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Steiner szerint ennek a jelenségnek oka abban rejlik, hogy a 
levegőnek a növekedő sebesség folytán gyarapodó ellentállása a 
mozgásra lassitólag hat, és hogy a súrlódási tényező változó és 
valószínűleg növekedő gyorsaság mellett fogy, a mi a gyorsulás 
gyarapodásával egyértelmű. 

A gyakorlatban az állandó együttható feltételezése mellett 
érvényes törvények teljesen megfelelnek és a súrlódási tényező 
változásának annál kisebb a jelentősége, mert a többi tényező 
értéke sem állapitható meg mennyiségtani pontossággal és mert 
a csúsztató utakon érvényesülő súrlódási ellentállás különféle külső, 
nagyon változó befolyásoktól függ. 

A súrlódási együttható általában igen bizonytalan tényező, 
a mely a csúsztató pálya minősége szerint az időjárás befolyása 
alatt naponkint, sőt óránkint változik és a lecsúszó fának alakjától 
és súlypontjának fekvésétől, úgyszintén annak fajsúlyától is függ, 
tehát minden egyes szálfánál vagy törzsrésznél változik. 

A többi tényező, mint az ut hossza és hajlásszög, minden 
egyes esetben pontosan meghatározható. 

Kanyargó pályánál még a röperő hatása is hozzájárul, a mely 
mint az iv külső oldalán nyilvánuló súrlódás érvényesül; ezt egyrészt 
a hajlásszög nagyobbitása, másrészt pedig a csúsztató pálya oldal
falának az ív külső oldalán való emelése által lehet ellensúlyozni, 

(Folyt, köv.) 

*f 

A jegenyefenyő tenyésztése. 
Tanulmány. 

Ha vágható korú hegyvidéki erdeinket összehasonlítjuk azokkal 
a fiatalosokkal, amelyek négy-öt évtized óta ott létesültek, 
sok vidéken arra a tapasztalatra jutunk, hogy a reánk maradt 

koros erdőrészekben a jegenyefenyő jelentékeny arányban fordul 
elő, vagy önmagában is alkot tiszta állabokat, az ifjabb korfo
kokban ellenben csupán egyes csoportokra szorítkozik, vagy teljesen 
hiányzik. Nincs okunk azt hinni, hogy a fiatalosok helyén ne 
állottak volna hasonlóan jegenyefenyővel elegyes idős állabok, 
sőt a legutóbbi egy-két évtized vágásterületeiről saját tapasztalásból 
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tudjuk, hogy ott a jegenyefenyő egykor mily mértékben fordult 
elő. Fanemcserével van tehát dolgunk, mely az utóbbi évek gaz
dasági tevékenységének szinterén jelenleg is folyamatban van és 
úgyszólván szemünk előtt megy végbe. 

A jegenyefenyő térvesztését egyébiránt számos feljegyzés és 
történeti adat is bizonyítja. Csak példaképen említem fel, hogy 
egy régi üzemtervben, amely mintegy 45 év előtt egyik észak
magyarországi erdőbirtokról készült, a jegenyefenyő elegyarányszáma 
07-del volt kitüntetve, mig ellenben a 30 évvel utóbb megejtett 
ujabb becslés ezt az arányszámot már csak 0'3-nak találta; lehettek 
eltérések a becslésben, lényegileg azonban a jegenyefenyő elegy-
arányának leszállása ebben az esetben is arra vezethető vissza, 
hogy a kihasznált területeken a jegenyefenyő nem újult fel. 

A legutóbbi 4—5 évtized alatt kihasznált öreg erdőrészek 
egykori létesülésénél az ember mesterséges beavatkozásának kétség
kívül igen kevés része volt. 100—120 év előtt még vajmi kevés 
mesterséges erdősítés történt, a most vágás alá kerülő idős állabok 
legnagyobb része tehát természetes uton keletkezett s ha azokban 
a jegenyefenyő tetemes mértékben fordult elő, ugy ezen előfor
dulását mindenesetre természetszerűnek kell tartanunk s inkább az 
ujabbkori, a jegenyefenyőtől mentes, mesterségesen telepitett fiata
losok nagy részének összetételét vizsgálva merül fel az az aggályunk, 
hogy ily módon való telepítésükkel bizonyos mértékig erőszakot 
követtünk el a természet ellen, amely eddig nagyobb mérvű káros 
következményekkel még nem járt ugyan, később azonban, a midőn 
mostani fiatalosaink felnőttek és a jegenyefenyőt s általában az 
elegyes erdőt úgyszólván teljesen kiküszöböltük, mégis csak 
különféle veszedelmekkel fenyegeti hegyvidéki erdőgazdaságunkat. 
A kérdés mindenesetre bir akkora jelentőséggel, hogy avval 
foglalkozzunk és számára e lapok hasábjain tért kérjünk. 

Legtöbb tért ezek szerint a jegenyefenyő eredeti termőhelyén, 
a középhegységben és a magashegységnek átlag 1000 m magas
ságig terjedő övében veszített. Ezt a veszteséget némileg pótolja 
ugyan bizonyos térfoglalása természetes előfordulásának alsó határán, 
ahol árnytürő természete révén a fényigényes fanemek, nevezetesen 
a kocsántalan tölgy alá és közé tolakszik, ez a hódítás azonban 
korántsem egyenlíti ki az amott szenvedett veszteséget. 
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Keresve a jegenyefenyő térvesztésének okait, elsősorban nem 
valamely szándékos pusztítására, vagyis gazdasági okokból való 
megfontolt mellőzésére kell gondolnunk, hiszen akárhány helyen 
a kisebb értékű bükk foglalta el a helyét, mint inkább kutatnunk 
kell a jegenyefenyő erdőtenyésztési szempontból tekintetbe jövő 
faji tulajdonságait s azután azt a kérdést kell felvetnünk, hogy az 
elegyes és elegyetlen jegenyefenyő állabok kezelési módja az e 
tulajdonságokból folyó követelményeknek mennyire felelt meg. 

A jegenyefenyő a talajminőség tekintetében ugyan némileg 
követelőbb a többi honi fenyőfélénél, mindazonáltal honunkban 
a talaj termőerejének romlása csak aránylag igen kis területen oka 
annak, hogy nálánál igénytelenebbek foglaltak tért. Bekövetkezett ez 
a legeltetés folytán elkopárosodott részeken, de általában éppen a 
jegenyefenyő tenyészövében nem akkora és nem oly általános a 
talaj termőerejének hanyatlása, hogy evvel lehetne e fanem igen 
nagymérvű térvesztésének kielégítő magyarázatát adni. 

Az éghajlati viszonyok sem voltak a most idős állabok meg
telepítésekor mások, mint jelenleg, ezt azonban csak általános 
értelemben lehet állítani, mert ami különlegesen a felujulás szín
helyének, a vágásnak helyi viszonyait illeti, nem szenved kétséget, 
hogy az éghajlat szélsőségei a jelen kezelési mód mellett sokkal 
károsabban érvényesülhetnek, mint hajdan, a mikor ha nem is vezettek 
rendszeres fokozatos felujitó vágásokat, mégis nagyszámú magfákat 
hagytak, mig ellenben a most széltiben űzött tarvágás után vissza
maradó csupasz terület az időjárás szélsőségeinek teljesen ki van 
téve! Pedig a jegenyefenyőnek azon élettani tulajdonságai közül, 
melyek az általa alkotott erdők felújítására befolyással vannak, első
sorban ama nagy érzékenység említendő, melyet fiatal korában 
a tavaszi fagygyal és a nyári hőséggel szemben tanusit.*) A védetlen 
jegén} efenyőcsemete ezek hatásának jóval könnyebben áldozatul 
esik, mint bármely más fenyőfélénk. Ez a tulajdonság az erdő
tenyésztő feladatává teszi azt, hogy a jegenyefenyőt védelemben része
sítse egyrészt addig, a mig a fagynak leginkább kitett alsó légréte
gekből kinőtt s több éves tűi és hajtásai megélhetését arra az 
esetre is biztosítják, ha a legújabb hajtást a tavaszi fagy meg-

*) L. ÍZ Erd. Lapok 1876. évfolyamának 342. és 395. lapját. 
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fonnyasztaná, másrészt mig gyökerei oly talajrétegig hatoltak, 
mely állandóan nedves, hogy a nap hevében fokozódó vízveszte
ségnek megfelelően szállíthassák a nedvességet a levelekbe. 

A fiatal korban szükséges védelmet legtökéletesebben árnyaló 
idős fák nyújthatják, nem közömbös azonban a védő állabnak 
elosztása. Annak megvilágítására, hogy a fagy és hő ellen való 
sikeres védekezésnek mik az előfeltételei, vegyünk szemügyre 
valamely déli fekvésű, silányabb talajú jegenyefenyvest. Ily helyen 
a fiatalos nagyon reászorul a légköri csapadékokra. Ennek hozzá-
juttatása végett tehát csekély záródású védőállab látszik kívánatosnak-
Viszont azonban épen a déli oldalok azok, melyekről tavaszszal 
a hó leghamarább eltakarodik s ezért a fagynak sokkal inkább ki 
vannak téve, mint északi kitettségü helyek. A tavaszi fagy távol
tartása végett tehát sürübb záródású védőállabra volna szükség, 
de a nyári hőség miatt sem kívánatos, hogy valamely egyenletesen 
eloszló védő állab igen ritka legyen, mert ebben az esetben a nap 
heve majdnem akadálytalanul érheti a talajt és a csapadékoknak 
jó hatását megsemmisítheti. 

Egyenletesen eloszló védőállab tehát nem elégíti ki tökéle
tesen a felmerülő ellentétes követelményeket. Ha az őserdőhöz 
fordulunk tanácsért, arra a tapasztalatra kell jönnünk, hogy a 
legügyesebb erdőtenyésztő, a természet maga sohasem alkot 
egyenletesen eloszló védőállabokat, hanem az enyészetnek indult 
törzsek hézagait elfoglaló csemetecsoportok védelmét főleg az 
oldalt álló sürü állabrészekre bizza. 

A csemeték fölött álló állabrész (csoport) záródása tehát csekély 
lehet, hogy ezáltal a csapadékoknak ut nyíljék, semhogy a fagytól 
való túlzott félelemben elkényeztetett és hosszabb felújítási idő
tartam (szálalás) esetére az elnyomatást, majdan pedig a felszaba
dulást többé-kevésbé megsinylő fiatalost neveljünk. Ellenben szük
séges arról gondoskodni, hogy a talaj üdeséget oldalt álló sürübb 
idős állabrészek (csoportok) megóvják. 

Legtermészetszerübb tenyészviszonyok között a fiatal jegenye
fenyő tehát akkor van, amidőn felülről mérsékelten árnyaló fák a 
talaj hőkisugárzását annyira korlátozzák, hogy egyes rendkívüli 
eseteket kivéve a fagynak számottevő károsításától nem kell tartani, 
a csapadékok pedig elegendő mértékben érik a talajt, egyúttal 
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azonban oldalt álló sürü állabrészek távoltartják a forró napsugarat, 
hogy a talaj üdeséget ne veszélyeztesse. Állításunk helyességéről 
meggyőző tanúságot tesznek azok a sürü fiatalos csoportok, 
melyek idős állabok hézagos helyein megtelepülni szoktak. 

Északi kitettségü helyen, kivált ha jó a talaja, kevésbé lehet 
szó ellentétes követelményekről, mivel a csapadékok földre jutta
tása a talajnak amúgy is nagyobb üdesége által veszt fontosságban 
s a nap hevétől és fagytól sem kell sokat tartani. 

A hőmérséklet szélsőségeivel szemben tanúsított magatartáson 
kivül továbbá igen lényeges az erdőtenyésztőre a jegenyefenyő 
növekvésének menete. Ez a fanem első éveiben igen lassan nő; 
10—12 éves koráig szembetűnően majdnem csupán csak az oldal
ágak fejlődnek, s a csemete ily korban alig 40—50 cm. magas, 
mig ellenben pl. a luczfenyő jó talajon 2—3 m. hosszt is elér. 
Gyorsabb hossznövekvésnek csak 15—20 éves korában indul. 
Ifjúkori lassú fejlődésének következménye az. hogy vele egykorú 
vagy idősebb más fanemek, melyek közé egyesével van elegyítve, 
túlszárnyalják és árnytürő természete dacára előbb-utóbb elnyomják. 

A fagy és hő káros hatása, valamint az ifjúkori lassú hossz
növekvés azok a sarkalatos tényezők, melyeket a jegenyefenyőt 
tenyésztőnek szem elől téveszteni nem szabad. 

Áttérve immár a jegenyefenyő elegyetlen vagy más fanemekkel 
elegyes állabjainak használati, illetőleg felujitási módjára, ebben 
nagy egyöntetűséget találunk. Jegenyefenyveseinkben is széltében 
alkalmazást nyer a tarvágás és a vele járó mesterséges felújítás. 
Számottevő területen továbbá öt évi időszakra szorítkozó termé
szetes felújítás is van gyakorlatban. 

E két eljárás közül a tarvágás a jegenyefenyő tenyésztésénél 
figyelembe veendő körülményeket teljesen mellőzi. Az öreg erdő 
alatt megtelepült csemetecsoportok, melyeket a jövő állab képzésére 
előnyösen lehetne felhasználni, a fáknak egyszerre történő kivágá
sakor és a törzseknek hegyvidékeinken általánosan divó szabad 
eregetése közben nagyobbrészt tönkre mennek, a mi pedig meg
marad, az az erdő sürü árnyából hirtelen a nap és fagy hatásának 
kitéve csak kevés esetben marad életben és többnyire elégtelen 
arra, hogy a jegenyefenyő létét azon a területen biztosítsa. Ugyan
csak a fagy és hő elleni védelem hiánya okozza azt, hogy a 
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tarvágást követő mesterséges felújítás a jegenyefenyőre nézve 
gyakran nem vezet a kívánt sikerre. 

A vetésből kelt zsenge csemetéket ugyanis az éghajlati szélső
ségek veszélyeztetik, melyektől árnyas, északi oldalakon ugyan 
kevésbé kell tartani, mindazonáltal ily helyeken sem ajánlható a 
jegenyefenyőnek vetés által való felújítása, mert ha a gyenge 
csiranövényeket nem szabadítják fel ismételten a fü alul, ez a hó 
nyomása alatt a lassan fejlődő csemetékre borul s azokat teljesen 
maga alá temetheti. 

Az ültetés pedig már azért sem bir kellően elterjedni, mert a 
jegenyefenyő csemeték nevelése némileg gondosabb eljárást igényel, 
mint más fanemeké, továbbá azért, mert a kiültetett csemete a 
tarra vágott területen szintén nélkülözi a védelmet. 

A csemetenevelés nehézségei abban állanak, hogy a jegenye
fenyő magja többnyire csak mintegy félakkora csiraképességgel 
bir, mint a luczfenyőé és hogy legfeljebb egy télen át tartható el. 
Minthogy pedig a jegenyefenyőt is fagyzugokban vagy forró, 
napos oldalakon akarták a luczhoz hasonlóan minden takarás nélkül 
nevelni, természetesen elkedvtelenitően csekély volt az eredmény 
a sürün kelő luczhoz képest és nem egy erdész oly nézeten volt, 
hogy a jegenyefenyőt nagyban nem is lehet nevelni. E bajon 
segítendő, az erdő alatt szedett csemetéket is ültettek a szabadba, 
ámde ezek árnyékhoz lévén szokva, eltekintve attól, hogy sértetlen 
gyökérrel gomostul is nehezen szedhetők ki, tapasztalásom szerint 
északi oldalakon is csak tuskó vagy más árnyaló tárgy tövében 
élnek meg. A legutóbbi 10—15 évben ugyan a jegenyefenyő
csemeték tenyésztése körül örvendetes haladás észlelhető és ma 
már igen sok helyen láthatunk példás jegenyefenyő-csemelekerteket, 
a luczfenyő tenyésztése azonban még most is óriási túlsúlyban 
van azokon a helyeken is, a hol a jegenyefenyő teljes joggal 
számot tarthatna arra, hogy pl. 0 - 3 elegyarányban fentartassék. 

A mi jegenyefenyő a természet jóakaratából vagy mint mes
terséges telepítés eredménye a vágásterületen életben marad, 
későbbi fenmaradása ennek sem biztos, mert többnyire egyesével 
áll és csakhamar eltűnik a gyorsabban növő többi fanemeknek 
fölötte összecsapó sűrűjében. 

Ezek azok az okok, melyek miatt a jegenyefenyővel való 
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mesterséges felújítás a kihasználás előrehaladásával lépést nem 
tartott, daczára annak, hogy ujabban, mióta elegyes állabok neve
lésének szükségét érzik, nem egy helyt kísérlettek meg. A felhal
mozódó tarterületek beerdősitésére gyorsabban eredményre vezető 
fanemet kellett keresni, s erre a czélra a könnyen megtelepíthető 
és a világpiaczon nagy kelendőségnek örvendő luczfenyő kínál
kozott, mely óriási területeken foglalta el a jegenyefenyő helyét. 

Kedvezőbbek a viszonyok a jegenyefenyőre nézve fokozatos 
felújító vágással való kihasználás mellett. Az eljárás többnyire az, 
hogy a félfordulószaki területen két-két évi vágást egyesítenek, erről 
a fatömeg felét kiszedik s igy 5 év alatt a tíz évi vágásterületet 
kiritkitják. A hatodik évben már az első ízben ritkított kettős vágás
tér végvágása következik. A felujulásnak tehát öt éven belül 
kellene bekövetkezni. 

Ennek az eljárásnak egyik előnye az, hogy a vetővágás előtt 
egyes ritkább záródású helyeken már meglevő csemeték a részleges 
kihasználás közben több kíméletben részesülnek és nem szabadulnak 
fel hirtelen, hanem kellően megerősödhetnek és fokozatosan szoknak 
a szabad álláshoz. Kivált az előzetesen megtelepült csemetéknek az 
a része, mely az állab kikezdése előtt már 5—10 éves s a mely 
teljesen alkalmas szokott lenni arra, hogy az uj állabba belépjen, 
jut kedvező körülmények közé s fönnmaradása rendesan biztosított. 
Az öt évnél fiatalabb csemeték ellenben nem mindig, a vetővágást 
követő 5 évben kikelt csemeték pedig ritkán erősödnek meg a 
végvágásig annyira, hogy kitett helyeken a fagy és hő, de kívülük 
a gyomok is káros hatásukat utóbb ne gyakorolhatnák. 

Minthogy ennél az egyszerű eljárásnál a záródás hirtelenül 
erősen és egyenletesen megszakad, egyrészt déli fekvésű és sekély 
talajú helyeken a talaj nagymérvű kiszáradásától lehet tartani, 
mely a lehullott magnak eredményes csírázását akadályozza, 
másrészt pedig gyakran csakhamar gyomok jelennek meg a 
ritka állab alatt. Ez utóbbiak bizonyos mértékig előnyösek, mert 
a maghullás, illetőleg a csemeték kikelése után gyér állásban 
fellépő és mérsékelten árnyaló erdei gyomok a zsenge fenyőcs-
kéket az anyaállab levágása után is dajkálják. Igen buja és el-
gyomosodásra hajlandó talajon ellenben már a maghullás előtt 
annyira benőheti a gyom a vágást, hogy a mag ki sem csírázik. 
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Elég gyakori, az az eset is, hogy öt éven belül kielégítő mag
termés nincs, már pedig a végvágás után a jegenyefenyő megtele
pítése elé ugyanazon akadályok gördülnek, mint a már eleve 
tarra vágott területen. A vetővágást követő 4. vagy 5. évben való 
alátelepítés, ha erős csemetékkel végezzük, tekintettel a végvágás
nál elkerülhetetlenül bekövetkező nagymérvű sérülésekre, igen 
drága, az alávetés pedig a felszabaduló csemeték fiatal kora miatt 
ez esetben nem nyújt elegendő biztosítékokat a jegenyefenyő 
sikeres felujulására. 

Lényeges befolyást gyakorol a fiatalos boldogulására a fel
szabadító vágás mértéke. Minthogy esetünkben csakis végvágásról 
lehet szó, a fatömeg fele döntetik a fiatalosra és közelittetik 
rajta keresztül az úthoz vagy a völgybe. A midőn holdankint 
100—200, sőt több köbméter termeltetik egyszerre, csak ritkán 
sikerül a csemetéket nagyobb sérüléstől megóvni. Igen sürü 
csemetésben azonban néha kívánatos is, hogy a termelés a fölös
legtől megszabadítson. 

Végül az ilyen gyors kivitelű fokozatos felújító vágás hátrá
nyául az róható fel, hogy vigályossági növedék a védőállabon az 
idő rövidsége, a záródás hirtelen és egyenletes megszakadása és a 
talajnak evvel többé-kevésbé járó kiszáradása miatt nem jő létre, 
pedig jó termőhelyeken és nem túlkoros állabokban ez a növedék 
félannyi törzsön nagyobb lehet, mint a milyen a teljes záródású 
állabé volt. 

Azonban a fokozatos felújító vágásnak még egy előnyéről is 
kell megemlékeznünk, a mely ily egyszerű alakban való alkal
mazása mellett is érvényesül. Elősegíti ugyanis a csoportos elegyii-
lést, mert a serdény rendesen kisebb-nagyobb foltokban telepszik 
meg. Már fennebb nyilt alkalom arra utalnunk, hogy a jegenye
fenyő a fiatal korban nálánál gyorsabb növésű egyéb fanemek 
között, kivált ha sürü lombozatuak, egyesével elegyítve nem marad 
meg állandóan, hanem elébb-utóbb (20—40 év alatt) kivész vagy 
a mellékállabba szorul. 

Kivétel ez alól lehet ugyan talán oly termőhelyeken, melyek 
a jegenyefenyőnek kitűnően, a vele társuló fanemnek ellenben 
nem felelnek meg, általánosságban azonban elszórt vagy soros 
elegyítése nem vezet állandó, vagyis oly elegyhez, melyben a jegenye-
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fenyő elegendő mértékben vágható koráig, mint a főállab része 
szerepel. Leginkább érvényes ez egykorú állabokra és világos, 
hogy megfelelő korelőnynyel ellensúlyozni lehet azon hátrá
nyokat, melyek a jegenyefenyőre kezdetben lassú növekvéséből 
haramiának. Teljesen vagy közel egykorú állabokban ellenben, 
mint a milyeneket most divó felújítási módjaink is eredményez
nek, csakis csoportos elegyítés által tarthatjuk fenn a jegenye
fenyőt, mikor is csak a csoport szélső fáit veszélyezteti a túlszár
nyalás és elnyomatás, a csoport közepén nőtt egyedeket ellenben 
saját fajukbeli veszi körül. 

Megkönnyebbül ez esetben az állabnevelés dolga is, mert 
mig az elszórt vagy soros elegynél csak a felszabadító (tisztító) 
vágások gyakorlatilag kivihetőnek alig képzelhető részletessége és 
gyakorisága, vagy egész sorokra való kiterjesztése által biztosit-
hatnók a jegenyefenyő számára a kellő nőteret, addig csoportos 
állásnál a felszabadító (tisztító) vágás először nem is oly sürgős 
és okvetlenül szükséges, tehát ott, a hol foganatosítása bármely 
okból kivihetlen, el is maradhat, másodszor pedig sokkal egy
szerűbben végezhető azáltal, hogy a jegenyefenyő csoportot 
mintegy egy méter szélességben a másik fanem kivágása által 
körül szegélyezzük (szőlőkarótermelés stb.) Legelőnyösebb termé
szetesen az az eset, a midőn a jegenyefenyő a csoportos állás 
mellett még elegendő korelőnynyel is bir (8—10 év). 

A fokozatos felújító vágásnak nálunk szokásos módja mellett 
leginkább a már előzőleg megtelepült csemeték vannak csopor
tosan eloszolva, sőt többnyire a megfelelő korelőnynyel is birnak. 
De a vetővágás után települt fiatalos is csoportosan szokott elhe
lyezkedni. 

A csoportos elegyítést nagy erdőgazdaságok tarvágásain mes
terséges uton csak nagy felügyelet mellett gyakorlott munkaerővel 
lehet elérni. 

A felsorolt körülmények, de különösen a ritkításnak az állab 
jellegéhez és a termőhely igényeihez kevésbé alkalmazkodó 
mindenütt egyenlő mértéke igen változatosan módosíthatják a 
sikert a szerint, a milyen az öreg állab záródása, a talaj jósága, 
és főleg a kitettség. Kétségtelen, hogy a fokozatos kihasználás ezen 
módjának sok jegenyefenyvesünk felujulását köszönhetjük és sok 
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szép siker mutatható fel, de a fanem igényeinek ily módon minden 
irányban eleget nem teszünk, háttérbe szorulásának, ha valamennyire 
kedvezőtlen viszonyok forognak fenn, biztos gátat nem vetünk. 

A hol a jegenyefenyő a bükkel képez vegyes állabokat, ott 
a tiszta bükkössé való átalakulást gyakran az értékesítési viszonyok 
mostohasága okozta. A jegenyefenyőt, mely vevőre talált, kiszedték 
a bükk közül, mely értékesíthető nem lévén, lábon maradt és 
amannak helyét is csakhamar elfoglalta. Ezt a gazdálkodást is 
„fokozatos felújító vágás" névvel illették, miáltal a természetes 
felújítás sok vidéken rossz hírbe került. 

Néhol végül a vágások mezőgazdasági használata, melyről 
lemondani egyebektől eltekintve gyakran a földdel alig biró nép 
érdekében sem lehet, szintén hátráltatja a jegenyefenyő tenyész
tését, mert az ortolással járó vágáségetés és talajmegmivelés 
elpusztítja az előzetesen megtelepült csemetéket és kizárja a foko
zatos kihasználást. Mégis ugy véljük, hogy az idős állab hézagain 
előzetesen létesülő, önmagukban záródott, nagyobb jegenyefenyő
csoportokat érdemes volna a döntésnél megkímélni és az irtás 
alól kivonni. 

Az előadottakban foglalt egyik-másik állítás egyes erdőbirto
kokat tekintve talán nem érvényes teljes mértékben, itt-ott pl. a 
jegenyefenyő mesterséges felújítása a reája fordítható munkának, 
felügyeletnek és pénzmennyiségnek megfelelően eredményhez vezet, 
másutt a gyorsított fokozatos kihasználás hátrányait felismerték s 
azt tökéletesbitett alakban alkalmazzák,*) nagy területeket véve 
azonban szemügyre, bízvást állithatjuk, hogy a jegenyefenyő tagad
hatatlan térvesztésének oka abban rejlik, hogy az általa alkotott 
állabokban bármely okból űzött kezelési mód természetének vagv 
épenséggel nem, vagy csak feltételesen felel meg. 

(Folyt, köv.) 

•) Muzsnay Qéza E. L. 1893. Vl. 461. 


