
Harmadik fejezet

ERDŐFELÚJÍTÁS, ERDŐNEVELÉS

Képzeljük el, hogy két évszázaddal ezelőtt Európát lakói teljesen 
elhagyták, s mára a természet szabad erőinek működése nyomán kedvencei, 
az erdei fák, a többi növény rovására, szemmel láthatóan minden talpalattnyi 
helyet elfoglaltak. Mindent hatalmas erdőség borít, és csak az erdőtenyészetre 
nem alkalmas, hatalmas homoksztyeppék s a termékeny síkságok jelentenek 
kivételt. Ez utóbbiak a dél- és észak-amerikai janyoszok, pampák és prérik 
fűben gazdag és fátlan területeihez hasonlóak, mert a vad, mely a téli 
hónapokban a hegyvidékeken menedéket és élelmet talál, a nyári hónapokban 
óriási csordákban leözönlik a síkságokra, és legelésével nem hagyja felnőni a 
fás növényzetet, vagy legalábbis nem olyan mértékig, mint a hegyvidéken. 
Ezek az erdőfoltok a síkságokon mégis a hegyvidékről, ahol még állnak az 
erdők, vagy a folyópartokról, a mérfoldnyi meszeségből szálló fűz-, éger- és 
nyármagvakból, melyek a nemesebb erdővegetáció előfutárai, folyvást 
gyarapodnak.

A ma még álló erdeink nagy része, annak ellenére, hogy az idők 
folyamán néhány átalakuláson átment, még az ősidőkből származik. 
Kiterjedésükről az első történelmi hírek, főleg melyek Kárpátunk északi 
láncolatára vonatkoznak, Julius Caesar írásaiból ismeretesek, mert ez a 
szakasz a nagy herzyni erdőséghez tartozik, amely az ő előadása szerint a 
Svábföldön fekvő Fekete-erdőtől töretlenül, átlagosan kilenc napi járóföld 
szélességben és 60 napi járóföld hosszúságban húzódik Németország 
közepén, majd Eszak-Pannónián és Dácián (Magyarország és Erdély) át, és 
itt, Dáciában azután (a rómaiak számára) ismeretlen országokban tűnik el. 
Caesar elmondása szerint még bölények, jávorszarvasok, sőt iramszarvasok 
éltek itt, ez utóbbiak azonban csak egyes alpesi tájakon. Mára már régen, 
nyom nélkül eltűntek.

Ezek az erdők emberi segedelem nélkül keletkeztek, és a nélkül 
maradtak fenn mindaddig, amíg a fa felhasználása csekély volt és nem 
haladta meg a természetes növedéket. Később azonban a népesség 
növekedésével, és az ezzel járó marhatenyésztés kiterjesztésével, az 
erdőterület évről évre csökkent. Majd az egyre fejlődő ipar, az elharapódzó 
luxus és a fa felhasználásának növekvő mértéke a fa iránti igényt egyre 
jobban növelte. Végül észrevették, hogy a fa felhasználása és növedéke 
között nincs már igazi kapcsolat, mert a természet lassú fejlődésében minden 
a véletlenre maradt. Ha ez így megy tovább, az emberiség a két alapvető 
szükséglete, a fa és a víz közül az egyikből szűkölködni lesz kénytelen.
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Azonban értelmes és a természet megismeréséért lelkesedő szakemberek 
hozzáfogtak annak a kutatásához, hogy egyrészt nem lehetséges-e azoknak az 
akadályoknak az elhárítása, amelyek az eddigi erdőkezelések során 
keletkeztek, amikor is minden a véletlenre maradt, és az erdei fák gyorsabb 
növekedésének az útjában állnak, másfelől nem lehet-e olyan viszonyokat 
teremteni, amelyek között ugyanaz a hozamterület, ugyanannyi idő alatt 
lényegesen nagyobb fatömeget ad, mint eddig. Ezeknek a szakembereknek 
előrehaladott kutatásai és az egyes fafajoknak ezekre alapozott kezelési 
módjai idővel szerencsés eredménnyel jártak. Ily módon állt össze, a közelgő 
fahiánytól kényszerítve, a természet erőinek megfigyeléséből származó 
tapasztalatok és szabályok gyűjteménye, amely szerint a különböző 
fafajokból álló erdőségeket kezelni kell, hogy lehetőleg rövid idő alatt, a 
legtöbb és leghasználhatóbb fatömeget adják. Ezek a tapasztalatok, amelyek a 
természet életfolyamtainak a megfigyeléséből származnak, adják összegyűjtve 
és rendszerezve az erdőfelújítás tanát.

Mielőtt az erdőfelújításnak ezekkel az alaptörvényeivel 
megismerkednénk, néhány szót a temészet szerepéről az erdő felújításban.

A tapasztalat azt mutatja, és bárki, aki az erdőbe belép és a tárgynak 
némi figyelmet szentel, azt fogja látni, hogy itt az érett mag a fáról a földre 
hullva feltört talajra, mohára vagy szelíd, ritkás fííbe esik, amelyben a talajt 
elérheti, és hogy azoknál a fafajoknál, ahol a lombhullás előtt lepottyan, 
megkapja a szükséges lombtakarót, s ha a nap melegéből és fényéből, az 
esőből, és mindabból, amire természete szerint a fejlődéséhez szüksége van, 
megkapja a kellő mennyiséget (az erdő mély árnyékában egyetlen facsemete 
sem él meg), kicsírázik, vagy ahogy mondják, kikel. A tapasztalat további 
tanulsága az, hogy a kikelt facsemete a továbbfejlődéséhez az első időben 
igényli az öreg fák védelmét és árnyékát, néhány fafaj azonban, mint pl. az 
erdeifenyő, vörösfenyő, nyír és még néhány más, nem jelentős fafaj, nemcsak 
nem viseli el, hanem kezdettől fogva a szabadon állást igényli, kitéve az 
időjárás viszontagságainak. Igaz ugyan, hogy az öreg fák árnyékában kikel a 
mag, ámde néhány év alatt a fa koronájának csurgójáig elpusztul. További 
tapasztalatok tanulsága, hogy néhány fafaj, mint például a jegenyefenyő és a 
bükk, az első években semmiképpen sem viseli el a szabad állást. A csak az 
öreg fák árnyékában boldoguló fafajok magva, ha teljesen szabadon kel ki, 
ami gyakori eset tavasszal, mint fiatal csemete mindjárt az első vagy második 
évben elpusztul. Ha a nap sugárzásától vagy az éjszakai fagyoktól két-három 
éven belül nem védik meg magasabb növésű erdei gyomok, mint a málna, 
szeder, vörös bodza és egyebek, a gazdagon kikelt, fent jelzett facsemetéknek

* A következő részlet G.L. Hartig: Lehrbuch für Förster c. művének kivonata (I. fejezet. 2. 
rész Erdőfelújításról). Úgy vélem, lehetetlen ezt a tárgyat ennél tömörebben, rövidebben, 
egyszerűbben és érthetőbben előadni. A legnagyobb méltánytalanság lenne, ha nem 
nevezném meg azt a személyt, akinek ez sikerült.
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a nyomát sem lehet megtalálni. Végül a tapasztalat tanulsága, hogy jóllehet a 
legtöbb és legnemesebb fajaink az öreg fák félámyékában a leggyengébb 
fiatalságukban derekasan boldogulnak, mégis néhány év múlva növekedésük 
csökken, sőt megáll, s ha nem változik a helyzetük, teljes pusztulásuk is 
észlelhető. Ha azonban az öreg fákat időben és folyamatosan eltávolítják, s 
ennek nyomán a levegő, a nap és más légköri hatások szabadon 
érvényesülhetnek, lassan az eddig alászorult fácskák ismét erőteljes 
növekedésnek indulnak. Ez az erőteljes növekedés a szabad állásba került 
fiatal erdőkben 10-20-30 éven keresztül -  a fafajok természete szerint -  addig 
tart, ameddig a már kezdettől életerősebb facsemeték a sűrű állásban 
egyeseket túlnőnek, ill. ahogy mondani szokás, elnyomnak és folyamatosan a 
pusztulásukat okozzák.

Akkor, amikor a gyengébbek, az elnyomottak, tehát azok a fácskák, 
amelyeknek csúcsát nem éri a nap, de már észrevehető a fatömegük, itt van 
az ideje annak, hogy az ember a természet segítségére legyen, és az erősebb 
(uralkodó) fácskák növekedésének elősegítésére minden pusztulás felé hajló 
fácskát kivágjon, s csak az uralkodókat hagyja meg. Ezt a műveletet 
nevezzük az állomány áterdőlésének. Ennél az önmagában egyszerű, de 
botorság és járatlanság esetén mégis veszélyessé váló műveletnél a legszebb 
fiatal erdő is hónyomás áldozata lehet. Mindez elkerülhető, ha azt az 
egyszerű szabályt szentül betartjuk, hogy akármilyen sűrű is legyen a fiatalos, 
csak azt a fácskát szabad kivágni, amelynek a csúcsát már nem éri a nap, 
azaz a többi túlnőtte. 5 év múlva nem lehet ráismerni az ilyen óvatosan 
áterdőlt állományra, amelyben a lábon maradt fák minden tápanyagot 
megszereznek, amelyet a gyengécskék addig elvontak, mert az át nem erdőit 
állományhoz képest olyan gyorsan növekednek és vastagodnak. És ismét 20 
évig fog tartani, amíg egy részüket az erősebb törzsek túlnövik és elnyomják, 
és ezért újólag itt lesz az ideje egy hasonló művelet elvégzésének.

Ez az át erdőlés a mai kor előrelépését jelenti az erdő kezelésében. 
Gazdaságos azonban csak akkor lesz, ha a fának már jelentős ára van. Ahol 
nincs így, ott arra kell szorítkozni, hogy csupán az elhalt fákat vágják ki. Ha 
nem minden alászorult fát vágnak ki az áterdőlés alkalmával, úgy jelentős 
veszteség jelentkezik az erdő előhasználatéban, amíg a vágáskort eléri, de a 
végvágás zárókészletében ez mit sem jelent. Egy át nem erdőit állomány a 80. 
évben éppen annyi fát ad, mint egy ugyanolyan talajon és ugyanolyan 
tenyészeti körülmények között lévő, szabályosan áterdőlt állomány. Úgy 
tűnik, a már említett ellentmondáshoz jutottunk el, amely a dolgok mélyére 
tekintve semmiképpen sem következetlen.

Néhány szót szeretnék ejteni arról, hogy mekkora előhasználat 
lehetséges egy állományban annak vágáskoráig, azaz mekkora az áterdőlés 
során az elpusztult és az alászorult fák kivágásakor az ott maradt ágak 
mennyisége, és az itt-ott előforduló széltörések milyen jelentőségűek.
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Az erdő előhasználatában az áterdőlések ág- és egyéb gallyfa 
mennyiségét általában a hasábfa 10 százalékában, és csak különleges esetben 
25 százalékában szokták számba venni. Ez utóbbi számadatot erdeink mai, 
alacsony ölfahozadéka mellett az előhasználatkor sokszor nagyon alacsonyra 
szabják meg. Olyan körülmények között, ahol minden hasonló minőségű 
gallyfát a falu maga fogyaszt el, ott ezt a hányadot egyszerű számítással adják 
meg. Az ilyen alacsony pénzértékű árunál, mint amilyen a gallyfa, legtöbb 
esetben az a leghelyesebb, ha nem vagyunk kicsinyesek. Véleményem szerint 
nem hiányzik, ha az alacsony helyi faáraknál ezt a mellékhasználatot, az 
elkülönítendő községi erdő hozadékának kiszámításánál, teljesen figyelmen 
kívül hagyjuk, s mint fatömeget nem vesszük számba, ez a község felé 
jóindulatú kedvezményt jelent. Itt áll a mondás: Praetor minima non curat, 
tantum ut sit aliquando finis. [A bíró a kis dolgokkal nem törődik, csak hogy 
végre vége legyen az ügynek.] Ahol magas faárak vannak, és ahol minden 
rőzsenyaláb elkél, ott természetesen más a helyzet.

És most igen röviden egyet s mást az erdőfelújításról, ahogy azt -  
mint már jeleztem -  a természet folyamatait illetően, a legnagyobb erdészeti 
szaktekintélyünk megfogalmazta.

Bármely erdő felújítása lehet természetes vagy mesterséges.
A természetes felújítás, vagy az erdő vágásvezetéssel való felújítása a 

következő módszerekkel történhet:
1) tarvágással
2) fokozatos vágással
3) ugróvágásokkal (kulisszavágás)
4) erdőfelújítás sötét-[előkészítő], világos- [vető] és tarolóvágással.

A mesterséges felújítás lehetőségei:
a) felújítás vetéssel és ültetéssel
b) erdőtelepítés dugványozással
A mesterséges fatelepítésnek van még néhány más módja is, mint pl. 

suhángok ültetése (fűzeknél, nyáraknái), vagy a bújtványozás, amelynek 
azonban az erdőben kicsi a jelentősége.

* Igaz, hogy a szálalóvágás, szálaló gazdálkodás természetes felújítási mód, azonban nem 
alapul kutatásokon, tudományos alapelveken. Pontos ismerete mégis fontos, egyrészt azért, 
mert erdeink legnagyobb részét így kezelték, amikor általánosan elterjedt volt, és lényege, 
valamint sajátosságai a múlt néhány fontos jelenségéről árulkodnak, és belőlük a jövőre 
vonatkozó következtetéseket is le lehet vonni. Másrész azért fontos, mert a mi egészen 
sajátos erdészeti viszonyaink között jelenleg is tovább létezik, jóval nagyobb kiterjedésben, 
mint más országokban, és még hosszú ideig működni is fog. Ezért foglalkozom vele 
mindenek előtt részletesen.
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A szálalóvágás -  szálaló gazdálkodás

Szálaló gazdálkodásnak nevezzük azt az erdőkezelési módot, amellyel az évi 
faszükségletet, az egész erdőterületen egyes fák kivágásával fedezik, vagy az 
erdőben innen-onnan kisebb csoportokat termelnek ki, és általában a 
legöregebb és sérült fákat hagyják vissza. Ez a legrégibb erdőgazdálkodási 
mód. Az a jó benne, hogy az erdő minden művi és emberi tevékenység 
nélkül, évszázadokon keresztül fenntartja magát, ezzel szemben az a hibája, 
hogy e mellett kis fahozamot ad

A szálaló gazdálkodás akaratlanul olyan erdőállapotot hoz létre, 
amely kezdetben kedvez az újulat megjelenésének és fejlődésének. A 
tapasztalatok szerint a legértékesebb fafajaink felújulása a legsikeresebben a 
még álló, de megritkított erdőben történik. Kivétel az erdeifenyő, a 
vörösfenyő és a nyír, amelyek kezdettől fogva a szabad állást igénylik, 
minden más, a nagy erdőségekben megjelenő facsemete fiatal korában az 
anyafák védelmére és árnyékára szorul, és ezt a helyzetet meg is kívánja, 
mint ahogy ezt a fejezet elején a sikeres megtelepedésük feltételeként 
említettük. Ezt a fellazított állást egyes fák vagy facsoportok eltávolításával 
alakítják ki. Ezzel a gazdálkodási móddal, ahogy a tapasztalat tanítja, az 
újulatot ebben az első életszakaszában óvni kell. Nagy kiterjedésű 
erdőségekben ennél a gazdálkodási módnál az erdei legeltetés hátrányai -  
nem elviselhetetlen marahaállomány mellett -  kevésbé érvényesülnek, mint 
vágásos üzemmód esetében. Mert ha évenként a csemetéknek százezreit a 
marha széttapossa, kitépi, megrongálja is, vagy a fa kitermelésekor és 
kiközelítésekor el is pusztulnak, de a következő magtermő évben a természet 
pazarló módon gondoskodik a még mindenfelé álló, magtól terhes fákon 
keresztül -  és azok védelmében és árnyékában -, hogy folyvást pótlódjanak, 
olyan gazdagon, hogy a később ugyanabban az erdőségben közel mindenütt 
gazdag, bár egyenlőtlen, közte alászorult és elnyomorodott fiatalossal 
találkozni, amely újulat levegőre és napra kerülve, néhány éven belül -  
feltéve, hogy a marha alig károsítja -,némi kímélettel és a károsítástól való 
megóvással, szép, zárt, sűrű faállománnyá fejlődik, ha idősebb korában nem 
is lesz egészen egykorú.

Szálaló erdőgazdálkodással kezelt erdők ama állapota, amikor 
általában mindenütt fiatal, olykor elnyomott, de elegendő újulat van jelen, az 
erdőgazdálkodás igen jelentős eredménye, noha világosan kitűnik, hogy 
egészen járatlan személyek esztelenül végrehajtott vágásairól van szó, kis 
marhaállomány mellett, mégis magától, minden gondozás nélkül szép, zárt 
faállományt eredményezhetnek. Más esetben viszont a már régóta szigorúan 
gondozott vágások nyomán sem nő fel rendes újulat. Innen származik -  nem 
egészen alaptalanul -  az a nézet és kijelentés, amellyel gyakran találkozunk,
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és nemritkán makacs perlekedésre ad okot a falvakkal, hogy jobban nő az 
erdő ott, ahol nem gondozzák, mint ahol igen.

A szálaló gazdálkodás kedvező hatása a fiatal újulatra, amely 
kezdetben jelentkezik, sajnos a későbbi időszakban nem érvényesül. 
Valamennyi facsemete ugyanis -  a már említett erdeifenyőn, vörösfenyőn és 
nyíren kívül -  csak fiatal korban igényli, illetve viseli el az anyafák védelmét 
és árnyékát, később azonban, amikor már kellően megerősödtek, örömest 
tovább fejlődnének, ezért fel kell őket szabadítani, végül valamennyi anyafát 
el kell távolítani fölülük. Ez a művelet a szálaló erdőgazdálkodás esetében 
nem történik meg. Ezeknek az öreg fáknak az árnyéka azonban nemcsak a 
csemeték fejlődését veti jelentősen vissza, hanem az anyafák árnyékában 
meghúzódó, jelentős mennyiségű csemete hamarosan el is gyengül és 
elpusztul, helyet adva az új generációnak, amely előbb-utóbb ugyanerre a 
sorsra jut. Ezzel egyidejűleg egyre terjeszkednek a lábon maradt, legtöbbször 
bélkorhadt, üreges és sérült fák, ágaikkal kitöltve a hézagokat, elnyomva és 
elfojtva, évről évre egyre nagyobb területen az alattuk található fákat, míg 
végül elérkeznek életük végéhez, igaz, hogy helyet adnak az utánuk 
következőknek, de a sérült, göcsös és különben is a sűrűségből nehezen 
kihozható fa nem kárpótol az életerős újulat visszaszorulásáért.

Minden alapos kutatás, minden körültekintő becslés bizonyítja, hogy 
ennél a kezelési módnál, ti. a szálaló gazdálkodásnál, az erdők éppen a fiatal 
fák növekedésének a meggátlása, a sok károsodás és gyakran az egészen 
használhatatlan véghasználati faanyag miatt alig a fele fahozadékot adják, 
mint amire egy szabályozottan végrehajtott vágásos üzemmód tartamosan 
képes lenne. Ez az oka annak, amiért erdeinkben az évszázadok óta folyó 
szálaló erdőgazdálkodást manapság mindenütt, ahol nemcsak egyes 
faválasztékoknak, hanem a nagy tömeget kiadó tűzifának és faszénfának is 
elfogadható ára és kelendősége van, a szakaszos vágásmód háttérbe 
szorította. Mivel ez az üzemmód az erdővel szembeni megnövekedett igényt, 
amit a nagyobb követelményekkel fellépő ipari fejlődés, a fokozódó 
fényűzés, amikor a gazdagok már nem elégszenek meg kétszobás lakással, s 
az erdőbirtokosok egyre növekvő nyerészkedési kedve támasztott, már csak 
kis részben tudta kielégíteni, nagyobb hozadékot ígérő erdőkezelési 
módoknak adta át a helyét.

Vannak azonban olyan egyedi esetek, amikor még ma is helyénvaló a 
szálalás. Ezek a következők:

1) Amikor az erdőben csak egynéhány faválasztékra van igény, nagy 
tömegű tűzi- és faszénfára azonban nincs.

2) Amikor az erdő fő jövedelemforrása a makkoltatás és a 
gubacsgyűjtés, az ölfára pedig még nincs vevő.

3) Amikor arról van szó, hogy a magas hegyekben a természetes 
erdőtenyészet határát fenn kell tartani, és ezekben a magasságokban ritkán
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előforduló makktermő évek és az erdőtenyészetet akadályozó gyorsan terjedő 
erdei gyomnövényzet ellenére (ezek közé főleg az áfonya és a harasztfélék 
tartoznak), ne süllyedjen lefelé. Az új erdőtörvény ezért az ilyen 
magasságokban és zord helyzetben -  gondosságból -  egyedül a szálaló 
vágást engedélyezi. Minden más esetben a szálaló üzemmódnál határozottan 
többre becsülik a vágásos üzemmódokat.

A szálalóvágás természetéről folytatott vizsgálódás és a rejtvény első 
részének megfejtése után, miszerint a tarra vágott területen, minden segítség 
és gondozás nélkül, szép, fiatal állományok miként nőhetnek fel, most már 
könnyen a rejtély második részére is fényt deríthetünk, arra ugyanis, miként 
lehetséges, hogy egy hosszú időn keresztül folytatott szigorú gondozás semmi 
további olyan eredményt nem hozott, ami rászolgálna „a kitűnő, fiatal erdő” 
jelzőre.

Ez utóbbi eset, a vágásterületnek lepusztulása a rendszeres gondozás 
ellenére, akkor következik be, amikor a szálaló erdőgazdálkodás időszakából 
származó, teljesen zárt állományt, amelyben már a leggondosabb keresgélés 
sem talál semmiféle újulatot, és amelyen a kivágott lombfák tuskói már 
elvesztették sarjadzó képességüket, ismét nagyobb kiterjedésben tarra vágták, 
és ugyan jól gondozták, de mesterségesen egyáltalában nem pótolták.

Az ilyen nagy kiterjedésű vágásokban települ meg azután 
folyamatosan néhány értéktelenebb fafaj a nyír, kecskefuz és különféle 
nyárféleségek szélfútta magvaiból, és később, folyvást az árnyékban, 
legtöbbször madárhordta, nemesebb fafajokból álló silány, vegetáció áll be.

Most magáról az erdőfelújításról

Ebben a nagyon fontos és érdekes tárgyban itt csak arra szorítkozom, 
amit mindenképpen tudni kell az erdőfelújítás általános fogalmáról és az 
egyes erdőfelújítási módok közötti különbségekről. A különböző 
erdőfelújítási módok alkalmazásának és a jó eredmény eléréséhez szükséges 
valamennyi feltételnek igen rövidre fogott megismertetéséhez több 
nyomtatott ív sem lenne elegendő, és át kellene hágnom kis művem 
megszabott határait. Ezzel a tárggyal foglalkozó jeles írások és útmutatók 
különben is rendelkezésre állnak. Különösen a külföldi erdészeti 
szakirodalomban találhatók meg azok a rendszabályok, amelyek tudományos 
alaptörvényeken és az örökké megmaradó természet kutatásán alapulnak, és 
minden további nélkül nálunk is alkalmazhatók, ahol a körülmények 
megengedik. Melegen ajánlható erdőbirtokosok és községi elöljárók stb. 
figyelmébe, már csak egyszerű és világos fogalmazásukért is, az új erdészeti 
tudományok atyjának, G. L. Hartignak az írásai, azok közül is „Anweisung 
zűr Holzzucht für Förster” [Erdőfelújítási utasítás erdészek számára], vagy 
fiának, Theodomak az elmúlt esztendőben kiadott Kurze Belehrung über die
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Behandlung und Cultur des Waldes [Rövid útbaigazítás az erdő kezelésére és 
művelésére].

1. Erdőfelújítás tarvágással

Nem tartom szükségesnek, hogy a tarvágás fogalmát bővebben 
megmagyarázzam, mert ezt valamennyien ugyancsak jól ismerjük. A mi 
esetünkben szálerdőben folyó tarvágás nagy kiterjedésű, kijelölt határok 
nélküli vágást jelent. Meghatározott, kijelölt határú tarvágásra a kulisszás 
vágások tárgyalásánál visszatérünk.

Azt, hogy vajon miért nem járt a tarvágás az erdőre nézve minden 
művelés vagy korábbi előkészítés nélkül mindenütt veszélyes 
következményekkel, azt az előzőekben már megemlítettük és tisztáztuk. Az 
ott elmondottak néhány érve alapján jól látható, hogy a tarvágás minden 
segítség és művelés nélkül a szálerdőnek csak kivételes körülmények között 
nem esik ártalmára. Szálerdő esetében, ha tarvágás mutatkozik a 
legcélszerűbbnek faértékesítés, fafeldolgozás vagy egyéb okból, kívánatos, 
hogy a tarra vágott, nagy vágásterületet magvetéssel vagy csemeteültetéssel 
újítsák fel. Csak sarjerdőnél van helye a tarvágásnak, ahol a felújulás jórészt 
tuskósarjról, esetleg az erre képes fafajoknál, mint a nyárak, éger, 
madárcseresznye stb. gyökérsarjról is történhet. Ez különösen akkor áll, ha a 
vágásterületen egymástól 20-30 lépésnyire olyan fajta magfákat hagynak 
állva, mint a nyír, vagy gyertyán, amelyek messze szálló magvaikkal 
könnyen felújúlnak. Bükk, tölgy, juharfélék, szil és kőris 
magoncsuhángjaikkal nem segítenek, mivel az itt-ott feljövő magoncokat 6- 
10 éves gondozás esetén is, vagy a gyorsan növő és erőteljesebb sarjak 
túlnövik és elnyomják, vagy 6-10 év után az alacsony voltuk miatt a marha 
tönkreteszi. Nemes fafajok esetében ilyen vágások felújítására és a távoli 
jövőre való megtartására (mert a tuskók sem tartják meg 
sarjadzóképességüket az örökkévalóságig) egyetlen lehetőség van, az, hogy 
az arra alkalmas helyeket beültessük erősebb, embemagyságú, 
csemetekertben nevelt nemes fafajokkal, hogy elkerüljük a hézagos, 
elkorcsosult sarj erdőket.

2. A fokozatos felújítóvágás

Ez a felújítási mód valójában, ha kereken ki akarjuk mondani, 
utánzása a szálaló gazdálkodásnak, de vágásvonalakkal, pontosan 
meghatározott határokkal korlátozva. Miután az itt besorolt vágásokban öt 
vagy több éven keresztül a tarolóvágás előtt az épület-, zsindely-, deszka 
vagy egyéb ipari célra alkalmas törzseket folyamatosan kiszedték, és miután 
a sötétvágáshoz hasonlóan általánosan megjelenik az újulat, valamennyi
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visszamaradó fát egyszerre végvágják, a vágásterületet gondozásba veszik, és 
az üres foltokat mindjárt beültetik. Ez a legegyszerűbb természetszerű 
erdőfelújítási mód, és ahol a viszonyok megengedik, egyike a legjobbaknak.

3. Erdőfelújítás sötét-, világos- és taroló vágással

Sötétvágáson olyan előkészítő vágást kell érteni, amelynél csak annyi 
fát vágnak ki, hogy a lábon maradt fák koronái még éppen érintkezzenek, 
vagy legalábbis 1-2 ölnél távolabbra ne kerüljenek egymástól. Ez a sűrű állás 
nem is annyira a félig-meddig kielégítő magtermés miatt, hanem inkább azért 
szükséges, hogy az elfiivesedést megakadályozza, és az első időkben a fiatal 
csemetéknek az éjszakai fagyok, a nap és a szárazság ellen szükséges 
védelmet és árnyékot biztosítsa.

Egy-két magtermő év után egy ilyen sötétvágásban, amely különösen 
jegenyefenyőnél és bükknél igazán helyénvaló, megjelenik a fiatal újulat, és 
amikor már 6-12 hüvelyk magas, a lábon álló állományt annyira megritkítják, 
hogy az egymástól 15-20 lépésnyire, lazán álló, megmaradt fák még némi 
árnyékot és utólagos magtermést adjanak. Az ilyen vágást nevezik azután 
világos vágásnak (vetővágásnak).

Ha néhány év múlva ezeket a fákat egyszerre eltávolítják, akkor ennél 
a felújító módnál ezt a műveletet taroló vágásnak nevezzük.

4. Kulissszás felújítóvágás (ugróvágás)

Egyike a legújabb időkben a lucfenyvesekben erősen felkapott 
erdőfelújítási módoknak. Lényege, hogy keskeny, hosszú, nem több mint 20 
ölnyi [38 m] széles sávokban tarra vágják az állományt, és éppen ilyen széles 
sávot állva hagynak addig, amíg elegendő újulat nem jelentkezik, amikor 
aztán a megmaradt sávot is egyszerre letarolják.

Mivel a tapasztalat szerint nemcsak ebben a keskeny, tarra vágott 
sávban, hanem az erdő lábon maradt sávjában is, ott, ahol ily módon mindkét 
oldalon érvényesül a nap és a többi légköri hatás, néhány éven belül, kellő 
gondozás mellett, elegendő újulat szokott megtelepedni. Hartig lucfenyő 
erdőkben javasolt eljárása már 50 esztendeje egyike a legmegbízhatóbb 
módoknak, hogy a vágásterületeken minden költség nélkül ismét megfelelő 
újulatot hozzanak fel. A fafeldolgozás, a szénégetők rövidlátása a nagy 
kiterjedésű szénégető üzemekben, de éppen így a viharkárok és a szúveszély 
megbéníthatják a lucfenyvesekben az erdő megújulásának ezeket a 
kétségbevonhatatlan előnyeit. Ez esetben is, mint minden más eljárásnál, 
valamennyi körülmény teljes megvizsgálására és számbavételére van 
szükség, hogy eldönthessük, mi előnyös egyik vagy másik fafajnak, ez, vagy 
más adottság a kedvező és célszerű-e. Általában úgy találjuk, hogy nagy
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kiterjedésű erdőségben ésszerű lehet a körülmények, a helyi állapotok, az 
erdő minősége és a különböző fafajok szerint a három erdőfelújítási mód hol 
egyikének, hol másikának egymáshoz kapcsolódó felhasználása.

Mesterséges erdőfelújítás vetéssel, ültetéssel és suhánggal

Majdnem minden fafaj magvetése és annak megmaradása más-más 
kezelést, elbánást igényel, és mindez ugyan kis mértékben, de az ültetésre is 
érvényes. Ezért csak a legszükségesebb tudnivalókat ismertetem, mert 
figyelemmel kell lennem a könyv terjedelmének határaira, valamint arra, 
hogy a szűkre szabott részletesség könnyen félreértésre adhat okot. így még 
egyszer fel szeretném hívni az olvasó figyelmét az ebben a tárgyban 
megjelent szakmai művekre. Be kell érnem azzal, hogy csak nagy 
általánosságban adjam elő az alábbiakat.

Az erdők természetes felújító vágásokkal való felújításának, amely 
nem jelent külön pénzkiadást, hanem az amúgy is fizetett erdészeti 
személyzettől követel szorgalmat, igyekezetei és hozzáértést, mindenütt, ahol 
csak lehetséges, az erdőbirtokos legfőbb törekvésének kell lennie. Úgy 
véljük, hogy nagyobb erdőségekben nem lehet belterjes erdőgazdálkodást 
folytatni mesterséges vetés és ültetés segítsége nélkül, s már csak az előnyös 
fahasználat miatt is lehetetlen minden vágásterületen természetes felújítással 
kifogástalan újulatot felhozni. A legjobban gondozott erdőségekben is 
mindenütt megtaláljuk a mesterséges felújítást, ami azonban már csak 
hézagpótló, a természeteshez kapcsolódó, és azzal egyesülő művelet. Hogy 
ez a kapcsolódás az okszerű és belterjes erdőgazdálkodás nagy jelentőségű 
igényévé váljék, ahhoz először minden tarra vágott vágásterületet, nemcsak 
az üreset, hanem mindazokat, amelyek ugyan természetes úton, de nem teljes 
sűrűségű újulatot képviselnek, legelsősorban és mindenekelőtt magvetéssel és 
ültetéssel elfogadható újulattá kell változtatni, hogy minden négyszögölön 
legalább egy fiatal, egészséges csemetét lehessen találni, és a legnagyobb 
gondosság mellett is még mindig megmaradó hézagok egyenként ne 
legyenek nagyobbak 6-10 négyszögölnél. Ezek az itt-ott előforduló hézagok 
az egyre erősödő fák növekvő koronái következtében később összehúzódnak, 
és az állomány észrevétlenül, magától úgy 40 éves korára sűrű, záródott 
benyomást fog kelteni.

Sajnos még nevesebb erdész személyiségek is gyakran vétenek az 
okszerű erdőgazdálkodás ama szabálya ellen, hogy ti. mindenekelőtt 
valamennyi nagy vágásban teljes sűrűségű újulatot kell biztosítani, és csak 
miután ez megtörtént, kerülhet sor kisebb-nagyobb, már emberemlékezet óta 
csupasz marhalegelők, vagy más erdőtesthez kapcsolt kisebb fátlan területek 
beerdősítésére. Mert míg a legjobban kezelt erdőségekre jellemző, hogy a 
természetes erdőfelújítással mindig együtt jár a gondos, mesterséges
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erdősítés, amikor a vágások sorozata mellett az erdőnek minden fátlan foltját, 
miden útba eső kopasz területet beerdősítenek, addig más erdőségekben ettől 
eltérően, csak a látszat megőrzésére vigyáznak, mert megelégszenek az utak 
menti kisebb erdősítésekkel, vagy jellegzetes helyeken fekvő tar területek 
beültetésével, mindennek azonban a nagy hozadék szempontjából kevés 
jelentősége van. Ugyanakkor a nagy vágások, melyek a legfontosabbak, 
tökéletlenül újulnak fel. Nekem ez olyannak tűnik, mintha egy rozzant és 
roskatag épületet ahhoz, hogy biztonságos és lakható legyen, gyökeresen fel 
kellene újítani és helyre kellene állítani, ehelyett azonban csak a homlokzat 
repedéseit tűntetik el, és az egész frontot elegáns stukatúr munkával 
helyreállítják, miközben az összes többi részt leromlott állapotában hagyják 
ahelyett, hogy itt kezdenék el, és a homlokzat felújítása maradna a végére. 
Mindezen túl, ezeknek a kisebb telepítéseknek van egy fő szabálya: főképpen 
azokat az üres területeket kell befásítani, amelyek mindig éppen az új 
vágásterületekkel szomszédosak vagy bennük fekszenek, így közel egykorú 
erdőállományok keletkezhetnek. Az ilyen dicséretre méltó, és az erdész 
személyzet szorgalmának e szép jeleit bemutató telepítés azonban soha ne 
legyen csupán játszadozás, csak fitogtatás, hanem terjedjen el az erdő egész 
területén, hacsak nem néhány értékes fafaj meghonosításáról van éppen szó.

Újabban két új ültetési mód, nevezetesen az ún. Biemann-fé\e és a 
Buttlar-féle keltette fel a figyelmet.

Az előbbi lényege az, hogy a vetésre vagy ültetésre szánt területen 
lehántják a gyepet, és miután megszáradt, rőzsével összekeverik és elégetik. 
Ezt az átégett földet azután elterítik a lehántott földön, és a viszonyoknak 
megfelelő fafaj magjával bevetik, vagy csemetéjével beültetik. Ezen eljárás 
eredményeinek a megítélése különböző, mert végül is csak kis 
csemetekertekhez illő. Néhány erdész különlegesen jó eredményt vél elérni 
vele, mert meglepő a növényzet serkentése mind a vegetáció, mind a 
gyökérképződés terén. Alapjában véve a nevén kívül semmi új nincs benne,

* Megragadva az alkalmat, felhívom az erdőtelepítés mindazon barátainak figyelmét, akik 
utazásuk közben Pozsonyban néhány órát el akarnak tölteni, hogy keressék fel azt a 
terjedelmes, kitűnően sikerült telepítést, amely egészen közel, közvetlenül a Duna mellett 
található, és nagyon kedvelt, barátságos sétálási lehetőséget nyújt a nagyközönségnek. Itt 
példát láthatunk arra, hogyan lehet egy vágásterületet nemcsak az erdőkassza igénybevétele 
nélkül, hanem még jelentős bevétel elérésével, mindjárt a kitermelés után értékes fafajokkal 
betelepíteni, és éveken keresztül költségek nélkül a leggondosabb ápolással megtartani. 
Mindjárt a talajforgatás, majd a sikeres vetés, ill. csemeteültetés után a területet 3-4 éven 
keresztül kapásnövények köztes termelésére adták ki, és ezért a használatért nemcsak az 
ingyenes talajművelést, a lelkiismeretes ápolást és a telepítés tisztán tartását szolgáltatták a 
terület használói, hanem -  hajói emlékszem rá -  még 10 Ft/hold bért is befizettek a városi 
kasszába. A nagy fáradtsággal, hozzáértéssel, leleményességgel és a kedvező lehetőségek 
kihasználásával létesített szép telepítések olyan alkotást jelentenek, amelyért nagy elismerés 
illeti meg a várost, de éppen úgy az erdészet személyzetét, kiváltképpen Rowland urat, a 
városi erdőmestert.
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mivel ezt az eljárást az idősebb Hartig írásaiban nagyon elgyepesedett és 
elsősorban szívós agyagtalajon javasolja alkalmazni, és ilyen helyeken 
minden odaillő fafaj számára helyénvaló. Természetétől fogva laza, üde 
talajon, azonkívül hogy a gyepgyökérszövevénye és a fűmagvak 
elpusztulnak, egyéb előnye nincs. Egyéb írásokon kívül a Mittheilungen des 
ungarischen Forstvereins 1854-es évf. 2. füzetéből közelebbi felvilágosítást 
lehet szerezni.

A Buttlar-féle csemeteültetési eljárás lényege, hogy a vetés az 
előkészített hornyokba történik, amelyek egymástól 1 ölnyire vagy ennél 
távolabbra készülnek, elég mélyen a gyepbe vágva. Az ültetésnél viszont egy 
sajátos csemetefuróval, a földlabdával kiemelt csemetét a fátlan sorközökbe 
ültetik. Napnak erősen kitett, száraz hegyoldalakon és görgő kövektől teljesen 
mentes talajokon mindenesetre célszerű, ahol ellenben nem ez a helyzet, ott 
nincs semmi előnye. Köves talajon legalábbis az ültetőfúróval történő ültetés 
nem alkalmazható. Erről is található közelebbi a Mittheilungen des 
ungarischen Forstvereins 1855. évi kiadványának 4. füzetében.

Manapság neves erdészeti szaktekintélyek kiemelik a fafajcserét mint 
természetes folyamatot, és ennek felismerését a tudomány jelentős 
előrelépésének tekintik.

Egyáltalában nem lehet kétségbe vonni, hogy a természet itt-ott az 
erdőben, főleg ahol magára hagyják, azaz emberi segedelem nélkül, ilyen 
fafaj cseréket létrehoz. Találkozunk olyan esettel, amikor az állományt, amely 
20-30 évvel ezelőtt még lombos fákból állt, a tűlevelű fák már túlnőtték. 
Ilyen jelenséget inkább mégis csak az ország zordabb vidékein lehet észlelni. 
Enyhébb éghajlat alatt inkább az ellenkezője tapasztalható. Ezekből a 
jelenségekből arra következtetni, hogy a természet az erdő javára ilyen 
fafaj cserére igyekezne, számomra a fafajoknak természete alapján nem tűnik 
megalapozottnak. E valóban meglévő jelenségre némi figyelmet szenteltem, 
és ahol ilyenre bukkantam, az eredendő ok mindig az idős állomány 
rendellenes állapota volt. Ilyen állapotnak a fennmaradása és elterjedése az 
ősidőkből származó, minden talajhoz már természettől fogva alkalmazkodott 
fafajnál nem volt indokolt. Az ilyen fafaj cserének gyakran oka lehetett a 
túlzott marhalegeltetés, vagy a tarvágás olyan fafajoknál, amelyek fiatal 
korukban az öreg fák védelmére és árnyékára szorultak volna. Az előbbi eset 
a települések közelében gyakori, ahol fennmaradt adatokból, egy-egy 
megmaradt öreg fáról következtetve, régen jórészt bükkös vagy 
jegenyefenyves erdők álltak, melyeket mára már teljesen felváltott a 
lucfenyő. A fafajváltás másik oka jobbára sarjerdőknél fordul elő, ahol a 
lombfák félámyékában a jegenyefenyő igazán elemében van, ott tarvágás 
után a lombfák eltűnnek. Ezt a jelenséget a nagy kiterjedésű lőcsei 
sarjerdőben kitűnő alkalmunk volt megfigyelni. Itt a kitermeléskor minden 
fafajjal a maga természetének megfelelően bántak. Ott, legalábbis én, sehol
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sem találtam, hogy azok ne éppen olyan erőteljesen újuljanak, mint annak 
előtte. Régen ismert tapasztalat, hogy azok a fafajok, amelyeknek egy adott 
talajon és természeti viszonyok között a többivel azonos növekedési 
készségük van, elegyesen magasabb hozadékot adnak, mint ha elegyetlen 
állományban nőnének. Ez azonban csak abban az esetben érvényes, ha az 
egyik fafaj sekély gyökérzetű, mint a lucfenyő vagy a bükk, a másik fafaj 
pedig karógyökérzetű, mint a tölgy vagy a jegenyefenyő. De akkor is 
lehetséges, ha az egyik fafaj inkább erősebb koronát fejleszt és ágai 
szétterpeszkednek, a másik viszont, természeténél fogva, kezdettől inkább 
felfelé tör, és törzse feltisztult.
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