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_a-e a sarj erdő a talajt? 

Igen sok oldalról hallottuk már azon elvet kimondani: hogy a 
safrjerdaüzem a talajt végtére kimeríti; — s hogy ez üzemmód mel
let a nemesebb fanemek nem is tenyészhetnek. Mi az ellenkező véle-
ihényen lévén, azt áltítjuk, hogy épen a sarjerdö, s főleg a cserje-
öztím az, mely a meredek hegyoldalokon a talaj termékenységét nem 
csak hogy. föntartani, de még öregbíteni is képes. 

Állításunk mellett szóló okaink a következők: 
1-szür. Sürü jó zárlatu haraszt sokkal inkább képes a talajt a 

napsugarak és kiszárító szelek ellen megvédeni, mint a legsűrűbb szá-
laserdö. — 

2-szor. A sarjerdö aránylag igen nagy lombmennyiséget szol
gáltat, mely a széláltali elhordás ellen tökéletesen biztosítva van, minek 
következtében, 

3-szor, a sarjerdők talaján sokkal több televény képződik, mint 
a szálas erdőkén, a mint azt a szálaserdök fiatalosai, s a már vág
ható korban levő erdők összehasonlításából látjuk. 

4-szer. Nem nehéz a sarjerdőt, rövid fordában, folytonosan 
tökéletes zárlatba* ̂ tartani; mig ellenben a hosszú fordával bíró szá-
laserdö állabainál a kisebb nagyobb hézagokat elkerülni igen, nehéz. 
Márpedig mivel a hézagokon televény nem képződhetik, a már léte
zőnek föntartása pedig veszélyeztetve van: következik, hogy a talaj 
termékenységének biztosítására azon üzemmód a legczélszerübb, mely
nél a tisztások legritkábban fordulnak elő. 

5-ször. Meredek lejtökön sémi sem hátráltatja annyira a föld és 
televényn.ek viz általi lemosásai, mint a teljzárlatu haraszt; és pedig 
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a) mivel a síirü lomb-árny esőszakadásofe alkalmával a viz összefolyását 
lehetlenné teszi; b) mert minden anyatörzs a földön szét ágazó haj
tásaival természetes gátot képez, melyen a lemosott anyagok fönnakad
nak, és a melynek hálózata között a lehullott lomb elkorhadhat. 

Ezek valának egyszerű indokai azon állításunknak, hogy a sarj
erdőüzem a talaj termékenységének föntartására különösen alkalmas; 
s ha valaki evvel ellenkezőt akar érvényre emelni: kell hogy a fön-
tebbiekben előadott okainkat megczáfoíja; mivel azon eset, hogy vala
ki már látott sarjerdöüzem következtében megromlott talajt, melyen 
a nemesebb fanemek már nem tenyészhettek, — ellenünk még semmit 
sem bizonyít. A hol a törzsek levágása rosszul, többnyire nagyon magasan 
történik, — a hol forda igen hosszú, minek következtében nem csak a 
sajrak rosszak, hanem sok anyatörzs is kivész — ahol az erdők le-
eltetése által az állabok megrontattnak; — tehát egy szóval a hol a 
gazdászat rósz: ott annak rósz következéseit nem szabad a sarjerdő 
üzemnek felróni. 

Kalmár Tivadar. 

Alkalmazást keres 
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