
A makk és gubics termő erdőkrőt 

Hazánk erdeiben a makk és gubics termelés, különösen az alsó 
vidékeken olly gyakori és jövedelmező szokott lenni, miszerint ezen 
erdei mellékhasználat megérdemli, hogy a föhasználat ha bár alája nem 
rendeltetik is, de minden esetre ezen mellékhasználat előmozdítására 
szabályoztassék, annál inkább miután e mellékhasználat évről évre kis— 
sebb nagyobb, és a kedvező években tetemes jövedelmet ád. 

Sajnosán kell tapasztalni, hogy nálunk némely erdöszök, kik kül
lőmben szakképzettségűknél fogva a jelesek közé való számítást meg*-
érdemelnék, e tekintetben gyakran nagy tapintatlanságot tanúsítanak. 

Sokan ugyanis tudományos és gyakorlati képzettségöket külföl
dön, az ottani viszonyokhoz alkalmazottán nyerek, s úgy látszik vagy 
nem tudják az ottani és a hazánkbeli viszonyok közötti különbséget 
helyesen felfogni, vagy a magokban jó és helyes elveket az itteni vi
szonyokhoz alkalmazni. 

Látjuk, hogy némely vidékeken, hol a tölgy a legszebben te
nyészik, s évenkinti makk és gubics termése által ezerekre menő jö
vedelmet ád, — ezen hasznos geszt nem méltányollatik kellőleg, sőt 
inkáifb az erdeifenyőnek (jtiefer; Pinus sylvestris) adatik előny. 

És miért? *MP? 

Azt állítják, hogy a gyors növésű erdeifenyő védelme alatt, — 
melly sürü koronájának árnya által a talajt hűsen és nedvesen tartja, 
könnyebben kél és nő a tölgy, azért a tölgy vágásokat, elegyesen er-
dcifenyő és tölgygyei vetik vagy ültetik be, azon szándékkal, hogy 
midőn majd a tölgyserdény él% nagy és izmos leend, akkor az erdei-
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fenyő kivágassék; így egy kis mellékjövedelem is biztossittatik, a föld 
pedig az erdeifenyö dűsan hulló tüi állal javittatik. 

Ezen elméleti elv a kivitelben rendesen nem vezet a kivánt czél-* 
hoz; mert a nem árnyigényes, a ritkán álló anya* és felgesztek vé
delme alatt legszebben fejlődő tölgy, meily más védelemre nem szorul 
sőt inkább a lég és világosság nagyobb befolyását kívánja, az ifjú ko
rában gyorsan növő erdeifenyő által tűlszárnyaltatik és elnyomatik. 

Midőn azomban a védültetvény rendeltetését má$ elérte volna, 
t. i. midőn a tölgyserdény elég nagygyá fejlődött, és az öt túlszár
nyalt erdeifenyö által való elnyomás veszélyének van kitéve, s így a 
védnövény kivágási ideje elérkezett; akkor az erdeifenyö még olly »é-» 
kony, hogy az abból várható haszon igen csekélyre tehető, annál in
kább, miután az illy vidékeken a puha fa érteke majdnem a semmire (?) 
reducálódik. 

Magok az illetők is, látván az ilty gyönyörű, sürü fiatalosokat, 
a fejszét bele vágni irtóznak. Az erdeifenyö ültetvény tehát megma
rad, a szegény elnyomott tölgyek pedig vagy kivesznek vagy egész él-, 
tökön át nyomorognak, és uralkodik a téren egy roszabb és olcsóbb 
fát adó gesztnem; a makkoltatás- és gubicsból bejönni szokott ezerek 
pedig elmaradnak egészen. 

Éhez járul még az is, hogy miután az erdeifenyö magnak fontja 
— ft. 70 kr. — 1 fórt. néha több is; s egy 1600 [ ] öles holdra hely-* 
vetésnél 12—14 font mag és 3—6 napszám igényeltetik, az illyen ül
tetvények előállítása igen nagy költséggel jár. S ha ezen tetemes kia
dás még hasznot hozna, akkor csak hagyján lenne. 

Külömben is az erdeifenyö ültetők, olly tereken, hol a neme
sebb fanemek is díszlenek, — rendesen a nyegle erdőszők szoktak 
lenni. A fiatal 10—15 éves erdeifenyö ültetvényekkel mellyek szemre 
többet mutatnak és minden avatlannak feltűnnek jobban lehet kérkedni 
mint az épen olly korú tölgy ültetvényekkel. 

Úgy vagyunk evvel is mint midőn az alvidéki ember valamely 
bányához jön s az ott heverő érezek közül a legcsillogóbbat többnyire 
az értéketlen kénkovandot választja, mig a bányász az igénytelen kiné-?.. 
zésüben feltalálja a gazdag arany s ezüst tartalmat. 
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Talán azt lehetne felhozni az erdeifenyő védelmére, hogy iliy 

tájakon, mint könyü epületfa nagy értékkel bir, minthogy belőle jé 
deszka és zsindely készíthető. 

Ezen -állítás helyességét kétségbe vonni ugyan nem lehet, de 
hasonlítsuk ősze a jövedelmet,, a mit egy erdő e;zen kezelés mellet* 
ád azon haszonnal mellyet a tölgyerdö ád fa- makk- 4$ gubics termé* 
se után;, — a% előnyt minden esetre a tölgy nyeri. 

Külömben is az illy vidékeken egy fürészmalom fölállítása a 
szükséges vizerö hiányában igen sok nehézséggel jár. 

De ha az erdeifenyő csak ugyan jövedelmezőnek is mutatná ma
gát, nem volaar.e helyesebb ezen,, a talajra nézve igen elég4ilékeny 
gesztlel inkább az úgy is nehezen művelhető kopárlatokat és erdotlen 
halmokat<9 minőket nálunk úgy is elegét látni., erdőskeni. 

Talán az erdeifenyőt gyors növése tenné ajánl hatóvá ? 
Korántsem, mert az teljes kinövésére, hogy használható épület 

és deszkának való fát adjon, nem kisebb fordatartamot igényel, mint 
a tölgy. Középerdöüzemre csak mint felfa s így is csak kevéssé — 
alerdőüzemre pedig .épen nem alkalmatos., mert tőről való hajtóképes-
s éggel nem 'bir; mig a tölgy különösen a középerdő gazdálkodásra 
alkalmas, és ezen üzemmódnál a legnagyobb makk és gubics termelt 
adja, mivel a felfák koronái szabadabb állásnak örvendvén a napsu
garak behatásának jobban kivannak téve, a miért is legtöbb gyümölcsöt 
hoznak, lévéo a virágrás, és így a gyümölcsözés fp tényezője a vj** 
lágosság. 

0 §L : * 

Ezen erdéifenyö ellenes sorok «tá« térjünk át azon <elvek fciw . 
j e l ö l é s é r e , mellyek alapján a makk és gubics termő erdők keze
lendők. • 

Ezen erdőknél minden esetre első helyet érdemel a mocsárfa, 
vagy mint a növényészek nevezik a Kocsányos Tölgy (©túletcfye Quer-
cus pedunculata) mellyel makkoltatásra nézve egy színvonalon áll a 



28 

Tölgyfa, Kocsántalan Tölgy, (£rau(encid)t Quercus robur) azomban 

az előbbi tulajdonképen a gubics, vagy mint néhol nevezik a suska ter
mő geszt. Ez tehát makkot és gubicsot is ád. Nálunk az erdei fák ki
rályának nevezhető, melly czírnét senki sem fogja elvitázni akarni, a 
ki hatalmas törzsét, égbe nyúló viharral daczoló sudarát, és terebély 
koronáját látta, melly ott áll a rengetegben évszázadokon át, mellynek 
árnyékában még harczos apáink vadász serege pihent beszélve vig va
dász és dicső, harczi kalandokat, 

Mellynek törzsét most már az őrlő féreg, és aggkorhozta bélrev 
kiváják; mellynek odújában állatok lelnek menhelyet. Csak kérge él 

. még, de azért száradó ágainak végei még kizöldülnek. 
Ott áll mint egy agg hős; régi fényéből csak nagysága és tisz-, 

telet parancsoló alakja maradván fel! 
Ezen két tölgynem után következik a cser és a bikk, melly u-

tóbbi azonban inkább a felvidék lakója. 
A kezelésnél mindenek előtt az üzemmód megválasztása szük

séges, a melly makk és gubics termelési tekintetben szál vagy közép 
erdő lehet. 

Kis birtokosoknak inkább ajánlható a középerdö üzem, mert ha
marább hoz jövedelmet, miután az al-fa 20—40 év múlva már vágható, 

A makkoló erdőkben a fordatartam a lehető legnagyobbra he
lyezendő, — mivel a vén tölgyek rendesen legtöbb gyümölcsöt hoznak 
addig t. i. míg a törzs korhadásnak nem indul. Az ifjitás módjaira néz
ve a vetényvágás ajánlható, ámbár a tarvágás is használtathatik. 

A vetényvágás azomban annyival előnyösebb mivel amellet a 
művelési költségek kikerültettnek, vagy legalább tetemesen kissebülnek. 

A vetényvágás után 3—4 évig, azaz míg egy magtermő év nem 
jön és hullám nem mutatkozik várni kell; csak azután vágandók le a 
többi fák, a hiányosan vetényült hellyek pedig mielőbb makkal vagy 
magonczokkal ültetendök be. 

A kiültetésnél mindig a mocsártölgynek adassék előny, — a fel
jebb előadott okoknál fogva, tekintetbe vévén azomban az erdő fek
vését a fanem és termőhely igényeit, A déli és mélyebben fekvő he
lyekre tehát mocsárt az ellenkezőkre pedig inkább tölgyet ültetvén. 
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Á felserdült erdő szorgalmasan gyéritendő, hogy a lombozatba 
jobban beható lég, melegség és világoság által nagyobb koronák nö
velése s ennek következtében nagyobb növedék idéztessék elő és a 
növények magzó korukat előbb érjék el. 

Ezen kezelés mellett az állab már 50 éve körül hozand magot, 
csekély menyiségüt ugyan, de a makkoltatás rövid idő után elkezdőd
hetik melly ezután évről évre növekszik. 

tía 1&0—150 éves fordát vészünk föl, a mi a tölgynél nem 
nagy, sőt kedvező helyeken nagyobb is lehet; akkor az erdőnek 2/j 
része folytonos makkoiási, gubics és legelő használatra képes. 

Ázomban a makktermés beállta után is czálszerü a gyérítést 
folytatni, kivágván a gyengébb és elnyomott geszteket, hogy a koro
nák terjedhessenek és a napsugarak jobban behathassanak. 

Nem kevésbbé ajánlható a középerdőtízem a mint már róla 
említés is tétetett* A lehető legnagyobb fordatartamra helyezett fel
fák .makkot és gubicsot dúsan teremnek, a fiatalabb magról kelt gesz
tek épület és szerszámfát, az al-fa pedig az évenként fölhasználandó tű
zi fát adja. 

Az al-fa más fanemekből is állhat, úgy mint: bíkk, gyertyán, ju
har, szil s a t-böl de fel-fáknak mindég makktermő gesztek hagyandók, 
más fanemek csak azon esetre, ha azok még fiatal korukban szerszám-
fául lennének használandók. 

Azért a fel-fa menyiség meghatározásánál, azon esetben ha a 
fiatalabb osztályokból is akarunk vágni, tekintetbe kell venni a szük
ségeltető épület és szerszámfa menyiséget és e szerint kell kivetni az 
egyes korosztályokra a hagyonczok számát. 

Illés- Nándor, 




