, és ezzel
az újabb törzselromlásnak magunk nyitunk utat. Ez az utóbbi veszedelem főleg
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azoknál jelentkezik, amelyek könnyen képesek koronájukat bármely irányban
kifejleszteni.
Tekintettel arra, hogy ezen első gyérítéseknél az előretört rossz
alakú, vagy az előretöréssel rendszerint elterebélyesedett magasabb fák kisze
désén van a hangsúly anélkül azonban, hogy a kiszedés csak ezekre szorít
koznék, az eljárás a mérsékelt magas gyérítés karakterét viseli magán, vagy a
magas gyérítési elem legalábbis erősen érvényre jut.
A gyérítések következő korszaka az erőteljes magassági növekvés
ideje.
Az intenzív magassági növekvés ideje alatt a szép, egyenes növésű,
ágmentes törzsek nevelése és kialakítása a cél, helyesebben a főcél, ami csak a
záródás lehető fenntartásával érhető el. A záródás k'mélése azonban nem
terjedhet odáig, hogy következményeképpen tömeges koronaelcsenevészesedés
és ezzel együtt a fatömeggyarapodásban veszteség mutatkozzék. Az ilyen,
rendszerint igen sűrű állományoknál nemcsak fatömegveszteség mutatkozik,
hanem a magassági növekedés is magakad. Ez az az eset, amelynek okát
legtöbbször a gyökérkonkurrenciában keresik, pedig a stagnálás előidézője nem
annyira a gyökérkonkurrencia - bár az is érezteti hatását -, mint inkább a törzs
legcsúcsára felcsúszott és elnyomorodott koronával együttt járó lombsze
génység: nincs elegendő levélzet, ami dolgozzék, asszimiláljon, termeljen.
Az erőteljes magassági növekedés lezáródás után egészen a
vágáskorig a vastagsági növekvés, vagyis a fatömeggyarapodás elősegítése lép
előtérbe.
Az intenzív fatömeggyarapodás két tényezőtől fiigg. Az egyik a
talajnak tápláló anyagokban való gazdagsága, a másik tényező a levélzetnek mint
asszimiláló szervnek mennyisége, ami a korona fejlettségével függ szorosan
össze.
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A talaj tápláló erejét az erdőben csak igen szűk határok között van
módunkban emelni, de annál inkább hatalmunkban van a másik tényező. Ez pedig
azt jelenti, hogt a gyérítések ebben a korban úgy végzendők, hogy az asszimiláló
szervek

minél

nagyobb

mennyiségben

kifejlődhessenek,

különösen

a

főállománynak azon a részén, amely majdan a vágáskori fatömeg nagyobbik
részét adja. Ehhez az szükséges, hogy a föállomány kizárólag erőteljes és
lehetőleg szabályos koronájú, de egyben kifogástalan törzsalakkal is bíró fákból
álljon, és ezeknek további akadálytalan koronafejlődése biztosítva legyen.
Itt azonban az előzőkben tárgyalt erőteljes magassági növekvés ideje
és az ahhoz kötött záródásfenntartás és az utánakövetkező, s merőben ellentétes
módszerek alkalmazásával elérhető fatömeggyarapítás időszaka között hézag
van, ugrás mutatkozik úgy a gyérítés célja, mint eszközei tekintetében. Ugrás a
természetben nem lehetséges, s ezért az előbbi és az utóbbi kezelési mód között
nélkölözhetetlen átmenetről az erdőkezelőnek kell idejében, még az intenzív
magassági növekvés ideje alatt fokozatosan gondoskodni azáltal, hogy a szép
törzsek koronafejlődésének követelményeit már akkor, de különösen annak vége
felé megteremteni igyekszik, de csak addig a mértékig, amennyi a felső
erdőkorona mérsékelt megbontásával elérhető.
A felső erdőkoronának mérsékelt megbontása tapasztalás szerint
nem befolyásolja károsan a magassági növekvést még az erőteljes magassági
növekvés ideje alatt se, viszont

mint az elméleti rész utolsó fejezetében

kimutattam - szükség van reá az intenzívebb fatömegtermelés szempontjából is,
mert fanemektől függően bizonyos mértékig kihasználhatóvá teszi a már vissza
maradó törzsekben még meglevő életenergiát. Egyébként is a szép törzsek
megsegítése ebben a korban csak arra szorítkozik, hogy szorongó állásukból,
amely a korona féloldalivá válásának veszélyével fenyeget, kiszabadítsa őket.
Eleinte ez is elég, később azután fokozatosan mind inkább teret lehet engedni a
korona oldalirányú fejlődésének is.
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Az így gyérített erdő a későbbi korokban nehézség nélkül átve
zethető a főállománynak abba a szabadabb állásába, amely

a fatömeggyara-

podásnak a kimondottan szép fákra való átvitelét célozza. A mondottakból az is
következik, hogy a gyérítésben mindig kell lennie bizonyos fokú mgas gyérítési
elemnek.
b. A fafajok követelményei a gyérítéssel szemben
Ami azt a másik, már említett feltételt illeti, hogy az alkalmazott
gyérítés a fafaj természetének is megfeleljen, e tekintetben egyéb faji tulaj
donságoktól eltekintve döntő súllyal esik a mérlegbe az egyes fafaj oknak az a
képessége, illetve azon képességüknek különböző foka,hogy koronájukat
könnyen-e, vagy nehezebben képesek tovább fejleszteni és ezzel a gyérítés
teremtette kedvezőbb helyzetet kihasználni, de még ennél is fontosabb, a gyérítés
szempontjából az a tulajdonságuk, mennyire képesek a többi fa nyomása alatt
megromlott, visszafejlődött, vagy

el is nyomorodott koronát újra kifejleszteni,

regenerálni.
Hogy ennek a képességnek az ismerete mennyire fontos, kitűnik, ha
arra gondolunk, hogy a modem erdőkezelő válogat és mindig a szebb törzsű és
értékesebb fákat igyekezik előnyben résesíteni, sőt, ha lehet, megmenteni. Ehhez
azonban tudnia kell, mily körülmények között várhat beavatkozásától sikert, s
fafajok szerint körülbelül hol van a korona visszafejlődésében az a határ, ahol
már minden mentési kísérlet hiábavaló. De összefügg a koronaregenerálóképességgel a mellékállomány használhatóságának kérdése is, különösen annak
még életképesnek látszó részéé ott, ahol a kiszedett uralkodó fák pótlásáról lehet
szó, továbbá annak elbírálásánál, mi hagyható meg belőle haszonnal minimálisan
legalább még egy periódusra.
De összefügg a koronaregeneráló-képességgel a fatömegtermelés
kérdése is, mint a levélzet mennyiségének függvénye.
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Az a gally- és vele együtt lombmennyiség, amely a magassági
növekvés és az ágmentesség céljából fenntartott és fenntartandó sűrűbb zárlat
következtében elpusztul, lehull, tulajdonképpen veszteség a fatömeggyarapodás
szempontjából, szóval míg az egyik cél kedvéért a lombmennyiséget kénytelenek
vagyunk apadásnak alávetni, addig a másik érdekében növelnünk kellene. A két,
csak ellentétes eszközökkel elérhető célhoz csak olyan, fafajok szerint más és
más középút vezethet el, amelyen a fatömeggyarapítás céljából biztosítható az az
optimális zárlat és lombmennyiség, amely még nem esik a minőségi növekedés
rovására. Bizonyos fatömegveszteség sehogy se kerülhető el, de ha a két
ellentétes követelmény egyensúlyban van, értéke a másik oldalon minőségbeli
gyarapodásban megtérül.
Az a tény, hogy az állománykorona természetes záródása, a záródás
foka az egyes fafajoknál más és más, egymástól lényegesen különbözik, nemcsak
a fafaj fényigényes vagy árnyat tűrő voltára vezethető vissza, de igen nagy
szerepet játszik a zárlat kialakulásában a fafajok terjeszkedőképessége is, vagyis
az a tulajdonsága, hogy képes erőteljes koronafejlesztéssel a terhére levő
szomszédot maga alá gyűrve visszaszorítani. Ha pedig a természetes zárlatot
mesterséges beavatkozással, gyérítéssel megváltoztatjuk, nagyrészt a koronaregeneráló-képességtől

függ, mit várhatunk a koronafejlesztés terén az

állománytól.
Tudnunk kell tehát azt, fafajok szerint melyik az a zárlat körülbelül,
amellyel még nem jár együtt nem az egyes fa, de ez állomány koronájának olyan
visszafejlődése, hogy kielégítő és eléggé gyors regenerálódás nem várható.
Közbevetőleg megjegyzem, hogy a tömeges koronaelcsenevészesedés, az állománykorona erős visszafejlődése főleg fiatal, nagy törzsszámú és
elegyetlen állományoknál tapasztalható, főleg a gyengébb termőhelyeken, hol a
magasságbeli különbségek csak később jelentkeznek. Az ilyen túlságosan sűrű és
elnyomorodott koronájú állományoknál természetesen hiba volna az erőtel-jesebb
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gyérítés és a vele együtt járó erősebb koronabontás, pedig a nagy törzs-szám igen
gyakran erre csábítja az erdőkezelőt. Hiba azért, mert a korona fejlettségével
szorosan és elválaszthatatlanul összefügga törzs és a gyökérzet állapota,
fejlettsége, a víz- és táplálékvezető szervek kialakultsága, az állékonyságot
biztosító rostok és szövetsejtek mennyisége, falvastagsága. Ha ezek között a
szükségképpen fennálló egyensúlyt hirtelen és átmenet nélküli záródásbontással
megbolygatjuk, se a gyökérzet nem képes a szabadabb állással együttjáró
erőteljesebb transpirációhoz elegendő vizet szolgálni, se a törzsrész nem tudja azt
vezetni, még ha volna is belőle elegendő; a turgor és vele az állékonyságot
biztosító szövetfeszültség lecsökken és a levélzet még azt a nyers tápláló
anyagmennyiséget sem kapja meg, amelyet a gyérítés előtt élvezett, s az
eredmény a várt erőteljes növekvés és tömeggyarapodás helyett hosszabbrövidebb ideig tartó sínylődés, tömeges törzselszáradás, lehajlás stb. Hogy azután
ez a sínylődő állapot meddig tart, újra csak a koronaregeneráló-képességtől függ.
Érdekes, hogy se a terjeszkedési, se a koronaregeneráló-képesség
nem függ a fanem fényigényes, vagy árnyalt tűrő voltától, vagy legalábbis nem
olyan mértékben, mint hinni lehetne.
Igen nagyfokú terjeszkedési és egyben regenerálódóképessége van
az árnyat tűrő fafajok közül a bükknek, s ebben a tekintetben körülbelül az összes
erdei faféleségek között az első helyen áll. A gyertyán terjeszkedési képessége
hosszúra nyúlt seprőszerű koronájánál fogva már kisebb, de koronaregenerálóképessége kitűnő, különösen fiatalabb korában, idősebb korban azonban erősen
megcsappan, és szabadabb állásba jutva a vízhaj-tásképzésre erősen hajlamos.
De vannak a fényigényes fafajok között is olyanok, amelyekben ez a képesség
meg van. Ilyen az erdeifenyő, de csak a jobb termőhelyeken és fiatalabb korában;
a lombfák között az ákác különösen fiatal korban.
Más fafajok viszont még jó termőhelyen is csak igen lassan és
nehezen válnak újra dúslombúakká. Ilyen a fenyők között ámyattűrő volta
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ellenére is a lucfenyő, sőt a lucfenyőnél mindkét képesség talán az összes fák
között a legkisebb. Ilyen a fényigényes vörösfenyő is, és életének későbbi
szakaszaiban az erdeifenyő. A lombfák közül a kőris, valamivel könnyebben
regenerálja a koronát a szil, fűz és nyárfafélék, s legnehezebben a tölgy
mindenféle faja. Sőt a tölgy, ha korona elcsenevészesedése egy bizonyos fokot
elér, a régi korona helyén újat egyáltalában nem fejleszt, hanem ha szabadabb
állásba jut, oldalhajtások képzésével igyekszik magán segíteni és a régi koronát
veszni hagyja. (Erősen megritkított tölgyállományok csúcsszáradása.)
Már most mindebből az következik, hogy azok a fafajok, amelyek
nek terjeszkedési képessége kisebb, vagy nehezebben regenerálódnak, lazább
záródásban volnának nevelendők. Ez a megállapítás nagyjában helyes is.
Mindenesetre áll azokra, amelyek a téresebb állás mellett is megtartják
tengelyirányú növekedésüket, mint például a fenyőfélék, de nem állhat teljes
mértékig azokra, amelyeknél a szabadabb állás a vezérhajtás elágazódására és a
fa elterebélyesedésére vezethet, aminek csak törzselromlás lehet a követ
kezménye, tehát az összes lombfafélékre csak addig a mértékig érvényes,
ameddig a mondott veszélyek még nem következnek be.
Ami a mondottak alapján a fenyőfélék gyérítési módját illeti,
általában megállapítható, hogy az előírások szerint, de hozzátehetem, a gyakorlat
szerint is olyan közönséges és az utolsó 30-40 év alatt olyan erős közönséges
gyérítési mód volt, amely a felső erdőkorona megbontásával keveset törődött.
Érthető is ez, mert hiszen a fenyőféle a tengelyirányú növekedést mindvégig meg
tartja, és éppen emiatt rossz alakú törzsek a lombfákhóz viszonyítva a
fenyőállományban elenyésző számban találhatók, tehát a magas gyérítési elem
érvényesülésére - látszólag - semmi szükség sem volt.
Az én megfigyeléseim azonban kissé mást mondanak. Ha megvizs
gálunk egy, mondjuk, lucfenyőállományt, kitűnik, hogy az uralkodó törzsek 2.
csoportjába besorozandó fák 80-90 százaléka nem azért kerül bele a 2. törzs
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csoportba, mert rossz a törzsalakja, hanem azért, mert a felső erdőkorona szoros
állása miatt visszafejlődött,

elromlott a koronája.

Ezeknek

csak a 2.

törzscsoportba besorozható fáknak nagy része törzsalakjánál és magasságánál
fogva az 1. csoportba tartozó is lehetne, ha a gyérítés a felső erdőkoronában nem
bízta volna a természetre a kiválasztódást, hanem igen mérsékelten bár, de meg
bontotta volna a felső eredőkoronát is.
Ugyanez áll a többi fenyőfélére is.
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy már most a fenyőféléket is
magas gyérítéssel gyérítsük, hanem csak annyit, hogy a felső erdőkorona
mérsékelt megbontása a fenyőféléknél is szükséges.
Egyébként is lucfenyő a magas gyérítésre nem éppen alkalmas, mén
egyrészt a főállomány maga is úgy beárnyékolja a talajt, hogy talajvédelmi
szempontból a mellékállomány meghagyására szükség nincsen, másrészt meg a
meghagyott, visszamaradó és alákerült törzsek a lucfenyő igen rossz regenerálódóképességénél fogva a szabadabb állást kihasználni úgysem tudják, és a
főállomány nyomása alatt csak sínylődnek.
Nagyjában ugy anez mondható a jegenyefenyőre is, de mégis azzal a
különbséggel, hogy a jegenyefenyő nagyobb regenerálódóképességénél fogva, de
meg azért is, mert a meghagyott, visszamaradó és alákerült fák ennél több
beámyékolást képesek elviselni, mint

a lucfenyőnél és hosszabb ideig

fenntarthatók, sőt a java, erőteljesbb része még gyarapodik is, azaz a gyérítés
nyújtotta előnyt jobban ki tudja használni, a felső erdőkorona megbontása ennél
erőteljesebb lehet.
Ezek szerint a luc- és jegenyefenyőnél alkalmazható gyérítési mód a
közönséges gyérítés karakterét viseli magán, de a kihasználást nem a
mellékállományon kell kezdeni, hanem azokon a 2. csoportbeli törzseken,
melyeket az előírás csak fokozatos kihasználásra rendel és ezzel levegőt,
napfényt, fejlődési lehetőséget ad a felső erdőkoronának is. Tapasztalás szerint a

41

törzs jósága nem szenved az oldalágak megvastagodása következtében olyan
szabadabb állásnál, amelynél az uralkodó törzsek koronája a törzshosszúság 1/41/3 részéig leszállhat. Az alkalmazható gyérítési erősség a növedékek alapján
kiszámított értékkel adva van.
Az erdeifenyő természetét tekintve a fenyők és a lombfák között
középen áll. Magassági növekvése tekintetében hasonló a többi fenyőkhöz, de
hogy erős ágképződése mellett is szépen feltisztuljon, fiatalabb korban feltétlenül
zártabb állást kíván, s ebben meg a lombfákhoz hasonlít.
Éppen ezért egész határozottan állítható, hogt az eddig ennél a
fafajnál általánosan használt, sőt ma is használatban levő közönséges gyérítési
mód nem felel meg a természetének, legalábbis fiatalabb korában nem. Nála erős
ágképződése, szélességi iránybani terjeszkedésre való hajlamossága következ
tében sokkal több az elromlott alakú törzs fiatal korában, mint a többi
fenyőfélénél. Elősegíti ezt a törzselromlást igen gyors növése is, aminek folytán
számos faegyed előretör és elterebélyesedik, de nagyban hozzájárulnak azok a
betegségei és károsítói is, amelyeknek

romboló hatása különösképpen a

vezérhajtás meggörbülésében, illetőleg elpusztulásában nyilvánul. (Caeoma
pinitorquum, Retinia buoliana.)
A dolog természetében van, hogy ezek az elromlott alakú fák inkább
a fő, mint a mellékállományban fordulnak elő és ez a körülmény gyérítését fiatal
korban a magas gyérítési módok körébe utalja. E mellett szól az a körülmény is,
hogy koronaregeneráló-képessége fiatalabb korában megle-hetősen nagy és így a
mellékállomány életképes része egy darabig haszonnal fenntartható. Erősen
fényigényes volta egyébként is megkívánja, hogy a felső erdőkorona olyan lazább
záródásban tartassék, amelynél a feltisztulás a mellékállomány segítsége

és

közreműködése mellett még biztosítható.
A gyérítés tehát mérsékelt magas gyérítéssel kezdendő, amelyet
addig folytatunk, a gyérítés magas gyérítési elemét folyton csökkentve, míg a
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fenntartható. Erősen fényigényes volta egyébként is megkívánja, hogy a felső
erdökorona olyan lazább záródásban tartassák, amelynél a feltisztulás a
mellékállomány segítsége és közreműködése mellett még biztosítható.
A gyérítés tehát mérsékelt magas gyérítéssel kezdendő, amelyet
addig folytatunk, a gyérítés magas gyérítési elemét folyton csökkentve, míg a
faállomány fái nem kezdik felvenni az erdei fenyőre különösen jellemző ernyőszerű alakúkat s így a gyérítés automatikusan átmegy a közönséges gyérítési
módba.
Körülbelül ugyanez áll az erdeifenyő nálunk honos rokonára, a
feketefenyőre is.
A lombfafélék a fenyőkkel ellentétben fiatalabb korban megkö
vetelik a zártabb állást, amelyet a gyérítések folyamán lehetőleg rövid
időközökben vissza-visszatérve a föállomány rossz törzsű és csenevész koronájú
fáinak kiszedésével, valamint az azonos értékű, szép fákból álló facsoportok
téresebb állásba hozásánál egyes szép fa eltávolításával is meg-megbontunk,
anélkül azonban hogy a mellékállomány életképes és hasznavehető részéhez
erősebben hozzányúlnánk, bár azért ebből is kiszedjük, kivágjuk mindazt, ami
kivaló.
A vázolt gyérítési mód jellegét tekintve mérsékelt magas gyérítés.
Erőssége a növedékek szabta fatömegektől függ és a gyérítés módja azoknál a
fafajoknál, amelyeknél a mellékállománya későbbi korokban is nehézség nélkül
fenntartható, mindvégig megmarad, azoknál a fafajoknál viszont, amelyeknél a
mellékállomány részben a fafaj természetétől, részben a termőhely jóságától
függően pusztulásnak indul, az állomány magától kiritkul és így a talaj védelme
érdekében ámyattűrő fafajokból álló talajvédő mellékállomány megtelepítése
szükséges, hogy ez a megtelepített talajvédő állomány fejlődni is tudjon és
hivatását betölthesse, a gyérítést az erős közönséges gyérítési módba kell
átvezetnünk. (Pl. tölgy.)
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Ami már most a felső erdőkorona záródását illeti, természetes, hogy
a fényigényes fafaj lazább záródást kíván. Első helyen áll ebben a tekintetben a
tölgy nemcsak fényigényes voltánál fogva, de azért is, mert koronaregenerálóképessége igen rossz és a mellékállomány szerepét csak úgy képes betölteni, ha
intenzívebben meg van lyuggatva a felső erdőkorona. Különös figyelem
fordítandó a fiatal elegyetlen tölgyesekre, mert ezeknél következik be legelőbb a
felhozott eset, hogy hosszabb ideig magukra hagyatva az áílománykorona
elcsenevészedik. Éppen ezért a gyérítést ezeknél inkább 5 évvel előbb, mint 5
évvel későbben kell megkezdeni. Az állománykorona elégtelen voltát a tölgy
különösen fiatal korában maga is jelzi azzal, hogy a törzsön a sűrű zárlat
ellenére is lombképződés jelentkezik, s ezzel az állomány a korona ki nem
elégítő működését mintegy pótolni akarja. Ezt a jelenséget az ámyattűrő
gyertyánnál is megfigyeltem. Az adventív

rügyek működésbe lépésének

tömeges jelentkezését természetesen nem szabad megvárni, hanem a felső
erdőkorona igen mérsékelt megbontásával közbe kell lépni. A mérsékelt
megbontást külön is hangsúlyozni kell és általános szabályként fogadható el,
hogy inkább két gyérítést alkal-mazzunk gyenge koronabontással 2-3 évi
időközökben, mint egy erősebbet. Különösen

áll ez akkor, ha a fafajnak

megfelelő optimális zárlat gyakorlat híján még nincsen a szemünkben.
A későbbi korokban, amikor az intenzív magassági növekvés
megindultával és következtében az állomány fáinak jelentős magassági különb
ségek mutatkoznak és a magassági különbségek folytán az állomány határo
zottan fő- és mellékállományra különült, a felső erdőkorona megbontása olyan
fokú lehet, amelynél a koronák záródása a periódus végére újra beáll, anélkül
azonban, hogy az uralkodó szép fák már határozottan szorongó helyzetbe
kerülnének. Ha a felső erdőkorona megbontását helyesen végeztük, nyári napos
időben, mikor a nap a déli órákban a legmagasabban áll, az erdő talaja egyen
letesen tele van szórva a terület 10-15 %-ára kiterjedő apró, 1/4-1/2 m2
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nagyságú napfényes foltokkal. Ezek a napfényes foltok azután évről évre
kisebbednek, fogynak és a periódus végére el is tűnnek, illetve csak ott marad
meg belőlük esetleg valami, ahol egy-egy terebélyesebb rossz törzsű uralkodó
fát szedtünk ki.
Vegyes fafajú erdőnél a gyérítés vezetése mindig az értékesebb
fafajhoz igazodik.
Itt

a

koronaképzés

gyorsasága

és

a

regenerálódóképesség

különböző volta mellett főleg a korhoz kötött intenzív magassági növekedés
különbözősége teremt nehéz helyzeteket és állítja az erdőkezelőt sokszor
megoldhatatlannak látszó feladatok elé. A cél mindenesetre az, hogy az
értékesebb fafajból minimálisan legalább annyi szép törzs megmaradjon, hogy a
vágáskori állomány uralkodó fái belőle kerüljenek ki.
Tekintve, hogy ezeknél főképpen a magassági növekvés különbö
zősége okoz gondot, azt, hogy sokszor az értéktelenebb fafaj az értékesebbet el
ne nyomja, csak magas gyérítési móddal lehet megakadályozni. Éppen ezért, ha
valahol, akkor ezeknél a vegyes erdőknél megokolt egyrészt a rövidebb gyérítési
periódus, hogy az egyes fafajok eltérő igényeit i d e i é b e n

kielégíteni

lehessen, másrészt vitathatatlan, hogy a mérsékelt magas gyérítés ezeknél igazán
a helyén van és egyedül alkalmas arra, hogy a sokféle és egymásnak sokszor
ellentmondó kezelési feladat között a helyes középút megtalálható legyen.
„A gyérítés és az erdő talaja” című a következő fejezet.
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a gyérítés és az erdőtalaj
kölcsönhatása tekintetében nem szándékom a részletekbe menő tárgyalás. Nem
lehet ez a feladatom már csak azért sem, mert hiszen a kérdés olyan terjedelmes,
annyira összefügg más tudományágakkal, az erdőtalaj fizikájával, kémiájával, a
fafajok

szerint

változó

gyökéralakzatok,

a

különböző

célt

szolgáló

gyökérféleségek elhelyezkedése, valamint a mikroflóra biológiája révén a
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növénytannal, hogy a téma külön értekezés keretében se volna teljesen
kimeríthető.
Én itt inkább csak azokra a jelenségekre akarok reámutatni,
amelyek alapján gyakorlatilag, szabad szemmel is megállapítható az a változás,
amelyet a gyérítés az erdő talajában létrehozott és amelyek alapján gyakorlatilag
is elbírálható, helyesen foganatosítottuk-e a gyérítést vagy nem.
Az állománykorona állapota és az egyes fafajok koronaregeneráló
képessége mellett a másik tényező, amely megszabja, hogy a felső erdőkorona
és általában a záródás megbontásával meddig mehetünk el: az erdőtalaj, mint a
termőhely fogalmának legfontosabb eleme. Ez az, amely meghatározza,
mennyire tudjuk és mennyire szabad a termőhelyklimatológiai tényezőinek
(napfény,

meleg,

légnedvesség,

csapadék

stb.)

növedéknövelő

hatását

kihasználnunk.
A gyérítés, különösen az erősebb koronabontással járó gyérítési
mód csak addig a mértékig megokolt, ameddig a talajra jó hatással van, és éppen
a gyérítés az az eszköz, amellyel az erdőtalaj állapotát, tápláló erejének
megtartását, sőt növelését bizonyos határok között a kezünkben tarthatjuk, a
talajt ápolhatjuk.
A talaj ápolásának, jó karban tartásának első követelménye, hogy
az erdőtalaj természetes trágyája, a lehullott lomb és gally lehetőleg gyorsan és
teljesen elkorhadjon és belőle humusz képződjék.
Erős beámyékolásnál, különösen az ámyattűrő fafajoknál ha a
kíséretképpen fellépő rothadás következtében nem is képződik savanyú humusz,
avagy száraz tőzeg, a humifikáció mindenesetre magakad. A helyes állapot az,
amikor a talaj lombtakarója évről évre annyira elkorhad, hogy őszre csak egy
vékony réteg marad belőle, amely a talajt befedi, a kiszáradástól védi és az alatta
fekvő humuszréteget nyirkosán tartja.
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Az erőteljes humuszképződésnek három feltétele van: elegendő
meleg, mérsékelt levegőkicserélődés és a nedvességnek az a foka, amit
közönségesen nyirkosságnak nevezünk Ezt a hármas követelményt a gyérítések
vezetésével igen szépen ki tudjuk elégíteni, csak az a kérdés, hol van az a határ,
ameddig a záródás meglyuggatásával elmehetünk anélkül, hogy a talajra károsan
hatnak, azaz tápláló erőbehatás helyett elszegényedés, kiszáradás, fíí- és
gyomképződés lépne fel.
A kiadós növedék- és fatömeggyarapodás azt kívánja, hogy a talaj
termőerejének lehetőleg mindig legmagasabb fokán álljon. Ez az optimális
állapot az erdőtalajnál akkor áll be, amikor a legfelső, vékony lombtakaróval
fedett réteg is alkalmas már a növénytenyészetre részben azért, mert a
humuszréteg neutrális kémhatásúvá vált, részben pedig az erősebb megvilágítás
folytán.
A megvilágítással mindenesetre csínján kell bánnunk, nehogy az
elgyomosodást magunk

szabadítsuk reá az erdőre,

azonban mérsékelt

koronabontás esetén is elérhető a megvilágításnak az a foka, amelynél az erdő
talaján az á r n v a t t ü r ő

növényzet megtelepülése megindul, jeléül annak,

hogy a humuszképződés a helyes mederben folyik.
Ilyen ámyattűrő növények, amelyeknek megjelenése arra mutat,
hogy már a felső talajréteg is alkalmas a növénytermelésre, a mohfélék közül a
Hypnum-féleségek, a füvek közül a Holcus lanatus, Festuca ovina, a közönséges
erdei gyomok között Senecio silvatica, Asperula odorata, Lusula pilosa st.
Természetes és magától értetődő, hogy a záródás megbontásával
alatta kell maradnunk annak a foknak, amelynél ezek a növények az erdőtalaján
á l l a n d ó a n megtelepednek, mert innét már csak egy lépés választ el az
elgyomosodástól, amit azután csak a következő gyérítés hosszabb időre való
kitolásával tudunk úgy- ahogy megszüntetni, ezért csak megjelenésről és nem
tömeges elszaporodásról lehet szó.
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Ha a záródásbontás helyesen választottuk meg, akkor a szórvá
nyosan feltűnt növények a gyérítés periódus második felében, de legkésőbb az
utolsó években el is tűnnek. Sőt az eltűnéssel kivételt is tehetünk. Az én
megfigyeléseim szerint egy cseppet sem káros, ha a fenyvesekben az említett
mohok, s lomberdőben az inkább itt honos Asperula meg is marad. Nálunk a
lomberdők, leginkább azok, amelyek már két-három gyérítésen átestek, tele
vannak szagos mügével anélkül, hogy az elgyomosodásnak csak jelei is mutat
koznának. Az Asperula erősebb beámyékolás mellett is megél ugyan, jeléül
annak, hogy az erdőtaláj rendben van, de virágot már nem hoz.
Ezeknek az ámyattűrő növényeknek megjelenéséből és reákövet
kező eltűnéséből nemcsak a talaj állapotára vonhatunk következtetést, de jelzik
azt is, hogy az állomány a gyérítésre hogyan reagált és mintegy bizonyítékot
képeznek arra vonatkozólag, hogy a gyérítés koronabontása megfelelt-e a
periódus hosszának és erőssége éppen egyezik, vagy csak csekély mértékben tér
el attól az elméletileg legerősebb foktól, amelynél a megmaradó törzsek a
gyérítési anyag növekedését még pótolni tudják.
Ezt a tételt azonban megfordítani semmi esetre se lehet és szabad,
mert a tárgyalt növényzet megjelenésének elmaradása nem jelentheti okvetlenül
azt, hogy a koronabontás erősebb is lehetett volna, minthogy a megjelenés nem
annyira a világosságtól, mint inkább az erdőtalaj állapotától függ. Könnyen
előfordulhat az az eset, hogy a gyérítés előtti, igen sűrű zárlat következtében
felhalmozódott lombtakaró nem bomolhatott el annyira, hogy a felső
talajrétegben növényzet települhetett volna meg. Egyébként is az igen sűrű
zárlat megbontásánál - mint már felhoztam - átmenetről kell gondoskodni, de
különben is a talaj átalakuláshoz, termékennyé válásához idő kell, s mire a
növény-megtelepülés feltételei adva volnának, a zárlat annyira újra helyreállhat,
hogy a beámyékolás miatt talaj növényzet meg se települhet.
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A fiatalosok rendesen igen sűrű zárlata után az

erdőnek és az

erdőtalajnak az az állapota, amelynél a talaj növényzet megtelepülésének jelei
mutatkoznak, rendesen csak több, egymás után következő és modem értelemben
vett gyérítés következtében áll elő, s így inkább csak a középkorú és idősebb
állományokra nézve jellemző. Kétségtelen azonban, hogy a gyérítésnek a talajra
gyakorolt kedvező hatása a fiatal állományoknál is megvan, ha a talajbeérés
jelei nem is mutatkoznak olyan mértékben, hogy a kedvező változás szemmel is
megállapítható volna.
A gyérítésnek a talajra gyakorolt kedvező hatását még bizonyos
mértékig fokozhatjuk azáltal is, hogy az erdőszéleket, különösen a szélnek kitett
oldalakon nem gyérítjük olyan erőteljesen, hanem a szélen álló, földig ágos
fákat a mellékállomány életképes részével együtt, valamint az ott rendesen
feltalálható cserjéket, bokrokat kíméljük, hogy a szél erejét felfogják, ezáltal a
levegő-áramlás erőssége az erdő belsejében kisebb, de kisebbé válik szárító
hatása is.
A következőfejezet „A gyérítési anyag kiválasztása és megjelölése” című.
Ezzel el is érkeztem dolgozatom gyakorlati részének utolsó
fejezetéhez.
Említettem és kifejeztem már azt a meggyőződésemet, hogy a
gyérítést, a gyérítési anyag kiválogatását semmiféle leírásból megtanulni nem
lehet, nem lehet már csak azért sem, mert olyan szemléltető leírást összeállítani,
amely az állományviszonyok ezer és ezerféle, és a fafajok egymástól eltérő
követelményeivel is kombinálódó változásaira kiterjed, teljesen lehetetlen.
Mindamellett, bár a gyakorlati erdőkezelő se a gyérítési módok előírásaihoz, se
a gyakorlati utasítás szabályaihoz nem ragaszkodhatik sablonosán, lehet olyan
általános érvényű, az eljárást nagy vonásokban karakterizáló útmutatást adni,
összeállítani, amely a nélkülözhetetlen tudnivalók között megkönnyíti a
tájékozódást és az eljárás lényegéről képet ad.
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Ezek előrebocsátása után reátérek a gyérítési anyag

kiváloga

tásának részletesebb megbeszélésére. Elsősorban ismertetem azokat a szabá
lyokat, amelyek általános érvénnyel bírnak.
Az első ezek között az, hogy a gyérítést sohase alulról felfelé,
hanem megfordítva, felülről lefelé kell végeznünk. A létért való küzdelem nem
az alsó, hanem a felső erdőkoronában, az uralkodó törzsek között játszódik le és
dől el. Igaz, hogy folytatódik a már alákerült törzsek között is, de ez már csak
következménye annak a harcnak, amely a legmagasabb fák között az
uralkodásért dúlt és itt már nem az uralkodért, hanem az életért

folyik.

Ismeretes az elméleti részből a gyérítési kísérleteknek az a megállapítása, hogy a
gyérítés a természetes kiválogatódásnak elébe vág, megelőzi. Hogy ez a
megelőzés igazán hatásos is legyen, a kiválogatást nekünk is ott kell kezdenünk,
ahol a természet kezdi, a felső erdőkoronában, az uralkodó fák között.
Ezzel természetesen együttjár a felső erdőkorona megbontása,
pontosabban mérsékelt megbontása, amire egyébként a nagyobb fatömeg
termelés szempontjából is szükség van, mert a már visszamaradó fákban még
meglevő életenergia csak úgy használható ki, ha a lazábban záródó felső
erdőkorona révén esetről esetre levegőhöz, napfényhez jutnak.
Az a kitétel, hogy a gyérítést felülről lefelé kell végezni, tehát azt
jelenti, hogy a gyérítés első feladata elvégezni a teendőket a felső erdőko
ronában; a többi csak ezután következik és ahhoz igazodik.
A felső erdőkorona megbontásának legfontosabb követelménye,
hogy az ott rendelkezésre álló növőteret az uralkodó fák között arányosan és
célszerűen osszuk fel. Ha uralkodó fát kell kiszednünk, az a törekvés kell
érvényesüljön, hogy a lehető legkevesebb törzs eltávolításával sokat érjünk el, s
együttjár vele az is, hogy a megbontás erőssége semmi esetre se menjen túl azon
a fokon, amennyi egy periódusra éppen elég, azaz ha a megbontás fokát
helyesen választottuk meg, a felső erdőkorona a periódus végén, mikor az
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állomány újra gyérítés előtt áll, éppen záródik. Ez a maximum, de egyben
minimum is, mert más oldalról meg olyan záródásbontás, amelynél a periódus
végére egyes, pláne szép és fenntartani szándékolt fák a felső erdőkoronából
kiszorulnak, nem elég. A gyérítésnek folyton folyvást elébe kell vágnia a
természetes kiválogatódásnak, és nekünk magunknak kell meghatároznunk,
mely és milyen fákból álljon az uralkodó állomány. A felső erdőkoronának ez a
megbontása nagy óvatosságot kíván, és én a magam részéről azon a véleményen
vagyok, hogy kétes esetekben inkább a kisebb fokú záródásbontás mellett kell
dönteni, mert a kivágott uralkodó fa éppen uralkodó voltánál fogva soha többé
nem pótolható.
A felső erdőkorona megbontása nemcsak a már mondott okokból
szükséges, de azért is, hogy - mint az előzőkből eléggé ismeretes - a szép,
kifogástalan alakú és jó koronájú törzsek koronafejlődése biztosíttassák, illetve,
hogy a sorrendnél maradjak, ezeknek a szép törzseknek koronája elnyomásnak,
elcsenevészedésnek kitéve ne legyen, s majd a későbbi korokban az oldal irányú
szabadabb fejlődés lehetősége is megadható legyen.
Ezeknek a szebb és értékesebb törzseknek fejlődését elsősorban
azok a szomszédok akadályozzák, amelyek velük azonos vagy közel azonos
magasság mellett a felső erdőkorona uralmáért küzdenek. A már alákerült
törzsek koronája ebben a küzdelemben jelentős szerepet már nem játszik, mert
az uralkodó szép törzseknek legfeljebb csak az alsó ágait veszélyeztetik, és ez
addig, míg az intenzív magassági növekvés tart, inkább hasznos, mint káros,
minthogy elősegítik a feltisztulást, azonban az erőteljes magassági növekvés
lezáródása után, amikor a magassági növekvés tekintetében jelentősebb változás
már nem várható és a szép törzsek olyan magasságig feltisztultak, mely az adott
termőhelyi viszonyok mellett elérhető, a már alákerült törzsek közül is
kiszedésre kell kerüljenek mindazok, amelyek a szép fák alsó ágait bántják. Itt
már a növedéknek a szép törszekre való koncentrálása lép előtérbe, és ezeknek
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minden gallyukra, levelükre szükségük van, hogy a fatömeggyarapodás minél
kiadósabb legyen.
A felső erdőkorona mérsékelt megbontása kivétel nélkül minden
fafajnál szükséges. Kitűnik ez már a modem gyérítési elmélet előírásaiból is,
mert - mint láttuk - a magas gyérítési elem megtalálható a közönséges gyérítési
módoknál is, bár - nézetem szerint - nem eléggé hangsúlyozott formában.
Általános szabályt felállítani arra nézve, hogy a felső erdőkorona
megbontása fafajok szerint milyen fokú legyen, nemigen lehet, mert ebben a
tekintetben mindig az állomány állapota, pontosabban az uralkodó fák
elosztódása, elhelyezkedése és koronájuk milyensége, szorongatott, vagy
kevésbé szorongó helyzete a döntő, és ez ugyanazon fafajnál is esetről esetre
igen különböző lehet, viszont minden egyes esetben elengedhetetlen, hogy a
gyérítés az adott viszonyokhoz alkalmazkodjék, s emellett olyan megbontást
alkalmazzon, amely a fafaj természetének is megfelel.
A modem gyérítésnek második, mondhatnám legfontosabb gyakor
lati szabálya az, hogy a gyérítési anyag minden fája idejében és akkor kerüljön
ki az erdőből, amikor jelenlétével akár egy, akár több nálánál faja vagy
törzsalakja és koronaállapota tekintetében é r t é k e s e b b szomszédjának
határozottan kárára van, azt vagy azokat koronájuk megtartásában, avagy
koronájuk továbbfejlesztésében akadályozza.
Ez a szabály általános érvényű. Érvényes akkor is, mikor a gyérítés
a felső erdőkoronában dolgozik, de megáll abban az esetben is, ha a
mellékállományból

válogatunk

ki

kiszedendő

törzseket'

Benne

van,

általánosságban megmondja azt is, melyik az a vezérelv, amelyet a gyérítési
anyag kiválogatásánál szem előtt kell mindig tartanunk, de általánosságban
megjelöli azt is, melyek azok a fák, amelyekből a gyérítési anyag legnagyobb
része kikerül.
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Leglényegesebb elem, hogy az erdőkezelőt nem köti se egyik, se
másik elméleti gyérítési mód előírásának sablonja; az állományviszonyok
változásához alkalmazkodva szabadon válogathat azon a határon belül, amelyet
a gyérítési anyag köbméterben is megadott, törzsszámmal is megjelölt
mennyisége megszab, tehát tulajdonképpen s z a b a d

g y é r í t é s t végez.

Tekintettel arra, hogy a fenti szabály a gyérítési anyagot csak
általánosságban jelöli meg, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért tüzetesebben is
meg kell határoznunk
1. melyek azok a törzsek, amelyeket a lehető legkifogástalanabb vágáskori
állomány nyerése, valamint nevelhetése érdekében fenn kell tartanunk,
2. melyek azok, amelyek ideiglenesen meg is hagyhatók, de ha a szükség úgy
hozza magával, ki is szedhetők, sőt kivágandók, és
3. melyek azok, amelyek minden körülmények között eltávolítandók.
Ezzel visszatérünk a gyérítés régi alapjához, a törzsosztályozáshoz,
de mégis azzal a különbséggel,hogy az előírás 5 fő- és 4 al- összesen 9
csoportját erdőgazdasági jelentőségük és használhatóságuk, az állománynevelés
szempontjából hasznos, vagy káros voltuk szerint szűkebb, és a gyérítés
tekintetében áttekinthetőbb, hármas csoportba foglaljuk össze.
Az első csoportba, a meghagyandó fák csoportjába tartoznak
mindenekelőtt azok az elittörzsek, amelyek az elméleti törzsosztályozás alapján
is az uralkodó fák 1. csoportját alkották, tehát azok a kifogástalan törzsalakú,
egyenes és hengeres növésű és jó koronájú fák, amelyekből a vágáskori
állományt szeretnők kialakítani. De ide tartoznak azok a szép törzsek szomszéd
ságában álló, már visszamaradt, vagy alá is került fák is, amelyekre a szép
törzsek sikeres továbbnevelése érdekében, esetleg a szép törzs mellől eltávolított
uralkodó fa pótlására, talajvédelmi szempontból is szükség van. A leírásból is
felismerhető, hogy ezek az elméleti törzsfelosztás 3. és 4. csoportjához
tartoznak. Szerepük hálás és sokféle. Alacsonyabb voltuknál fogva a felső
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erdőkoronában, ahova már legfeljebb csak koronacsúcsuk ér fel, érzékenyebb
kárt tenni nem tudnak, de még mindig képesek arra, hogy a szép fák
feltisztulását elősegítsék, a szép fa már szabadabb állása mellett törzsét
beárnyékolják és ezáltal az erre hajlamos lombfaféléknél a vízhajtásképződést
megakadályozzák s a törzset a nap heve ellen is védjék. Ezeknek a feladatoknak
akkor tudnak leginkább megfelelni, ha fenntartásra a rendelkezésre állók közül
olyanokat válogatunk ki, amelyeknek k o r o n á j a

még dús, életképes.

Ezektől a felső erdőkorona megbontása révén az előzők értelmében még kiadós
fatömeggyarapodást

is

várhatunk.

Természetesen

legelőnyösebb,

ha a

mellékállománynak ez a fenntartandó része ámyattűrő fafajokból állhat, ez
azonban esetleg csak vegyes erdőben lehetséges. Az elhelyezkedés tekintetében
fontos és idejében gondoskodnunk kell arról, hogy a szép fák napnak leginkább
kitett déli, délnyugati oldalán feltétlenül legyen ilyen védő állomány. Igaz
ugyan, hogy erre inkább csak az idősebb korokban van szükség, mert a fitalabb
erdő amúgy is elég szorosan záródik, azonban mégiscsak korán kell erre
gondolni, mert ha idő előtt kivágjuk a célnak megfelelő és gondos ápolással a
későbbi korokig is fenntartható anyagot, nem lesz mivel pótolni akkor, amikor
igazán szükség lenne reá.
Ami már most a hármas csoportosítás második törzscsoportját illeti,
ezeknek közös jellemzője, hogy uralkodó fák lévén koronájuk felnyúlik a felső
erdőkoronába és ott a szebb fák fejlődését akadályozzák, s ezzel károsak. A
dolog természete szerint lehetnek ezek kimondottan szép fák is olyan esetekben,
amikor a szép törzsek szorosan záródó csoportban állanak egymás mellett és
egymás fejlődését akadályozzák. Tapasztalás -szerint az olyan erdőben, amely
rendszeresen gyérítve nem lett, ez a csoportos állás igen gyakori. Ilyen
esetekben mindig az adott helyzet mérlegelése alapján, elsősorban eltávolítandó
az olyan fa, amely egész szorosan egy másik mellett áll, egyenletesebb
elosztódású, kisebb csoportoknál pedig a csoport közepéből egy-egy fa.
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Természetesen mindig a legkevésbé értékeset kell kiválasztanunk, vagy ha ez
nem lehetséges, azt vesszük ki, amelynek kivágásával az adott körülmények
mellett legtöbbet segíthetünk.
A vázolt eseteken kívül, amikor kimondottan szép fák kerülnek
kiszedésre, ide ebben a második csoportba sorolandók mindazok a törzsek,
amelyeket az elméleti törzsfelosztás is mint 2. csoportba tartozókat sorol fel.
Ezek a rossz koronájú, vagy pedig rossz törzsalakkal bíró, közbeékelődött,
előretört, rossz alakú, korán elágazódott, hibásan nőtt fák, valamint a hosszúra
nyúlt, erősen hajlékony ostorok, tehát a 2a, 2b, 2c, 2d, törzscsoportba tartozók.
Valamennyien

uralkodó

fák

lévén

eltávolításuk

a

felső

erdőkorona

megbontásával jár, s így a tekintetben, hogy esetről esetre mennyi szedhető ki
belőlük, a felső erdőkoronának az adott viszonyok mellett megengedhető
megbontási foka a mérvadó; az viszont, hogy mit, ennek a csoportnak mely
törzseit szedjük ki elsősorban, az uralkodó szép fák helyzetétől függ.
Az első teendő mindenesetre az, hogy a kimondott szép fákon
segítsünk addig a mértékig, amennyi a kor- és állományviszonyok mellett
megokolt. Fiatalabb korban, míg az állomány erőteljes növekvésben van,
elegen-dő, ha a szép fák koronáját közbeszorulni, egyoldalúvá válni nem
engedjük, s ezért majd az egyik, majd a másik oldalon gyérítésről gyérítésre a
mellette álló rossz alakú vagy rossz törzsű fa kiszedésével szabadíthatjuk. A
segítést mindig azon az oldalon alkalmazzuk, ahol a szomszédos rossz fa
nyomása erősebb, de egyben a lehetőségig gondoskodunk arról is, hogy a
kiszedett uralkodó fa pótlására a mellékállományból megfelelő alacsonyabb fa
vagy fák megma-radjanak. A későbbi korokban, mikor a növedéknek a szép
fákra való koncentrálása mind fokozottabban és fokozottabban előtérbe lép, a
segítés mértékét fokozzuk azzal, hogy a szép fa koronáját nemcsak egy vagy két
oldalon, de végső fokon köröskörül szabaddá tesszük. Ha így, lépésről lépésre,
óvatosan haladunk előre, a felső erdőkoronának a fafaj természetének megfelelő
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megbontási foka szinte önmagától adódik akkor, ha a fafaj terjeszkedési és
koronaregeneráló-képessége jó, viszont ha rossz és hozzá a fafaj esetleg még
fényigényes is, a leírt úton elérhetőnél valamivel lazább záródást kell
alkalmaznunk, különben a meghagyott mellékállomány idő előtt tönkremegy.
A hármas felosztás harmadik csoportjába,

tehát a minden

körülmények között kiszedendő fákhoz tartoznak mindazok, amelyekről eddig
nem volt szó. Elsősorban természetesen azok a már teljesen elnyomott, elhaló
félben levők, amelyek a következő periódus végéig úgysem maradnának
életben, s ide tartoznak a már elpusztult* faegyedek is, valamint az összes beteg
törzsek. Vagyis az elméleti törzsfelosztás 5. és 2e. csoportja; de idesorolandó a
3. és 4. csoportba tartozó anyagból is mindaz, ami az állományban az előzők
értelmében nélkülözhető.
Hátra volna még annak megbeszélése, hogyan is végezzük a
gyérítési anyag kiválogatását és megjelölését künn az erdőn, szem előtt tartva
természetesen mindazt, ami az előzőkben foglaltatik.
Ezt a munkát meg kell előznie egy előzetes állomány bej árásnak,
amelynek során a helyi viszonyok mérlegelése alapján a táblázatok segélyével
megállapítjuk, mekkora is köbméterben kifejezve és törzsszámmal is megjelölve
az a gyérítési anyag, amely az állományból kár nélkül kiszedhető. Ezt a munkát
az összes, abban az évben sorra kerülő erdőrészleteknél elvégezzük és
összeállítjuk az az évi gyérítési tervet, s csak azután következik a tulajdon
képpeni kijelölés.
Keskeny, szélessége irányában áttekinthető, kelet-nyugati irányú
pásztákban bejárjuk a gyérítendő állományt és a kiszedendő anyagot a törzs déli
oldalán valami olyan eszközzel megjelöljük, aminek a nyomát a favágó nemigen
tudja utánozni. A déli oldalon való megjelölés azért előnyösebb, mert hamarabb
beszárad, megfakul és így későbbi, esetleg a favágók által hasonló, vagy
ugyanolyan eszközzel ejtett jelzéstől megkülönböztethető, de megvan az a
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haszna is, hogy télen a vágás idejében akkor is látható, amikor a fák északi
oldalát a rendesen uralkodó északi, északnyugati szelek mellett hó és reáfagyott
jég borítja. Az állandóan azonos oldalon való megjelölés még azért is szükséges,
hogy a következő pásztában láthassuk, mi van az előző déli szélén már
megjelölve, hogy az éppen folyó kijelölést az előzőhöz kapcsolhassuk és
gyérítetlen részek ne maradjanak.
Jelölőeszköznek legalkalmasabb a i e 1 ö 1 ő k é s. Éle kerek,
pengéje becsukható, alakjánál, nagyságánál fogva a kabátzsebben könnyen elfér,
s így mindig kéznél lehet, és ami a legfontosabb, könnyen és gyorsan lehet vele
dolgozni. Készülnek olyan alakban is, amelynél a nyélen kengyel van, ami a kéz
ujjait lehorzsolás ellen védi. Ezzel az eszközzel a megjelölendő törzs oldalán
két-három tengelyirányú, horonyszerű metszést ejtünk.
A pásztában lépésről lépésre előre haladva sohasem egyes fákat,
hanem kicsiny, de áttekinthető facsoportokat veszünk szemügyre, és az első
kérdés sohasem az, mit kellene abból kiszedni, hanem megfordítva, mit kell
abból meghagyni.
Az első mindig a felső erdőkorona. Kikeressük a meghagyandó
uralkodó fákat. Azonos, szép törzsalak és egyenlően jó korona mellett mindig az
értékesebb fafaj, ugyanazon fafajnál pedig a jobb növésű, szép fák hagyandók
meg. A kiadósabb magassági növekvés különösen fenyőféléknél a korona felső
részének hegyes, nyúlánk alakjáról könnyen felismerhető, de meg lehet
állapítani ugyanúgy a lomb faféléknél is, bár a korona nyúlánk alakja nem
szokott olyan jellegzetesen kifejlődni, mint a fenyőknél. Hasonló jó magassági
növekvés mellett előnyben részesítendő az a fa, amely szebben feltisztult,
hosszabb műfatörzset ígér.
Ha a meghagyandó szép fákat már a kis facsoportban kikerestük,
vizsgálódásunk arra irányul, nem kellene-e a rossabb koronájú, vagy hibásabb
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törzsü uralkodó fák közül egyeseket a szépek kedvéért eltávolítani, s ha igen,
melyik az és a mellékállományból mivel lehetne pótolni.
Ahol több rossz törzsű, vagy rossz koronájú uralkodó fa
kiszedéséről lehet szó, ott azt távolítjuk el, amelyik a szebb fát erősebben
nyomja, vagy ha a kivágás ebből a célból nem volna szükséges, a rosszak közül
a legrosszabbat vesszük ki.
Ahol csupa rossz törzsű fa áll egymás mellett, ugyanúgy járunk el,
mintha szépek volnának: a rosszak legjavát kinevezzük meghagyandóknak és
ezek kedvéért kiszedjük a legrosszabbat, vagy legrosszabbakat.
Ha a felső erdőkoronával végeztünk és meghatároztuk, mi kerül
onnan ki és pótlásképpen mi hagyandó meg a mellékállományból, akkor kerül
csak a sor a tulajdonképpeni mellékállomány gyérítésére.
Ezt is, mint a foállomány gyérítését, felülről lefelé végezzük.
Ugyanúgy járunk el, mint előbb, azonban mégis azzal a különbséggel, hogy itt
már a meghagyandó törzsek tekintetében nem annyira a törzs alakja, mint
inkább a korona állapota a döntő. A mellékállomány - mint már említettem akkor tudja feladatát igazán teljesíteni, ha minél dúsabb lombú törzsekből áll. Itt
külön koronabontásra szükség nincsen,

sőt éppen az a cél, hogy a

mellékállomány a talaj érdekében lehetőleg jól záródjon. Az elitje a felső
erdőkorona megbontása révén úgyis kedvezőbb fejlődési lehetőségekhez jut, s
igen sokszor előfordul az az eset, hogy egyik-másik újra erőre kap és uralkodóvá
válik újra, különösen abban a korban, amikor az intenzív magassági növekvés
még tart.
A mellékállomány életképes része, különösen az, amelyre a felső
erdőkorona megbontása miatt okvetlenül szükség van, határozottan kímélendő
úgy a fenyő, mint a lombfaféléknél. Kímélendő még akkor is, ha a meghagyott
mellékállománybeli törzs egyik-másik szép fának terhére van. Kímélendő, mert
a könnyelműen kiszedett törzs itt már semmivel sem pótolható. Ezért a
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mellékállományból csak az kerülhet ki, ami aggodalom nélkül nélkülözhető és
az, ami a természetes kiválasztód ás folytán annyira alákerült, hogy tovább
fenntartani nem érdemes.
így, az erdőt apró facsoportokra osztva és a gyérítést csoportok
szerint végezve és ezeket a kicsi áttekinthető facsoportokat egymással is
összekötve haladunk azután az egész állományon végig. Vigyázunk termé
szetesen arra is, hogy a holdanként kiszedhető fatömeg és törzsszám inkább
valamivel kevesebb, mint több legyen a megengedettnél.
Ha kevesebbet szedtünk ki. mint elő volt írva, a vágás alkalmával,
mikor úgyis utána kell nézni, nincsen-e még valami javítan, pótolnivaló, a
hiányzó gyérítési anyagot utánjelöléssel összeszedhetjük, viszont ha erősen
túlmentünk a megengedhető határon, nincsen más mód, újra be kell járni az
állományt és a fölösen kijelölt gyérítési anyagot a még meghagyható törzsek
visszajelölésével le kell szállítanunk a megengedhető mértékre.
Az eljárás kivitelére vonatkozólag pótlásképpen még megjegyzem,
hogy abban az esetben, ha a gyérítés kijelölését egyszerre többen végzik, ami
sokszor előfordul, előnyös, ha a már kijelölt pászta szélén haladó pár lépéssel
előbbre van, s a többiek pedig pár lépéssel visszamaradva, lépcsőzésén helyez
kednek el, mert így mindegyik látja a jelről, mit szedett ki a szomszédja és
ahhoz igazodik. így a gyérítés nem lesz pásztás, hanem összefolyó egész és
gyérítetlen részek az állományban nem maradnak.
A gyérítés kijelölésének ideje a nyár és az ősz. Lomberdőben jobb
volna ugyan ősszel jelölni, mikor a lomb már kissé megritkult és nem akadá
lyozza annyira a látást - fenyőerdőben úgyis mindegy

de nemigen lehetséges,

mert a kezelő személyzet nem tudna vágáskijelölésekkel idejében elkészülni.
Különben - mint már említettem - gondos kezelés mellett úgyis elkerülhetetlen a
gyérítő vágásoknak a döntésnél való átnézése és utánajelölése, amikor az
esetleges hibák, elnézések kijavíthatok.

59

* * *

A modem erdőkezelés különösen a gyérítések törzsenként kije
lölésének elkerülhetetlen volta miatt igen sok munkával jár, és a szokottnál,
legalábbis a nálunk, Magyarországon megszokottnál, nagyobb és gondosan
betanított személyzetet kíván. A hangsúly itt a gondos betanításon, a
hozzáértésen van, mert 5 éves gyérítési periódus mellett a kezelő erdőtiszt
egyedül sehogy sem képes az évi gyérítési területek kijelölésével megbirkózni.
Sárvári tapasztalataim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy átlagosan
1000-1200 kát. holdra tehető az az erdőterület, amelyet egy dolgát értő erdőőr, s
3000-3500 kát. holdra az a terület, amelyet egy erdőtiszt gondos kezelés mellett
ellátni képes.
A mondottak igazolásául felhozom, hogy a kezelésem alatt álló
erdőterületen 1932. évben 625 holdat, 1933-ban pedig 651 holdat tett ki a
gyérítendő állományok összes területe, amihez még hozzácsatlakozott az
ugyancsak törzenként kijelölendő fővágások 221, illetve 217 holdnyi területe,
úgyhogy az évi törzsenként kijelölendő terület 846 illetve 868 kát. holdra rúgott.
Ekkor a területen végeztem a kijelölő munkát 3, mindenesetre hozzáértő
erdőőrrel.
Azonban a nagyobb személyzettel járó több kiadás búsásan
megtérül a nagyobb haszonban, amelyet a sárvári erdők hazai viszonylatban
egészen bizonyosan példátlanul álló és a külföldiekhez viszonyítva is elsőrangú
eredménye bizonyít legjobban.
Sárvári gyérítés
LOMBFA
Gyertyánnal elegyes tölgy, csertölgy, valamint
tiszta gyertyán állományok
A gyérítendő állomány, és a gyérítési anyag törzsszáma
grafikus úton kiegyenlítve
II.
termőhelyi osztály
1
2
3

4

1
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III.
termőhelyi osztály
2
3

4

Kor.
20

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

db
10300
6700
4500
2900
2150
1870
1320
1030
830
690
580
495
435

db

m3

%

db

db

m3

%

3600

6
8
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12
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17
17
17
16

100
100
100
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85
70
45
35
25
20
20
18
16

12500
8700
6300
4300
2300
2000
1550
1170
920
760
640
545
475

3800
2400
2000
1500
800
450
380
250
160
120
95
70
50

4
5
7
8
9
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11
12
13
13
13
13
13

100
100
100
100
90
75
55
40
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25
20
18
17

2200
1600
750
450
350
290
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140
110
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65
40

ÍV.
termőhelyi osztály
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

13600
9600
6800
4600
3000
2150
1680
1280
1010
840
710
600
520

4000
2300
2200
1600
850
470
400
270
170
130
110
80
50

3
4
5
6
6
7
8
9
9
9
10
9
9

V.
termőhelyi osztály
14500
10300
7400
5000
3250
2320
1810
1380
1170
970
820
690
600

100
100
100
100
95
85
60
45
30
25
20
20
18

4200
2900
2400
1750
930
510
430
210
200
150
130
90
70

2
2
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

100
100
100
100
100
95
90
80
75
60
50
35
25

Az utolsó szöveges rész a „ Befejezés ” címet viseli

Végére értem a mondanivalómnak, csak még néhány megjegyzést
óhajtok tenni.
Az elméleti részben foglaltak alapján én a magam részéről
feltétlenül szükségesnek tartanám, hogy gyérítési kísérleteknél az egyik gyérítési
erősségi fok a növedék alapján álljon. Értem ezen azt, hogy a növedékek alapján
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megállapítandó volna akár az általam ajánlott, akár más módon az a maximális
gyérítési anyagmennyiség, amelyet ki szabad termelni és ezt az anyagot kellene
a fanem természetének megfelelő optimális zárlat lehető biztosítása mellett
összeválogatni. Szükségesnek tartanám ezt már csak azért is, mert evidens, hogy
az eddig megjelent fatermési táblák növedékeinek alakulása függvénye az
alkalmazott gyérítési módnak,s így nem feltétlenül bizonyos, hogy a növedékek
teljesen a fatermési táblákban szereplő adatoknak megfelelően alakulnak akkor
is, ha az állományt a saját, esetről esetre kiszámított növedéke alapján gyérítjük.
Nem valószínű ugyan, hogy lényeges különbségek adódnak, de a sárvári
gyérítés alapján valószínűnek tartom, hogy cca. az 50. életév után a táblá
zatokban szereplő adatoknál 1-5 m3-rel nagyobb fatömeg vonható ki gyérí
tésenként és holdanként. E mellett szól egyrészt a növedékek alapján gyérített
állomány relatíve magasabb törzsszáma, de ez következik abból a tényből is,
hogy a sárvári gyérítésnek a 60. év körüli gyérítési adatai átlagban valamivel
magasabbak, mint a táblázatok növedékei alapján kiszámított értékek. Néhány
köbméter többlet ugyan magában véve nem jelentős tétel, de nagyobb
erdőterületnél, hol az évi gyérítési terület száz meg száz holdakra rúg, már
holdanként 1 köbméter többlet is jelentős fatömegnyereséggé válhatik, és semmi
esetre se tekinthető elhanyagolandó mennyiségnek. Nagyobb erdőgazdaságnál
ez a csekély különbség is jó néhány ezer pengővel nagyobb évi bevételt jelent,
tehát érdemes a dologgal foglalkozni.
Másik megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a modem gyérítések a
kísérletek eredményeiből leszűrhető tanulságok alapján messzemenő erdőértékés nyereségszámítástani vonatkozásai vannak.
Ezek közül elsőnek reámutatok arra, hogy vannak olyan jelenségek,
amelyekből joggal következtethető, hogy az ún. pénzügyi vágásforduló, azaz a
legnagyobb talajjáradék vágásfordulója a régi 60., 70. évről jelentősen hátrább
tolódott. Erre vall a régi és az új fatermelési táblák alapján könnyen megálla
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pítható az a körülmény, hogy a modem fatermési tábláknál a növedékek kulminációja, valamint az összes fatermés folyó- és átlagnövedékgörbéjének metszési
pontja jóval későbbre esik, de erre vall az általam levezetett körülmény is, hogy
a növedékek alapján végzett rendszeres gyérítés mellett megvan a lehetősége
annak, hogy a lábon maradó állomány folyó növedéke azonos, vagy közel
azonos szinten mozogjon. Más oldalról meg a növekvési és fatömeggyarapodási viszonyoknak a rendszeres gyérítés következtében

beállott

változása, megja-vulása összefügg az erdőgazdasági kamatláb kérdésével is,
vagyis nincs kizárva, hogy az előbb említett előnyös változások következtében
ez is emelkedett. Feltevésem igazolásául felhozok egy érdekes esetet.
A jelenleg vezetésem alatt álló káldi kerület erdőértékét ezelőtt 30
esztendővel 3 %-os kamatláb mellett állapították meg. A kiszámítás helyes
ségéhez kétség nem fér, mert az elméleti tudományban is első rangúan jártas
szakember végezte. Ha alapul veszem az akkor kiszámított erdőértéknek
pengőre átváltoztatott összegét és kikeresem a legutóbbi évek közül eredmény
tekintetében a legrosszabbat, az 1932. év kettős könyvvitel alapján kihozott
tiszta jövedelmét, és kiszámítom, hogy az erdőérték mint tőke hány százalékkal
kamatozott, három helyett kereken hat százalékot kapok.
Hogy az erdő értéke az elmúlt 30 év alatt megduplázódott volna,
alig lehetséges. Hogy a faárak a réginek kétszeresére emelkedtek volna, szintén
nem áll. Bizonyos ugyan, hogy az erdő értéke emelkedett, de ez az emelkedés
nem lehet akkora, hogy a kamatláb megkétszereződését megmagyarázná, tehát a
kamatlábnak is emelkednie kellett. Erre vall, hogy az erdő fatömegben kifejezett
hozadéka 1903 óta közel a kétszeresére emelkedett. Tehát az erdőértékkel együtt
a jövedelmezőségi viszonyok is megváltoztak.
Ezeket a kérdéseket csak azért említettem meg, mert vitathatatlan,
hogy az erdőgazdaságnak is feltétlenül szüksége van arra, hogy pénzügyi
szempontból is megokolt és a jövedelmezőség tekintetében is a lehetőségig
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pontos számításokkal alátámasztott legyen; ennélfogva kikutatandónak vélném,
pénzügyi szempontból micsoda változásokat hozott a modem erdőkezelés
magával.
Hogy a rendszeres erdőkezelés, a gyérítések el nem hanyagolása
gyakorlatilag mit jelent, mekkora pénzbeli haszonnal jár, az az előzők alapján is
eléggé nyilvánvaló.
A sárvári erdők mai eredménye - mint már említettem -

50 év

szorgalmas munkájának gyümölcse. 50 év egy nemzet életében igazán nem nagy
idő, tehát a rendszeres munkát elkezdeni ma is érdemes. Érdemes annyival is
inkább, mert nemigen van ma olyan erdőnk, amely elhanyagoltabb állapotban
lenne, mint voltak a káldi kerület erdei, az agyonlegeltetett Farkaserdő 50 évvel
ezelőtt.
A rendszeres kezelést és az e réven elérhető jövödelemtöbbletet
különösen a magánerdő-birtokosok figyelmébe ajánlhatnám. Magam is ismerek
nem egy olyan többezer holdra terjedő magánerdőt, amelyben erdőtiszt
hiányában nemcsak rendszeres kezelés nincs, de még rendszeres föhasználat
sincs. Esetről esetre, évről évre vágnak annyit, amennyire éppen szükség van és
ott, ahol kényelmesebb, a gyérítés, tisztogatás pedig teljesen ismeretlen
fogalom. Ilyen körülmények között természetesen elmarad a jövödelem is,
pedig ez az elérhető jövödelem nem kicsi, sőt ma a mezőgazdaság jövedelmét
jelentősen felülmúlja, mert az erdőgazdaság aránytalanul kisebb költséggel
termel. Felülmúlja anélkül, hogy az erdőben fekvő vagyonrész apadást mutatna.
Nem lesz kisebb, hanem éppen ellenkezőleg, rendszeres és gondos kezelés
mellett emelkedik, és így sok esetben áll, hogy a birtokost az eladósodástól
éppen erdőbirtoka mentené meg. Nemzetgazdasági szempontból is helytelen és
meg nem engedhető az az állapot, hogy sokak kezében az erdő csak arra jó,
hogy erdőpusztítás révén pénzzavarából esetről esetre kisegítse, hogy sok

64

birtokosnak csak akkor jut eszébe, hogy erdeje is van, amit gondozni, kezelni is
kellene, amikor pénzre van szüksége.
No de talán végre majd mégis csak törvény lesz az új erdőtör
vénytervezetből, és ez a lehetetlen állapot idővel majd mégis meg fog szűnni.
Adja Isten, hogy minél előbb úgy legyen.

Káld, 1934. évi június hó 22-én

Böröndy Lajos
erdőmémök
A „Függelék”-ben az uradalom káldi erdészeti kerületének fatömegben
kifejezett évi eredményeit 10 éves turnusokban, az

1883. évtől az 1930. évig

adja meg. E terjedelmes táblázatok tízévenként összesített adatainak kivonata a
következő:

Éves előírás Fő
használat
Elő
Összes
Éves átlagos teljesítés Fő használat
Elő
Összes
Egy holdjára esik
Fő használat
Elő
Összes
Gyérítési % összes fa

18831892
m3

18931902
m3

5660
577
6237
8469
2436
10905
2,08
0,60
2,68
22,33

4235
462
4697
5961
1299
7260
1,30
0,29
1,59
17,89

Periódusok
1903- 19131912
1920
m3
m3

19211930
m3

6400
4235
770
462
7170
4697
5463 6738 8983
2411 4760 6053
7874 11498 15036
1,43
1,91
1,16
1,29
0,52
1,01
2,44 3,20
1,68
30,62 41,4 40,26

Az értékelésben az egyes turnusokhoz az alábbi megjegyzések vannak:

1883-tól 1892-ig
Erdőterület: 5282 kát. hold. Produktív terület 4070 kát. hold,
improduktív terület: 1212 kát. hold.
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1893-tól 1902-ig
Erdőterület: 4945 kát. hold, beerdősült 4553 kát. hold, nem erdősült
és terméketlen 397 kát. hold. A beerdősült terület gyarapodása az elmúlt 10
évben 483 kát. hold, mezőgazdasági célokra átengedett részben kiirtott (97),
részben fás legelővé átalakított (240) területapadás 337 kát. hold.
1903-tól 1912-ig
Erdőterület 4906 kát. hold, beerdősült 4680 kát. hold, nem erdősült
és terméketlen 226 kát. hold; a beerdősült terület gyarapodása 166 kát. hold
Területapadás mezőgazdasági célokra, legelőnek átengedett terület 39 kát. hold.
1913-tól 1920-ig
Az üzemrevízió 1912-ben elmaradt, s a következő csak 1920-ban
volt, így ez a félfordulószak csonka.
Erdőterület 4884 kát. hold, beerdősült terület 4702 kát. hold, nem
erdősült és terméketlen 182 kát. hold. A beerdősült terület gyarapodása 22 hold,
területapadás mezőgazdasági célokra 22 hold.
1921-től 1930-ig
Erdőterület 4884 kát. hold. Beerdősült terület, új felmérés alapján,
4690 kát. hold, nyiladék és terméketlen 194 kát. hold. Az erdő összterületében
változás nem történt.

A „Függelék ” másik táblázatsora az 1921-től 1933-ig terjedő évek
gyérítési adatait erdőrészlet szerinti bontásban adja meg. A 191 erdőrészletben
448 esetben (évben) gy éritettek, tehát 12 év alatt átlagosan 2,3-szór, azaz
átlagosan 7, 5 évenként végeztek gyérítéseket.
Böröndy értekezésének ismertetésén kívül a sárvári uradalomban folyó
munkára további kiegészítő információk találhatók Scherg Károly (Schsrg
Lőrinc fia)

igen

alapos,

75 fényképpel,

ábrákkal

bíró

48

oldalas

tanulmányában, amely az Erdészeti Lapok mellékleteként jelent meg. E
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tanulmány is részletesen foglalkozik a gyérítések kérdésével. A tanulmány
megállapítja, hogy a gyérítés mértékére befolyással van.
1. Az állomány koronaállapota
2. A fafaj koronar-regeneráló képessége
3. A lehullott lomb korhadása
4. A gyökérkonkurrencia
5. A gyérítés periódusa
Megállapítja „hogy minél gyakrabban gyérítünk, annál mérsékeltebb lehet a
gyérítés "
„A gyérítések kijelölését az erdőmérnökök az erdőőrökkel együtt, a nyári
hónapokban végzik..., hogy hány törzs jelöltetett meg

egy előre elkészített 1/4 ,

1/2, 3/4, 1 és 1 1/2 űrméter fejrovatú kimutatásba vonásokkal jegyezzük

így

már nyárra tisztában vagyunk a kijelölt famennyiséggel. ”
Scherg Károly nyomtatásban is megjelent, majd ezt követően

sajná

latosan csak kéziratban maradt - Böröndy Lajos tanulmánya a hazai erdészeti
szakirodalom olyan értékei, amelyek sok vonatkozásban hasznos és értékes
megállapításokat, eligazításokat adhatnak napjaink szakembereinek is.
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