
1921. OKTÓBER 15. 

ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 

LX. ÉVF. 1 / A 7 I  A M \ / C 19—20. FÜZET K Ö Z L Ö N Y E 
K I A D J A : A Z O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti: 

BUND KÁROLY 

Megjelenik minden hó 15-én. * Előfizetési dij egy évre 120 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 K alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok az esedékes alap. kamat, illetőleg 20 K évi tagsági dij, vala
mint az 1921. évre alapító és rendes tagokra nézve egyaránt kivetett 40 K pótdíj 
fejében kapják. Azok az alapító tagok, kik 300 K-nál kevesebbet alapítottak, ezen

felül 10 K-t fizetnek. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz. II. em. 

- m A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek, « . 
(Telefon: 37—22.) 

6 e) (5 <> 

A gyertyán térfoglalásának kérdéséhez. 
Irta Butid Károly. 

Csonka-Magyarország egyik legérdekesebb s egyúttal gazda
ságilag legjelentőségteljesebb erdőművelési problémája a gyertyán 
térfoglalása elleni küzdelem és a már elgyertyánosodott területek 
visszahóditása más, nemesebb fanemek részére; ezzel a kérdéssel 
ujabb időben először Lippóczy Béla m. kir. főerdőmérnök foglal
kozott az Erdészeti Lapokban (1916. évi deczemberi és 1919. évi 
márcziusi füzet), majd Majerszky István tárta fel előttünk az Erdé
szeti Lapok folyó évi május havi füzetében ennek a problémának 
nagy fontosságát, ami ismét megszólaltatta Lippóczy Bélát (E. L. 
augusztusi száma). 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azokat az erdő
ségeket, amelyekben nevezett szerzők a gyertyán terjeszkedésére 
vonatkozó tapasztalataikat szerezték, magam is bejártam. Az ott és 
az ország számos más erdejében tett észleleteim alapján enged
tessék meg nekem is, aki előszeretettel foglalkozom erdőművelési 
feladatokkal, hogy a szóban forgó ügyhöz szóljak. 



Ami magát a tényt, a gyertyán nagymérvű terjeszkedését 
illeti, a legteljesebb mértékben igazolhatom Majerszky állításait. 
Lomberdeinkben a tölgy és bükk rovására tényleg óriási mérték
ben terjed a gyertyán, ami eme fafaj csekélyebb használati értéke 
(főként tűzifa) és kisebb fatőmegprodukcziója következtében erdeink 
igen nagymérvű értékcsökkenésével egyértelmű. Majerszki igen 
találóan mutat reá arra, hogy nem helyes fatömegbecsléseinknél 
bükköt és gyertyánt, ha utóbbi számottevő arányban fordul elő, 
egybefoglalni, mert a gyertyán, kivált az 50 éves kor elérése után, 
növekvésben mögötte marad a bükknek, bükkpróbafák fatömege 
tehát nem alkalmazható egyszerűen a gyertyánra is, valamint a 
bükktermési táblákkal sem lehet a gyertyános fatömeget minden 
korrektivum nélkül becsülni. Hogy mennyiben tér el a két fafaj 
növekedési menete egymástól, ezt számszerűen kimutatni erdészeti 
kísérleti állomásunk — mihelyt mai súlyos helyzetéből szabadul — 
há'ás és a magyar viszonyok szempontjából fontos feladata, amely 
rövid idő alatt megoldható. Nem arról van szó, hogy teljes tudo
mányos alapossággal oldassék meg a kérdés, ami hosszabb időt 
igényel, hanem, hogy a gyakorlat nyerjen megbízható tájékozást 
a gyertyán növekedési viszonyairól. 

Az elgyertyánosodás okait egyfelől bőven termő, szerteröp
ködő magvaiban, nagy árnytürőképességében és a fagy iránti 
érzéketlenségében, másfelől meg nem felelő felújítási eljárásaink
ban kell keresni. 

A gyertyán lombfáink között az erős beárnyalást legjobban 
birja el, sőt mondhatnám szinte teljes sötétségben és hosszú ideig 
eltengődik. Eddig is az árnytürő fafajok közé soroltuk, de azt 
hiszem, ebben a tekintetben a sorrendben valamennyi erdőalkotó 
lombfánk élére kell helyezni, nevezetesen pedig a bükk elé. 
Az 1918. évi igen bő bükktermés nyomán keletkezett bükkcsep-
rentés a záródott erdőben már legnagyobbrészt eltűnt. Ezzel szem
ben a gyertyán évekig él a sűrű lombsátor alatt is. Éppen Lippóczy 
Béla főerdőmérnök ur kerületében volt alkalmam látni, hogy a 
vágás aljára sűrű sarangokba összehordott tűzifa alatt egyedül a 
gyertyán maradt életben és egy év multán is, a tűzifa elszállítása 
után vigan burjánzott. Köröskörül bükk, juhar, kőris alkotja a 
természetes uton keletkezett fiatalost, amelyben a gyertyán csak 



elnyomott egyedekben lapul meg, ellenben a tüzifarakatok nyomását 
csak a gyertyán birta ki, a többi fanem kiveszett. 

' Nagyfokú árnytürése következtében a bőven termő, magjait 
eléggé nagy területen, szétszóró gyertyán, ott lappang idős erdeink 
alján, várva a felszabadulás pillanatát. A fagy iránt is érzéketlen 
lévén s a hirtelen reászabaduló fényt is jól birván, a teljes fel
szabadulás után is jobban fejlődik, mint más fafajok, pl. a könnyen 
elfagyó, vagy 2—3 évig sárguló bükk. 

Ha már most a gyertyánnak ezen, a fajfönntartás szempont
jából előnyös tulajdonságait még a gazdaság menete is elősegíti, 
akkor bekövetkezik az, amit oly sajnálatosan gyakran tapasztal
hatunk erdeinkben, hogy t. i. egész hegyoldalakat, amelyeken 
tölgyet vagy bükköt arattunk, gyertyán foglal el. 

Erdőfelujitási technikánk oly egyszerű, hogy tulajdonképen 
más esetekkel, mint a tarvágással és a nagy vágásterületeket 
egyenletesen ritkító és rövid tartamú fokozatos felújító vágással 
nem is kell foglalkoznunk, mert más eljárásokkal úgyszólván 
egyáltalában nem találkozunk erdeinkben. A tények bizonyítják, 
hogy ezek mellett a gyertyán vígan terjeszkedik, amiből azt 
következtetjük, hogy ezeket a kevéssé sikeres felújítási módokat 
el kell hagynunk. Ahol a tölgy tenyésztése indokolt, ott ugyan a 
megritkított állományoknak tölgymakkal való sürü és idejekorán 
való alátelepitése által (kat. holdankint legalább I V 2 — 2 hl) is 
sikeresen meg lehet küzdeni a gyertyánnal, ámde ekkor tulajdon
képen már lemondtunk az erdő természetes uton való felújításáról. 

A gyertyán elleni küzdelem czélja nézetünk szerint nem 
lehet az, hogy azt teljesen kiirtsuk erdeinkből. Ez nem is sikerülne, 
de nem is lenne kívánatos. A gyertyánnak erdeink életében 
különösen a talaj beárnyalása, üdén tartása terén van hivatása. 
Elegendő tehát, ha arról gondoskodunk, hogy az eddigi módon 
ne hatalmasodjék el és általában csak mint talajvédő mellék
állomány szerepeljen a nemesebb fajok mellett és alatt. Ezt a 
czélt elérhetjük, ha a gyertyánokat az áterdőlések során a közel
vágható állományokból kivágjuk, még mielőtt bevetették volna 
a talajt, ha czélszerü vágás vezetéssel a nemesebb fanemek meg
települését és vidor fejlődését elősegítjük s végül, ha a fiatalosok 
ápolásánál a gyertyán fékentartására súlyt helyezünk. 



A három művelet közül a legfontosabb a helyes vágásveze
tés s ebben a tekintetben a helyszínen tapasztaltak alapján ugy 
vélem, hogy a diósgypri uradalombari helyes nyomon járnak. 
Ott már szakítottak az állományok egyenletes ritkításának elvé
vel, amelyhez kartársaink oly makacs módon ragaszkodnak, s 
amellyel teljes sikerű természetes felújítást s nevezetesen elegyes 
fiatalost teremteni csak kivételesen kedvező körülmények között 
lehet. E helyett felkeresik az erdőben a már meglévő ujulatcso-
portokat s azokat felszabadítva, lékekkel hintik be a felújítandó 
állományt. Nemcsak magában a felszabadított csoportban, hanem 
körülötte az egyelőre még záródott erdő szegélyén, a Lippóczy 
által kiemelt oldalvilágitásban a nemesebb- fafajok (bükk, tölgy, 
kőrise juhar) bámulatosan buja fejlődésnek indulnak és az ott 
is mindenütt lappangó gyertyánt elnyomják. Sőt az ottani 
kitűnő termőhelyek egynémelyikén a kőris és juhar szinte túlsá
gosan terjed a bükk rovására, amely végre mégis arra hivatott, 
hogy az alapállományt képezze. A lékek tágítása szegélyező tar
vágással történik, mihelyt a fák alatt megtelepült nemesfaju fiatalos 
a felszabadulást kivánja. Ez elég hamar következik be, ugy hogy 
a lékek gyorsan tágulnak és a fiatalos csoportok egyesülnek. Ez 
a gyors felszabadítás a fénykedvelő tölgynek, kőrisnek és juharnak 
kedvez elsősorban, a bükknek már kevésbbé, ugy hogy helyen
ként a gyertyán mellett a bükk is kelleténél jobban visszaszorul. 
A gyűrűs szegély vágásnak 1—2 évvel való eltolása, esetleg két 
vágásfokkal való végzése utján talán sikerül oly módozatot találni, 
amely mellett a bükknek az őt megillető tér biztositható, anélkül, 
hogy a gyertyán veszélyessé válik. Egyébként, ha a bükk a kőris 
és juhar alatt és mellett ott van, akkor már az első ápoló vágás 
(tisztitó vágás) alkalmával kellő levegőhöz lehet juttatni. A Bakony
ban láttam oly sürü s körülbelül méter magas kőrisfiatalost, amely 
alatt 2 0 — 3 0 cm magas bükkcsemetés is volt. Azt hiszem, hogy 
ez a fiatalos elsőrendű vegyes erdővé lesz fejleszthető,- ha a kellő . 
ápolásban részesül. 

Gyengébb termőhely, más kitettség valószínűen ismét némi
leg módosított eljárást tesz szükségessé. De hiszen éppen ez a szép 
és jó a természetes felújítás eljárásainál, hogy rugékonyak, a viszo
nyokhoz módosíthatók és gondolkodásra serkentenek. 



A magyar erdőgazdaság - - részben az üzemtervek utján 
gyakorolt hatósági nyomás következtében — felújítási eljárásaiban 
felette konzervatív. Az eddigi primitív eljárások hiányos ered
ményei immár a napnál világosabban előttünk állanak: a vegyes 
erdők eltűntek, a fiatalosak hézagosak, bennük értéktelen fanemek 
terpeszkednek és sok helyütt bizony a talaj termőereje is szen
vedett. Legfőbb ideje, hogy reászánjuk magunkat a tökéletesebb 
felújítási eljárások s nevezetesen az egyenlőtlen megbontások és 
szegélyző vágások alkalmazására. Igaz, hogy ez több munkával 
jár, mint az egyszerű tarvágás kitűzése és a vevőnek való átadása, 
de hiszen tudjuk régen s napról-napra halljuk és olvassuk, 
hogy hazánk sebei csak munkával, munkával és harmadszor is 
munkával gyógyíthatók. Ki az, aki ebben a gyógyító munkában 
nem akarna részt venni? 

Ami a már elgyertyánosodott területek sorsát illeti, alig 
marad más hátra, mint a gyertyánt addig a korig, amig növek
vése még aránylag jó, megtűrni. Ez körülbelül az 5 0 — 6 0 . év. 
Eddig a korig is azonban a tisztító és áterdőlő vágások során 
minden a gyertyán között meghúzódó nemesebb fanem megfelelő 
ápolásban részesítendő. Igy az elegyarányt néha számottevő módon 
lehet javítani. 

Mihelyt a gyertyán használati értékkel bir, növekvésben 
hanyatlik és sarjadzási képességben veszt, ami az 50. életéven tul 
már bekövetkezik, itt az ideje az átalakításnak, melynél a talaj és 
fekvés szerint tölgy, cser, bükk, erdei- és jegenyefenyő, kisebb 
mértékben kőris, szil, juhar és luczfenyö jönnek figyelembe. Ezen 
fanemek közül az illető termőhelyre valókat kisebb-nagyobb 
csoportokban sürü alávetés vagy aláültetés utján kellene a gyertyán 
megfelelő fokban megritkított részeire megtelepiteni s igy mintegy 
10—20 év alatt az egész állományt értékes vegyes fiatalossá 
átalakítani. Az erdei- és luczfenyö megtelepítése szegélyvágásokon 
történhetik. A tölgycsoportokat czélszerü mindjárt kezdetben elég 
nagyra, 1—2 holdnyi .terjedelemben telepíteni, széleiken pedig a 
gyertyánost bükkel alátelepiteni. A tölgy fenyőfélékkel ne érint
kezzék közvetlenül. 

Az ily csoportos és fokozatos telepítést sikeresebbnek vélem, 
mint akár az egész állomány tarrá vágását és beültetését, akár 



egyenletes kiritkitás után az egész területen egy fafajjal való 
alátelepitését. A zárt állományrészek oldalvédelme a csoportos 
telepítést a gyomoktól és sok más veszélytől mentesiti s a később 
termelt fa kihozatala is kíméletesebben történik a csoportok között, 
azok elkerülésével, mint a mindenütt egyenletesen alátelepitett erdő
ben. Utóbbiban egyfanemü, egykorú fiatalost nyerünk, a csopor
tok telepítésnél vegyes fanemü és némileg vegyeskoru fiatalost. 
Mi ez utóbbinak adjuk az előnyt. 

Fagyzugokban a gyertyánt tartjuk meg továbbra is. Ily 
helyeken legfeljebb az erdeifenyő jöhetne még szóba. 
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A Nagy-Alföld erdösitése talajtani szempontból. 
Előadta az Országos Erdészeti Egyesületben 1920. év tavaszán: Treitz Péter. 

(Folytatás.) 

A földi por felemelkedésének okai. A por felemelkedésének 
két főtényezője van, úgymint a száraz levegő és a kopár talaj. Ez 
utóbbi is a száraz levegő hatásának eredménye. 

Ebből kifolyólag azt kell következtetnünk, hogy mindazok
nak a területeknek földje, mely hosszabban tartó aszályos levegő 
hatása alatt kiszárad és megkopaszodik, egyben porzik is. 

A valóságban csakugyan igy van, mert pl. hazánkban a nyári 
és őszi aszályos időjárás hatása alatt az Alföld és a dombvidék 
földjének felső rétege kiszárad és nagyon könnyen porzik. A három 
nagy homokvidék: a Nyirség, a Duna-Tisza köze és Deliblat, 
nagy része mezőgazdasági művelés alatt van, nyáron kopárrá válik. 

Hazánkban tehát a levegő porának csak egy része származik 
tengerentúlról, különösen a téli por ilyen, nyáron azonban a levegő
beli por főrészét a kopár tarlók, ugarok, legelők és szőlők földje 
szolgáltatja. 

Hogy ezekről a területekről por kerüljön a levegőbe, ahhoz 
nem is szükséges, hogy szél fújjon. Már" az a légáram is ragad 
magával port, amely a földnek délelőtti felmelegedése következté
ben róla felfelé emelkedik. 


