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Aktuális kérdések 
írta: Bir 0 Zoltán 

A z utóbbi időkben szinte megszoktuk, hogy az erdő
gazdaság leglényegesebb, legéletbevágóbb kérdéseit rendeleti 
úton intézzék el anélkül, hogy az intézkedések felől magukat 
az érdekelteket megkérdeznék vagy meghallgatnák. 

A háború tartamára biztosított rendkívüli intézkedési 
jog alapján még ma is történnek olyan rendelkezések, ame
lyek tételes törvényekben talán nem is találják meg telje
sen a maguk alapját. 

Maga a szakközönség, kivéve természetesen az érdekelt 
állami tisztviselőket, igen sokszor csak abból sejti egyes ren
delkezések vagy bizonyos irányzatváltozás bekövetkeztét, 
hogy az erdészeti közigazgatás hatósági jellegű intézkedései 
újabb irányban, új nyomokon haladnak s megváltoznak azok 
a követelmények, amelyeket az erdőbirtokkal szemben egy 
vagy más irányban támasztanak. 



Azokat a rendelkezéseket, amelyek az egész gazdái 
érdekeit érintették (sőt gyakran a tisztán az államerdésze 
érintő rendelkezéseket is), a földmivelésügyi minisztérii 
az „Erdészeti Lapokban" mindig közölte s ily módon ne 
csak azt tette lehetővé, hogy az érdekeltek . 
kezesekről tudomást szerzhessenek, de egy úti 
alkalmat nyújtott az elfogulatlan kritikára 
szer adott alkalmat arra, hogy nem teljesen tisztázott kér( 
sek, többek hozzászólásával, megnyugtató megoldást ny< 
jenek. 

Eszünk ágába sem jut csak egy pillanatig is kételkedni 
afelől, hogy a hivatalos tényezőket nem a legtisztább és leg-
önzetlenebb közérdek és az erdőgazdaságnak az érdekei 
iránt való szeretet és lelkesedés vezetné, de meg kell állapí
tanunk azt, hogy az egészséges igazgatásnak éppen olyan 
kelléke az, hogy az életbevágó intézkedésekről, az intéző 
körök felfogásáról és szándékairól az érdekeltek tudomást 
szerezzenek, mint amilyen feltétlen kelléke az is, hogy az 
elfogulatlan kritikának és az egyes rendeletileg szabályozott 
kérdésekhez való hozzászólásnak a szaklapokban is tér 
nyíljék. 

A rendeletek közlése és megfelelő értelmezése elsősor
ban éppen az állami igazgatásnak érdeke. 

A z állami ellenőrzés és felügyelet hatékonysága szem
pontjából igen fontos, hogy az általa helyesnek tartott és 
rendelkezéseiben érvényesíteni kívánt irányzatok és elvek 
helyességéről az érdekelteket meggyőzze, hogy a rendeletek 
szellemét, az azokban foglalt intézkedések okszerű és gazda
ságos voltát a köztudatba átvigye. 

Ilyenformán el lehet érni azt, hogy az érdekeltek hiva
talos kényszer nélkül, meggyőződésből, a maguk jól felfogott 
érdekeiben veszik át az állami irányítás szándékait és vezető 
eszméit s nem kell őket erre erdőrendészeti áthágás vagy 
egyéb megtorló intézkedésekkel kényszeríteni. 

Űgy hiszem, végeredményében ez a cél-
Éppen ezért az állami igazgatásnak nemcsak érdeke, de 

szerény véleményem szerint kötelessége is gondoskodni 



arról, hogy minden közérdekű rendelet a szaklapokban meg
jelenjék s amennyiben a szaklapok anyagi helyzete nem 
engedi meg, hogy — kivált a hosszabb rendeleteket — a lap
ban díjtalanul közöljék, véleményem szerint az erdészeti 
igazgatásnak gondoskodnia kellene arról, hogy a szaklapok 
az általános érdekű és érvényű rendeleteket legalább is az 
előállítási költségek megtérítése ellenében közölni tudják. 

Épp ily szükséges kellék az is, hogy az államerdészeti 
igazgatás az általa elfogadott és különösen az üzemrendezé
sek során és egyes használatok engedélyezésénél keresztül
vinni szándékolt irányelvek helyességéről magát a szakközön
séget is meggyőzze. 

Nem szorul bizonyításra áz, hogy eredményre csak 
olyan beavatkozás vezethet, amelynek helyességéről az intéz
kedést közvetlenül végrehajtó kezelő erdőtiszt és maga a 
birtokos is meg vannak győződve. 

E nélkül a legcélszerűbb, a legjobb intézkedés is erő
szakos beavatkozás benyomását kelti az érdekeltekben s nem 
annak végrehajtására, de legalább is titkolt ellenszenvre, 
passzív rezisztenciára vezet. 

Erdészeti igazgatásunknak évtizedeken át súlyos hibája 
volt az, hogy egyes elveket, egyes eljárásokat előszeretettel 
mondott ki „egyedül üdvözítőnek". Felállította a sablont s 
ugyanarra az egy kaptafára akart minden intézkedést a 
helyi viszonyok figyelmenkívülhagyásával ráfejelni. 

Nem kell olyan nagyon messzire mennünk, hogy meg
találjuk a tölgy, az erdei fenyő túltenyésztésére vezető irány
elveket és intézkedéseket. 

Ma már az élet bizonyította be azoknak helytelen 
voltát. 

Ennek dacára ma sem vagyunk mentek ezektől az ural
kodó eszméktől és irányelvektől. 

Olyan helyeken, ahol a mesterséges felújítással a bir
tokosok és erdőtisztek szívesen és előszeretettel foglalkoztak 
és foglalkoznak, ahol ennek eredménye gyanánt igen szép 
mesterséges fiatalosok létesültek és nem egy helyütt a köztes 
használat, a földéhes szegényeknek is alkalmat nyújtott 



arra, hogy a maguk konyhája számára túrják a földet, majd
nem kényszereszközökkel hajtják keresztül a természetes 
felújítást. 

Vol t rá eset, h o g y az állami igazgatás ítélő véleménnyel 
állotta útját annak, h o g y a birtokos alátelepítéssel, tehát a 
természetes felújítást leginkább megközelítő mesterséges esz
közzel j ö j j ö n a természet segítségére. 

Nem hiszem, h o g y a hivatalos körök is kétségbevonnák 
azt a megállapítást, mely szerint Csonka-Magyarország 
meglevő erdőterületei talajbeli és klimai viszonyaiknál fogva 
a természetes felújításra hein túlságosan kedvezők. 

Dombvidéki erdeink legnagyobb részében a sekély, 
kiégésre hajlamos, erősen kötött talaj, síkvidéki idősebb lomb-
erdeinkben az elképzelhetetlen mennyiségben felburjánzó 
cserje és gyomfa, a sűrű gyep, a ritkán megismétlődő mag
termések, a helytelenül kezelt sarjerdőkből származott elgém
beredett nyomorúságos állomány, részint akadályozzák a ter
mészetes felújítást, részint pedig nem teszik kívánatossá azt, 
hogy a talajt a következő fordulóban is a meglevő csenevész 
állomány ivadékai foglalják el. 

A z ilyen helyeken keletkezett satnya, hi tvány fiatalos 
rendbehozatala, gondozása, tisztántartása nem okoz kevesebb 
költséget v a g y gondot az erdőgazdaságnak, mint a lelkiis
meretesen foganatosított mesterséges felújítás. 

Ne rójuk az elkopárosodott területeket, az elhanyagolt 
vágásokat mind a tarvágásos gazdálkodás terhére, mert 
kivált a 40—60 éves kort meghaladó rosszabb minőségű vagy 
silányabb fanemű-állományaink jelentékeny részének ere
dete nem a tarvágásra, hanem a helytelenül és rosszul alkal
mazott természetes felújításra, az állományápolás elmulasz
tására, vadkárokra stb. vezethető vissza. 

Távol áll tőlem az, hogy a természetes felújítás elő
nyeit ' és az ezúton elért v a g y elérhető eredmények kiváló
ságát kétségbe vonjam. 

Megmaradt erdeink egy része, különösen a jóval csa-
padékdúsabb nyugati határszéli részek erdőségei az ilyen 



gazdálkodásra kiválóan alkalmasak és ottani szaktársaink 
közül ilyen módon sokan igen szép eredményeket is értek el. 
De viszont a másik oldalról el kell ismerni azt is, hogy a 
magtermésnek hosszú ideig való kimaradása esetén (amire 
éppen a legutóbbi időben volt példa), a nélkülözhetetlen mes
terséges beavatkozásnak egy-két éven át való elmaradása 
(ami pedig a birtokos hibáján kívül történt) itt sokkal nehe
zebb feladat elé állította az erdőgazdaságot, mintha egy-két 
évi tarvágása felújítatlanul maradt volna, mert az előkészítő 
vágások 8—10 évi, sőt ennél nagyobb területre is kiterjed
tek .s a megszaggatott állományok alját kendersűrűségben 
foglalták el a nem kívánatos cserjék és fanemek. 

Számolnunk kell ezenkívül azzal is, hogy lombfaféleink
nél, nem véve ki itt a kocsányos és kocsánytalan tölgyet 
sem, a nagyon hosszú időre kiterjedő természetes felújítás 
csak abban az esetben nem kockáztatja a megmaradt törzs 
műszaki használhatóságát, ha azok az első erőteljesebb ritkí
tás, illetőleg használat idején már legalább 140—150 évesek. 

A csak kevéssé meggyérített 80—100 éves tölgyesben 
még a 40 cm. mellmagassági átmérőt meghaladó törzseket is 
ellepik a járulékos rügyekből fakadó oldalhajtások s hat
nyolc év múlva igen sok esetben nemcsak a törzsek elgallya-
sodása lesz az eredmény, ami a műszaki használhatóságot 
befolyásolja igen kártékonyán, de a korona fokozatos sűlye-
dése és a csúcsszáradás is fellép, mint természetes következ
ménye annak, hogy a járulékos hajtások a tápláló anyagok 
jelentékenyebb részét a tulajdonképeni koronától elvonták. 

Adot t viszonyaink, meglévő állomlányaink kora, továbbá 
az alkalmazott 80—100 éves vágásforduló mellett sokkal 
nagyobb előnyt adnék a csoportos felújító vágásnak, vagy 
keskeny szegély vágásnak, mert a megmaradó részek műszaki 
Ikasználhatóságát korántsem érinti olyan kártékonyán. 

A z ezzel járó szabadabb mozgás és a már megtelepedett 
fiatalos védelme érdekében egy-egy jó magtermő év után 
szükségessé váló nagyobb használatok viszont meglehetős erő
sen fogják a hozadékok egyenletességét befolyásolni, s a 
hatósági ellenőrzést rendkívül meg fogják nehezíteni. 



Nem hiszem, h e g y érvekre lenne szükség annak bizo
nyítására, hogy j ó erdőt tarvágáeos gazdálkodás mellett is-
lehet nevelni. 

Nem hiszem, hogy hivatalos adminisztrációnk a mostani 
rossz sarjerdők okát magában a sarjerdő üzemmódban s nem, 
annak helytelen alkalmazásában keresné. 

Bármennyire meg legyünk tehát győződve a szálerdő
gazdaság, a magasabb vágásforduló, a természetes felújítás 
előnyeiről, ne akarjunk mindenütt erre áttérni, vagy erő
szakolt átmenetnélküli átalakításokkal a tulajdonosra nézve 
lehetetlen állapotot teremteni, mert minden törvényes kény
szer hiábavaló lesz ott, ahol a j övő érdekében teljesítendő 
beruházások, megtakarítások stb. a birtok jövedelmezőségét 
teszik teljesen kockára. 

Pedig a mai gazdasági viszonyok között erre is fog 
majd példa akadni. 

H a e g y eddig 60 éves sarj erdő-gazdaságban egyszerre 
kívánunk a 80 éves vágásfordulóra és a természetes felújí
tásra áttérni, a birtokosnak az első 4—5 évben 20 évi hasz
nálati terület feltárásáról kell gondoskodnia. 

A használatok már a harmadik, negyedik évben 40—50 
éves állomány okban folynak s az előkészítésnél bizony csak 
silány, selejtes dorongfa kerül ki. 

Megbírja-e az ilyen fatermés a mai fokozott terheiket? 
(Vagyonadó , kényszerkölcsön stb.) 

Talán ugyan így vagyunk a fanemekkel' is. Egyik-másik 
fanemünk ma éppen ú g y ki van átkozva (pl. akác, gyer tyán) , 
mint néhány évtizeddel ezelőtt a fenyvesekben a bükk, viszont 
vannak olyan fanemeink, amelyek talán nem részesülnek 
abban; a méltánylásban, mint megérdemelnék. 

A gyertyán^képdésben, megállapíthatjuk azt, hogy meg
lévő erdőterületeinknek egy számottévő százalékát éppen a 
gyer tyán szívóssága mentette meg az erdőkultúra részére, s 
ha ezeknek a talaja számottévő részben jobb karban van ma 
is, mint akárhány egyébként igen szép növekvésű, de akár 
természetes úton, akár mesterséges beavatkozás folytán kigyé-



rüít idős tölgyállományunké, ezt nem írhatjuk hátrányos tétel 
gyanánt a gyertyán terhére. 

Ügyszólván, a természetnek a talaj kiszáradása ellen való 
védekezését láthatjuk a gyertyánnak' a mi száraz, gyér töl
gyeseinkben való megtelepedésében. 

Korántsem akarnám ezzel azt mondani, hogy a gyer
tyánnak túlnagy szerepet kívánnék jövő erdőállományaink
ban juttatni, de viszont sem tölgyeseinkben, sem bükköseink
ben nem tekinthetem annak a halálra üldözendő ellenség
nek, aminek ma sokan tekintik, még pedig annál kevésbbé, 
mert növekvése a jobb talajokon csak igen kevéssel marad 
el a bükké mögött , s fája semmivel sem értéktelenebb a bükk, 
szil, vagy cser fájánál. 

H o g y meglévő gyertyánosaink fahozadéka ma jelentéke
nyen kisebb, mint a velük egykorú bükk-, vagy cserállomá
nyoké, az jórészt arra a körülményre vezethető vissza, hogy 
ezek a gyertyánosok legnagyobb részben már kiélt, száraz 
talajokon, legeltetéstől és minden egyéb károsítástól nyomo
rítva települtek meg, s igazán csak érdemükül róható fel, 
hogy ilyen viszonyok között annyira is fejlődtek, amilyen 
állapotban ma is vannak. 

Maga a gyertyánlombból képződött erdőtalaj lazább 
szerkezeténél fogva, s mivel a kissé összegörbült levelek nem 
alkotnak olyan tömött takarót, mint a bükkalom legfelső 
rétege, az értékesebb fanemek fiatal csemetéinek megtelepü
lését is jobban előmozdítja, mint a bükkalom. 

Kellő gondozás és idejében való beavatkozás mellett 
éppen ezért a gyertyán mérsékelt megtelepedését egyáltalán 
nem tartom károsnak. 

Éppen ilyen kevéssé ítélhetem el az akácot is. 
Eltekintve attól, h o g y gyors növekvése és sokoldalú 

használhatósága következtében legértékesebb fanemeink 
egyike, gyér lombozata és a felszínhez közelfútó gyökere miatt 
nagyon alkalmasnak tartom, kivált mélygyökerű és fény-
igényesebb fanemeinkkel való elegyítésre. 

Jobb hcnroktalajainkon a tölgyet is gyorsabb növésre 
-serkenti, elnyomással egyáltalán nem fenyeget 



Iskolapéldául szolgálhaf ebben a tekintetben egy kisebb, 
Pálóczy Horváth Ádám Örkényi birtokán telepített 20—25 éves 
tö lggyel elegyes akácfiatalos, ahol az egykorú egyedek közül 
a gyönyörűen fejlett sudárnövésű tölgyek ma már 1.5—2 
méterrel kiemelkednek, s a csoportosan telepített, vagy 
maguktól megtelepült fiatal tölgytörzsek között elnyomott 
egyedek találhatók, ellenben a szálanként közbeelegyedett 
fiatal tölgyek koronája az akácot mindenütt túlszárnyalta. 

Sőt arra is van már példánk, hogy az akác még a bükk 
közé elegyítve is igen szépen fejlődik. 

Egyébként a pusztavacsi területen is sok helyütt találni 
más fanemek közé elegyített akáctörzseket, melyek között 
a húsz méternél hosszabb hengeres növésű ágtiszta egyedek 
nem is olyan ritkák. 

A m i pedig a talaj kiélésére vonatkozó elméleti követ
keztetéseket illeti, ezeket gyakorlatilag bebizonyítottnak 
egyáltalán nem tekinthetjük s a 3—4-ifc fordulóban elsat
nyuló akácerdők növekvési visszamaradását talán jórészt a 
már sokszor igénybevett gyökérzet elgyengülésére, korhadá-
sára vezethetjük vissza. 

Az erdei fenyő is egyike azoknak a fanemeinknek, 
amely a néhány évtizeden át tartott túlságos felkarolás után 
ma, véleményem szerint, nem érdemelt méltatlan elbánásban 
részesül. 

Különösen az ország nyugati részein az erdei fenyő 
igen sok helyütt kétségtelenül őshonos-

Mennyiségi és minőségi növekvése kifogástalan és j ó 
záródásban nevelve, olyan anyagot szolgáltat, amely akár
melyik alpesi vagy hegyvidéki származású erdei fenyő-
anyaggal a versenyt minden tekintetben kiállja. 

Károsodásoktól ezeken a részeken aránylag keveset 
szenved s könnyen és eredménnyel telepíthető meg olyan 
területeken is, ahol a talaj kötöttsége és a felszíni nedvesség 
gyakori volta következtében más nemes fanemmel hiába kín
lódnánk. 

Igen szép példáját mutatják ennek a Zala megye nyu
gati részén elterülő herceg Esterházy-birtokok. ahol több 



teljesen sík, mély és kötött agyagtalajú területen egyik 
nagynevű és elismert szakemberünk javaslatára néhány 
évtizeddel ezelőtt az ilyen talajon az erdei fenyő helyett tölgy 
mesterséges megtelepítésével tettek nagy területeken kísér
letet. 

A 15—25 éves tölgyesek, bár majdnem minden egyes 
fiatal egyed meg van belőlük, senyvednek, girbe-görbe növé-
sűek, repedezett, mohos kérgük arra mutat, hogy az állo
mány nincs a maga helyén. 

Ezzel szemben az alig fél olyan idős, a szomszéd állo
mányból bevetődött erdei fenyőtörzsek vidoran tenyésznek, 
magasak, a tölgyet legtöbb helyütt már ma is meghaladják, 
,pedig a területen csak valamennyire is számottevő csapadék 
után a víz megáll. 

A magassági tenyészeti határoknak elméleti alapon való 
elbírálása s kizárólag az ezekből való következtetés szintén tel
jesen idejét, múlta. 

Magában a Bakonyban is, de Somogy és Zala megyék 
déli és délnyugati részein 100 és 200 méter közötti tenger
szín feletti magasságban nagyterjedelmű, gyönyörűen fe j 
lett bükkösöket találunk, amelyek ott kétségtelenül őshono
sok, mert hiszen az évszázados kort meghaladó egyedeket is 
elég bőven találni közöttük. 

H o g y egyébként ezek a magassági határok mennyire 
nem tarthatók fenn, illetőleg mennyire nem tekinthetők 
irányadóknak, arra igen szép példát mutatnak a báró Inkey-
féie iharosi és iharosberényi erdők, ahol a 200 métert alig 
meghaladó, vagy tán el sem érő tengerszínfeletti magasság
ban egyik-másik helyen nedves, mocsaras talajon ős bükk-, 
tölgy- és cserállományok közvetlen közelében mestersége
sen megtelepített és igen jól tenyésző 80—100 éves, gyönyö
rűen fejlett, egészséges vörös fenyő- és szelid gesztenyetör
zseket találunk. 

Módomban volt egy ilyen, az egyéb fanemek közé 
egyenként beelegyedett vörös fenyőtörzs szövetét és növek
vését a döntés után látni. 



A vágáslapon mintegy 80 éves törzs alig 32 cm. mell
magassági átmérő mellett 15 méternél nagyobb hosszban tel
jesen egyenes és ágtiszta volt és élénkszínű gesztje, keskeny 
szíjácsa, igazán semmi kívánni valót nem hagytak hátra a 
szövet tömöttsége tekintetében. 

Annak elbírálásánál tehát, hogy valamely fanemünk az 
adott természeti viszonyok között meg fog-e felelni vagy 
sem, véleményem szerint a legtöbb esetben csak a kísérletek 
adhatnak elfogadható választ. 

A Vértes száraz, napnak kitett oldalain és gödreiben 
láttam kisebb kiterjedésű lucállományokat, mesterségesen 
telepített 25—10 éves fiatal erdőket, melyeknek egészségi 
állapota, növekvése semmi kívánni valót nem hagy hátra. 

Mindezekkel pedig nem arra a következtetésre akarok 
jutni, hogy a Bakony és Vértesben, vagy az ország sík 
részein levő lomberdeinket minden megfontolás nélkül ala
kítsuk át túlnyomórészt fenyvesekké, hanem igenis arra, 
hogy ezeknek a fanemeknek, valamint ott, ahol az üde talaj 
és a szarvas hiánya, vagy csekély száma a jegenyefenyő tele
pítését, illetve a megtelepítés eredményességét valószínűvé 
teszi, ennek a fanemnek kisebb-nagyobb területeken csopor
tosan, vagy esetleg egyenkint való közbeelegyítésével növel
jük állományaink értékét-

Meg vagyok győződve róla, hogy az így telepített erdő
részek igen jelentékeny értéket fognak képviselni akkor is, 
amikor hazánk régi határait visszanyerve, nagy kiterjedésű 
ottani fenyőerdőink ismét rendelkezésünkre fognak állni. 

A termelési és szállítási költségek, de különösen a vas
úti szállítás már a békeidőben is többszörösét tette ki annak 
a tőkeértéknek, amely az erdőgazdaságnak az ilyen faanya
gok után megmaradt. 

S végeredményben nem kicsinylendő közgazdasági 
előnyt érünk el már akkor is, ha az egyes gazdaságok ezek
ből a fanemekből szálanként való elegyítés következtében 
csupán saját szükségleteiket, vagy a közvetlen környék igé
nyeit tudják majd kielégíteni s ezeknek az anyagoknak a 
nagy távolságról való szállítását megtakaríthatjuk. 



Különösen a jövedelmezőség és a tömegtermelés lesz
nek azok a tényezők, amelyek a legközelebbi évtizedekben 
az erdőgazdaságra is rá fogják nyomni a maguk bélyegét. 

A gazdaságra nehezedő különféle terhek a helyi munka
erőnek a birtokfelaprózás folytán előrelátható függetlenülése 
mind arra kényszerítenek bennünket, hogy a gazdálkodás 
belterjesebbé tétele által, a mesterséges eszközöket sem 
kímélve, iparkodjunk az erdőgazdaságot jövedelmezőbbé 
tenni. 

Magánál a fanem megválasztásánál is azt találjuk, 
hegy nyárféléink, de különösen a kanadai és fekete nyár 
nem részesülnek abban a méltánylásban, amit pedig min
den tekintetben megérdemelnének. 

Talajigényük csekély, törzsképzésük elsőrendű, tömeg
növekvésük szinte csodálatosan nagy a kemény lombfáké
val szemben. 

Használhatóságuk hovatovább sokoldalúbbá válik. 
Eltekintve attól, hogy a gyufagyárak céljaira elsőrendű 

anyagot szolgáltatnak, csomagolóforgács (fagyapot) előállí
tására is elsőrendűen alkalmasak. 

Bútorgyártásnál nemcsak mint hámozott vaklemez 
nyernek alkalmazást, de az egymásra ragasztott két-három 
keresztirányú lemez a vékonyabb méretű deszkánál úgy állé
konysága, mint merevsége és könnyű megmunkálhatása 
folytán sokkal jobban megfelel, az ebből készült pehely
könnyű és szilárd betétlapok nem vetemednek, nem hasad
nak, a szilárdságuk jelentékenyen nagyobb az ugyanolyan 
vastag fenyődeszkáénál. 

Gondosan előállított és kezelt kanadai nyár fűrészárú, 
a bútoriparban a fenyőfát minden tekintetben pótolja s 
mint építőanyag is száraz helyen igen jól alkalmazható. 

A bátaszéki közalapítványi erdőgondnokság alig két 
évtizedes kanadai nyár állományából az elmúlt termelési 
időszakban már 14—18 méter magas szarufának teljesen 
alkalmas méretű törzseket termeltek ki s bár részletes fölvé
telt foganatosítani nem volt módomban, merem állítani, hogy 
az állományok évi növekvése kat. holdanként nagyon kérés-



A somogyi sík erdőségei 
írta: Dr. Boros Ádám 

Erdészeti irodalmunk a Dunántúl déli, sík részének er
deit meglehetős hiányosan ismerteti. Még a Fekete-Blattny-
fóle kitűnő munkában is, ami különben a somogyi sík erdő
ségeire vonatkozólag is sok becses adatot tartalmaz, hiányos 
a somogyi sík fanemeinek és ezek elterjedésének ismertetése. 

sel maradhatott'a 10 tömörköbméteren alul, ha ugyan azt meg. 
nem haladta-

A törzs alkata teljesen a fenyőfélékre emlékeztet, az 
ágak kevés kivétellel úgyszólván örvösen helyezkednek el s 
az egymást követő két ágörv között mutatkozó egyévi 
növekvés helyenként az egy métert is meghaladja. 

H o g y a 3—6 mm.-t elérő, sőt néha meg is haladó évgyű
rűk a vastagsági növekvésben mit jelentenek, azt papíron 
is könnyen kiszámíthatjuk. 

A sűrű záródást éppen nyúlánk alakja miatt igen jó l 
tűri s 30—40 éves korában előreláthatólag nagyobb fatöme-
get fog szolgáltatni, mint egy bármily jó l záródott 120—140 
éves elsőrendű keményfaerdő. 

H o g y a jövedelemben milyen különbséget jelent, elég a 
mai keményfaárakat összehasonlítani az ilyen anyagokért 
fizetett árral, v a g y a fenyőanyagok árából némi következte
tést vonni az ilyen erdőgazdaságból elérhető pénzügyi ered
ményekre. 

Megjegyezni kívánom még azt, hogy az ipari célokra 
alkalmas műfaszázalék jelentékenyen meghaladja a közepes 
minőségű keményfaerdőknél elérhető műfaszázalékot. 

Egyike ezért a kanadai nyár azoknak a fanemeink
nek, amelyek különösen azokon a részeken, ahol a talaj
víz nincs túlságosan mélyen, a legmesszebbmenő támogatást 
és nagyobb mértékben való telepítést megérdemlik, annál is 
inkább, mert a magában álló egyedek is hengeres és műszaki 
célokra elsőrendűen alkalmas törzseket nevelnek. 

(Folytatás következik.) 


