
Fehérmegye erdészeti viszonyairól. 
Irta : W i c k 1 Antal, m. k. katast. erdőbecslő. 

I. A gazdasági viszongok. 

Fehérmegye fekszik az északi szélesség 40°—48° és a 
keleti hosszaság 35°— 37° között. Északi oldalát képezi a 
vértes, nyugoti határát pedig a Bakonynak keleti része; 
keletről szegélyzi a Duna, déli és délnyugoti része ellenben 
Tolnamcgyével határos. 

A megyének egész térfogata 713.475 kat. holdat tesz. 
Ebből esik a 
mezőgazdaságra . . . . 010.007 hold, vagyis 8 5 % , 
az erdőre . . . . . 02.393 „ „ 9°/ t í , 
és terméketlenre . . . 40.415 „ „ G°/ 0. 

A fentebbi erdőösszeghői esik a 
hegyekre . . . . . 40.482 hold, vagyis 7 5 % , 
a lapályokra . . . . 15.254 „ „ 2 4 % , 
a szigetekre . . . . 650 „ „ . > 1 % , 

Minthogy pedig a lakosok száma 198.535, "a íennehb 
kimutatott erdőterületből 502 • öl esik egy lélekrer" 

Tekintve azt, hogy az erdő a megyének északi és észak-
nyugoti részeit foglalja el leginkább, a megyének északi és 
északnyugoti része erdődúsnak, a déli része ellenben erdő
szegénynek mondható. 

Az aránytalan erdőfelosztásnak okai korántsem, abban 
rejlenek, mintha az erdőnek valamely része feltételes ^talajon 
állana, mert arról gondoskodtak az avatatlan kezek, hogy még 
a feltétlen erdőtalajnak is egy része más mivclési ágak közé 
juttassék, és a jelenleg fennálló erdők létének főtényezői egye
dül a helyrajzi viszonyok. 

Az erdők túlnyomó része magán, a többi pedig egyházi 
és községi birtokot képez. 



A magánerdő több magyar főúrnak képezi kizárólagos 
tulajdonát. 

Ezen főurak között a legtöbb erdővel bir : 
gróf Eszterházy Móricz 

„ Lamberg Rezső . 
, Eszterházy Miklós 

a n.-lángi gróf Zichy család 
gróf Waldstein János (gr. Sztáray) 

„ Cziráky János 
és igy tovább. 

Mint egyházi birtokos szerepel : 
a klosterneuburgi szerzetesek 
a veszprémi káptalan . . . . 
a fehérvári káptalan . . . . 
a zirczi apátság . . . . . 

A községek között legtöbb erdővel bir 
Budabicske 
Moór 
Isztimér . 
Mány 
Inota 

1.290 kat. hold, 
7.770 „ 
5.750 , „ 
4.400 „ 
2.750 „ 
2.620 , , 

1.290 kat. hold, 
1.120 „ „ 

590 „ „ 
260 „ „ 

. 5 2 0 kat. hold, 
• 447 „ , 
• 340 „ „ 
• 258 „ „ 
• 128 „ „ 

és a legkevesebbel Kozma, mely községnek erdőbirtoka csu
pán 10 holdra terjed. 

II. Természeti viszonyok. 

A megyének északi és északnyugoti részét a Vértes és 
Bakony hegység foglalja cl, ezekuek alakzata nagyrészt szé
les, hosszura nyúló hegygerinczek; kúpalakuak alig, de fennsí
kok gyakran fordulnak elő. A jelentékenyebb hegyek ebből 
kifolyólag, majdnem kivétel nélkül mind a négy világrész felé 
hajlanak. Azok meredeksége 5° és 45° között váltakozik. 



A velenczei tó északi és északnyugoti részén oázként 
felemelkedett és csak részben erdővel benőtt Meleghegy a 
megyének legmagasabb főpontja, melynek a tengerszin fölötti 
magassága 1800 lábat tesz, s ezért a szóban forgó hegy-
lánczolatokat a középhegységek közé sorozzuk. 

A megyének déli és keleti részében hegyek egyáltalában 
nem fordulnak elő, hanem inkább hulláin alakú domborulatok, 
melyek a területet a Dunához képest mintegy kisebbszerü 
fennsíknak tüntetik elő. 

Talajtani szempontból a megyét négy részre lehet osz
tani, és pedig : a mészkő, gránit, agyag és futóhomok cso
portokra. 

A mészkő, mely a Vértes és Takonynak legnagyobb részét 
foglalja el, a mélyebben fekvő területeken mély rétegű tele-
vényes, eléggé üde homokos agyagtalaj által van borítva. A 
fennsíkokon és a lejtőkön sekélyebb, kevésbé üde és televé-
nyes homokos agyaggal találkozunk, mig a meredek hegy
oldalukat kősziklák és görgeteg felváltva sovány sekély agyag
gal fedi. 

Ebből kiindulva, három különböző talajminőségi csoportot 
lehet megkülönböztetni, melyek ismét a helyi viszonyokhoz 
mérve három különböző növekvési osztályt képeznek, és pedig 
oly módon, hogy ezen kőzetre nézve erdészeti szempontból, 
három termési osztályt lehet megállapítani. 

A grauitkőzeten, mely a velenczei tó északnyugoti part
ján fekvő l'ákozd és Sukoró községek határát foglalja el, 
sekély homokos agyagot találunk, mely kisebb-nagyobb mér
tékben kőgerendek és görgeteggel váltakozván, két határozott 
termöosztálylyal bir. 

Az élőbbemnél nagyobb területet foglal el az agyag, mely 
épen ugy a megye északi mint déli részében nagyobb testeket 
képez, vagy pedig a mészkő, gránit és futóhomok közbenjötte 



által kisebb részletekben tűnik elé. Ezen talaj alatt hol kisebb, 
hol nagyobb mélységben márgaréteggel találkozunk, melynek 
nagyobb vagy kisebb mélysége okozza a fának jobb vagy 
rosszabb növekvését. 

A futóhomok, mely leginkább a megye déli részében for
dul elő, piszkos fehér szinti, mely többé-kevésbé sárga vagy 
szürke színezetet vesz fel, hol apró, hol pedig vastag és 
gyakran csillámpalával elegyített kovand-szemcsékből áll. 

Az enyhe éghajlatú és szőlő-, dinnye-, tengerivel bővel
kedő megyének telei rövidek, a téli hónapokban nincs mindig 
hó, de annál gyakrabban következnek bc a tartós esőzések. 
A tavasz korán jelentkezik és a meleg idő késő őszig tart. 
A gyakran felmerülő késői fagyok az értésekben nagy pusztí
tást okoznak. 

Uralkodó szelek: a nyugot- és északtiyugotiak, melyek azon
ban az állabokban kárt nem okoznak, mint az a fenyvesek
ben szokott bekövetkezni. 

Az erdei fanemek mennyiségük szerint a következő sor
rendben fordulnak elő, és pedig: a cserfa, tölgy, bükk, gyer
tyán és a, nyár. Ezeken kivül még szórványosan találjuk a 
kőris, juhar, szil, hárs és a fűzfát. 

Mesterséges uton iniveltetik továbbá az ákácz, bálvány fa. 
az erdei- és lúczfenyő. 

Az uralkodó fanemek jó, sőt kitűnő növekvést mutatnak 
az azoknak leginkább megfelelő mély rétegű televémres homo
kos agyagon. A tölgyek, melyek legnagyobbára tiszta állabo-
kat képeznek, és ritkábban bükk- és gyertyánnal elegyítve 
fordulnak elő, a legjobb termőhelyi viszonyok között 50 —GO 
éves korukban év és holdanként 2 . 5 tömörméter átlagnövek
véssel bírnak. A mészkőtalaju fennsíkokon és a lejtőkön átlag
növekvéseik l . ( ! és 0 . s tömörméter között váltakozik. 



A bükk, mely ritkábban fordul elő tiszta állabokban, 
mészkőzeten mély rétegű telcvényes agyagtalajban sima kér
gével és dús lombozatával meglepően díszlik és ezen inkább 
száraz, mint fris talajon 60—80 éves korában 1. 4—2. 0 tömör-
méter átlagnövckvést mutat. 

A nyárfa, mely a dunamenti szigeteken fordul elő, annak 
mély, telcvényes és fris iszaptalajában kiváló növekvésnek 
örvend és pedig oly módon, hogy ott az első termőhelyi viszo
nyok között 20—30 éves korban 7 . 0 tömörméter átlagnövek
vést találunk. 

A behozott és mesterségesen mivolt fanemek között a 
leghálásabb nakbizonyult be az ákácz, az ugyanis kevésbé gon
dos ültetés mellett is jó sikerrel fejlődik az agyagaltalajjal biró 
futóhomokon, kavicson és a sekély agyagrétegü márgán, hol 
20 éves korában 0 . 8 —2. 0 tömörméternyi átlagnövekvéssel bir. 
Kitűnő növekvést mutat a mély rétegű agyagos homokon, hol 
azonban ritkábban alkalmaztatik. 

A kőréteg „Ortstein" keverékkel előforduló homokon esz
közölt ákáczültetések egyáltalában nem feleltek meg a várakozás
nak, s itt sokkal elégülékenyebbnek bizonyult be az erdeifenyő, 
mely a homoknak minden tápszegénysége daczára nő, a homo
kot köti és a lehulló tűlevelei által javítja, miért is ilyen 
czélokra nem lehet eléggé ajánlani. De ezzel nem éri be egy
némely ügybuzgó erdőbarát, hanem az erdei- és lúczfenyőt 
még ott is honosítja, ahol a tölgy jó növekvésnek örvend. 
Mily szempontból indulnak ki azok, nem tudom; de valószí
nűleg azon nézetben vannak, hogy a fenyvek elébb bonta
koznak ki az erdőművelő kezeiből és aránylag rövid idő alatt 
nagy fatönieget szolgáltatnak. Ha ezen nézetet követik, nagyon 
tévednek; mert alig hogy üzentek hadat a tölgyeseknek, máris 
felmerült egy uj ellenség, mely őket lépten-nyomon követve, 
terveiket megsemmisíti, A fenyő-béltörny (Hylesinus piniperda) 



azon kis ellenség, moly az erdeifenyőültetéseket megtámadva, 
már is észlelhető károkat okoz. Az alcsuthi, mintegy 40 éves 
erdei fenyőállab fcnyő-héltörny által megtámadott számos pél
dányt mutat, melyek a háncsrétegtől megfosztva, mcgver-
henyösődnek és kihalnak. A fiatal értésekben ép oly érzékeny 
kárt okoznak a Bakony hegységhez tartozó erdőrészletekben, 
hol is a fenyő-béltőrny a sudarakba befurakodván, annak belét 
hosszában kifúrja, és a fenyőnek növekvését gátolja. 

Ilyen körülmények között nem lehet azon vérmes reményt 
táplálni, hogy sok fát kapnak, de még kevésbé nagy hasznú 
fára számítani; mert a mit a hylesinus megkímél, az lágysága és 
törékenysége miatt még a nyárfával sem állja ki a versenyt. 

Máskülönben attól kell tartani, hogy a fehérmegyei erdő
birtokosok éjien ugy járnak a fenyő-béltörnynyel — ha az 
erdeifenyőt továbbra is honosítják tölgyerdő talajukon — 
mint a csehek a betűző szóval (bostrycus typographus), melyről 
mindig azt állították, hogy az csak beteg fába rakja petéit s 
ez által károsa nem válik; mig végre elhatalmaskodván, erde
jüknek nagy részét elpusztította, és a birtokosokat a legna
gyobb áldozatokra kényszeritette, hogy a félreismert vendégtől 
szabadulhassanak. 

A lúczfenyő még kevésbé érdemli meg a továbbra való 
művelést, — búzát termő vidéken — miután az már a 
Kárpátokban is, mely neki hazája, a rónába leszorítva máris 
30 — 50 éves korában túlnyomókig redves fát szolgáltat. Milyen 
fát nyernek majd annak idején a fehérmegyeiek a most gond
dal ápolt és művelt lúczfenyőből, lássák azt ők. 

A bálványfa, mely az ötvenes évek második felében és a 
hatvanas években lett leginkább ültetve, meglepő mintát mutat 
Kis-Perkáta határában, hol is az a sok dicsérő ajánlat folytán 
egy birkalegclő befásitására alkalmaztatott azon jó reményben, 
hogy annak idején haszonvehető fát nyernek és állandó jó 



legelőre szert tesznek. De keserű lett a kiábrándulás, mert 
az eléfisré széles sorrendben elültetett bálvánvfáknak messzire 
nyúló gyökérzete oly roppant mennyiségű sarjat hajtott, hogy 
az nem csak a legeltetést tette lehetlenné, hanem a törzsek
nek is további fejlődését akadályozza. Ehez hasonló példát 
látni a Csepelszigeten, az uralkodó család ujfalusi pagonyá
ban , holis az erdőben kiültetett bálványfának gyökérsarjai 
a közbeeső nemesebb fáknak növekvését megsemmitették. 

Számításba véve az előadottakat, továbbá a sok tápot 
igénylő és a fagyok következtében egy színvonalban megálla
podott sarjakat, valamint a fának igen kétes haszonvehető-
ségét, bűnt nem követünk el, ha azt itt az erdei dudvák osz
tályába sorozzuk. 

(Folyt, köv.) 

Egyesületi közlemények. 
(Folytatás.) 

Az Orsz. Erdészeti-Egyesület 1879. évi juniushó 9., 10. és 11-én 
Sz éhes-Fehérvárit tartott rendes közgyűlésének II. ülése. 

S z t á r a y Antal gróf elnöklete alatt, a várpalota melletti 
erdőségben d. u. 2 órakor. 

.leien vannak a tegnapi ülésen résztvett tagok nagyobb 
száma. 

VI. E l n ö k . Az ülést ezennel megnyitom. Méltóztassanak 
a tárgyalásra kitűzött első kérdéshez, melyet tegnap 111 é s 
Nándor ur bevezetett, hozzászőllani. 

1. K é r d é s . 1. Mely üzemmódok lehetnek legczélszerüb-
bek a magyar sikföldön, melyek vannak ott gyakorlatban és 
milyen eredménnyel. A magyar Alföld legelőin és gazdasági 
tagjai körül tömör erdők, fasorok, avagy facsoportok telepí
tése lehet-e czélszerübb ? 


