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MEGNYITÓ.
Amikor az Országos Erdészeti Egyesület 1892. évi 

december 31-én az Erdőműveléstan kézikönyvének meg
írására a pályázatot kiírta, éreztem, hogy, mint az E r do
ni űveléstannak tanára, a nemes versenyben való részvételre 
erkölcsileg kötelezve vagyok, még avval az eshetőséggel 
szemben is, hogy sorsom bukás lehet. így az is világosan 
állott előttem, hogy a pályázat eredménye tanári pályám 
sorsára nézve döntő lesz !

A döntés megtörtént.
Az Országos Erdészeti Egyesület 1895. évben Beszterce

bányán tartott közgyűlése, a bíráló bizottság egyhangú 
véleménye alapján, a kitűzött pályadíjat ,Erdősítsünk’ jeli
gével jelzett munkámnak Ítélte oda s kiadását nyomban 
el is határozta.

Az Ezredév dicsősége érdekében mindannyian leg
jobb erőnket az országos kiállítás nagy és nemes ügyének 
szenteltük, könyvemet tehát az elmúlt évben sajtó alá nem 
rendezhettem s ezért csak most adhatom át a nyilvános
ságnak.

Midőn ezt teszem s munkám hiányaiért és hibáiért a t. 
szakközönség szíves elnézését kérem, nem mulaszthatom el 
megjegyezni, hogy közel 20 éves erdészeti szolgálatom 
ideje alatt gyűjtött tapasztalataimat s tanulmányaimat igye
keztem szerény munkámban a legjobban értékesíteni s 
ezzel is előmozdítani ama szak ügyét, melynek testestől- 
lelkestől híve vagyok.
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Természetes, hogy munkámban nem szorítkozhattam 
csupán saját tapasztalataimra s hazai irodalmunkra, hanem 
körébe kellett vonnom a külföld irodalmának ama részét 
is, mely az erdőművelés elveit és szabályait azon az alapon 
ismerteti, amely a mi erdőművelési viszonyainkkal is össze
egyeztethető'.

Ezt tartva szem előtt, Dr. Karl Heyer: Der Waldbau 
oder die Forstproduktenzucht cimü-, Dr. Richard Hess 
giesseni egyetemi erdészeti tanártól átdolgozott művéből, 
valamint Dr. Karl Gayer: Waldbau-jából csupán azt dol
goztam fel, amit ebből a két jeles-, de lényegükben ellen
tétes alapon nyugvó műből, erdőművelési viszonyainkra is 
alkalmazni lehet. Egyébként munkámban mindig a magyar 
jelleg és sajátosság felűlkerekedését tűztem ki célúi," amint
hogy óriási homokterületeink, hozzá — sajnos — még 
mindig jelentékeny nagyságú kopáraink, nagy számú víz
mosásaink és a magyar tengermelléki Karszt befásításá- 
nak, nemkülönben a legelőerdők létesítésének stb. elveit és 
szabályait, nem is a németek szabták meg számunkra, 
hanem a magunk lábán járva, magunk eszeltük ki azokat 
a módozatokat, amelyeknek alkalmazásával a biztos siker 
—- úgy tapasztaljuk — nem marad el.

Munkám t. olvasói tapasztalni fogják, hogy az erdé
szeti mesterszavak használatára is figyelemmel voltam. A 
rosszakat igyekeztem kiküszöbölni s helyettük a magyar 
nyelv szellemének megfelelőbbeket használni. Nehány rosszat, 
de már az ,erdészek vérébe átment’ s a folytonos hasz
nálat hatalmánál fogva már talán ki sem küszöbölhető 
mesterszót, pl. az ,állab’-ot meg kellett hagyni.

Nem adhatom át ezt a szerény könyvet a nyilvános
ságnak anélkül, hogy legbensőbb köszönetemet ne fejezzem 
ki ezen a helyen is az Országos Erdészeti Egyesületnek,
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melynek áldozatra készsége nélkül ez a könyv napvilágot 
nem láthatott volna; a nevezett egyesület nagyérdemű 
titkára: Horváth Sándor m. kir. főerdőtanácsos és Arató 
Gyula m. kir. központi főerdész uraknak, azért az odaadó 
fáradozásért, melylyel munkám gyors nyomtatását és kia
dását elősegítették, nemkülönben Bihari Ödön m. kir. erdész 
úrnak, amiért az erdőművelésre vonatkozó hazai irodalom 
átkutatásában segédkezett. De köszönettel tartozom a bíráló
bizottság t. tagjainak is, akik tárgyilagos és részletes bírá
latukkal megkönnyítették munkám hiányainak a pótlását.

Selmecbányán, 1897. december havában.

Vadas Jenő.
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BEV EZETŐ .

I. Az erdőművelés feladata, célja, felosztása.
Az erdőművelés vagy erdőtenyésztés az erdőgazdaság lényeges 

részét képezi, m ert általa történik az erdő hasznosítható term ényeinek 
tenyésztése és felnevelése. Az erdőművelés vagy erdőtenyésztéstannak 
feladata tehát rendszerbe foglalni azokat az elveket és szabályokat, 
m elyek szerint az erdőterm ények term elése a legkisebb költséggel, 
a lehető legrövidebb idő alatt történjék s m egism ertetni azokat az 
eszközöket, m elyeket az erdőtenyésztőnek az erdőtenyésztés vagy 
erdőtelepítés- s gondozás ideje alatt a legkülönbözőbb körülm ények 
között alkalmaznia kell.

A  magyar erdők nagy része a túlhasználás, a felújítás elmu
lasztása, az értékesebb fanem ek s választékok kiszedése — nem kü
lönben a m értéktelen legeltetés következtében ez idő szerint rossz 
karban van, ennélfogva sokkal csekélyebb értékű, mint am ilyennek 
rendes kezelés m ellett lenni kellene. A  talaj term őképessége, ereje 
sem olyan a jelenben, mint volt régen. Ezért az erdőtenyésztőnek, 
az erdő m űvelőjének feladata ezeket a hiányokat pótolni, az erdőket 
megjavítani, helyesen felújítani, értékesebbekké átalakítani, az erdő
nek való kopár területeket beerdősíteni és mindezt az erdőtörvény 
rendelkezéseinek, valamint az erdőbirtokos érdekeinek szem előtt 
tartásával, a sikert biztosító eszközök alkalmazása által teljesíteni. 
A magyar erdőművelésnek különösen nehéz feladatát képezi az 
egyes törvényhatóságok területén kihasznált vagy pusztuló félben 
levő hegységi cserjés erdőknek rendes erdőkké való átalakítása mel
lett, az alföldi futóhom ok területeknek s a m agyar tengerparti K arst 
vidéknek erdősítése.

A m agyar állam erdőségeinek jelen  állapotára való tekintettel, 
mind a jelenben, mind a jövőben különös figyelmet és gondot érde
m elnek a tölgyerdők, m elyeknek sok helyütt elcsenevészett vagy

V ad as: Erdőműveléstan. 1
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csonkásodásban J) sínylődő állabjait fel kell frissíteni, erőteljes 
erdőkké kell átalakítani. O tt pedig, hol a tölgyesek helyét a gon
datlan kezelés következtében a bükkösök vagy gyertyánosok fog
lalták el, az elvesztett területet a tölgyesek számára okszerű elvek 
alkalmazásával vissza kell foglalni. Ezt a szem pontot erdőm űve
lésünknek szem elől téveszteni nem  szabad, m ert ez a törekvés 
fogja kezünkbe adni azokat az eszközöket, melyekkel a m egsem 
misüléshez m ár-m ár közel álló tölgyeseinket, elvesztett régi terü
letük nagy részének visszaadhatjuk.

Hazánk kopár területei sok ezer holdat foglalnak el. Ezeket 
az erdőm űvelésnek kell megfelelő erdősítés által meghódítani. Nagy 
segítségünkre vannak ebben a tekintetben, különösen az ákác, az 
erdei fenyő s bizonyos körülm ények közt a fekete fenyő is, melyek 
a kopárok beerdősítésének sikerét, az ily területek sivárságához 
alkalmazkodni tudó term észetükkel biztosítják.

Az erdőművelés a volt úrbéresek legeltetési jogának megvál
tása címén, az úrbéres község részére kihasított erdőterület jókarban 
tartását is céljai közé sorozza. Sok község ugyanis a birtokba vett 
ily területről a fát tarvágásokkal teljesen kipusztította s a talaj 
term ő erejét, m értéktelen legeltetés által semmivé tette, nagy részénél 
pedig az elkopárosodás szintén be fog következni, ha nem  gon
doskodunk olyan intézkedések életbeléptetéséről, melyekkel ezt a 
veszélyt elháríthatjuk. A sikert csakis az erdőművelés biztosíthatja, 
m ég pedig úgy, hogy a szóban levő területeken oly fatenyészet tar
tassák fenn, mely a községek legeltetési szükségleteinek biztosítása 
mellett, a talaj állandó term őerejét megóvni, sőt fokozni is képes 
legyen. (Legelőerdő.)

Végül az erdőm űvelés gondoskodása tárgyát képezze, a rendes 
erdőgazdaság vágásterületeinek sikeres felújítására szolgáló m ódo
zatoknak s ezzel együtt annak az iránynak a megállapítása, melynek 
követésével az erdősítés terén  tö rtén t m indennem ű mulasztás, az 
erdőtalaj erejének nem csak m egm entése, de fokozása végett is, 
helyrehozható.

H ogy az erdőtenyésztő eme feladatoknak megfelelhessen, hogy 
tehát az erdő sikeres telepítése, felújítása s művelése a legkülönbözőbb

') Csonkás erdőnek nevezi a magyar azokat az erdőket, melyeknek sudarai 
elszáradnak.
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körülm ények között biztosíttassék, ez az erdőtenyésztés elveinek s 
szabályainak szigorú alkalmazása mellett, főleg a term őhelyi viszo
nyoknak, továbbá a tenyésztendő fák term észetének, életviszonyainak 
s bizonyos m értékben a m ezőgazdaság alapelveinek ism eretétől függ. 
Ezért az erdőmüveléstan segédtudományai: az erdészeti talaj- és 
klimatan , erdészeti növénytan és részben a mezőgazdaságtan.

Az erdőm űveléstan általános beosztása a következő:
Első rész.

Általános ismeretek. (Az erdő és állab ism ertetése erdő- 
művelési szempontból.)

Második rész.
Erdőtelepítés és felújítás.

Harm adik rész.
Erdőgondozás és nevelés.

Negyedik rész.
Állabátalakítások.

II. Irodalom.
Erdőm űvelési szem pontból írt művekkel és értekezésekkel 

a magyar erdészeti irodalom ban is találkozunk. Ilyenek:
Illés Nándor. ,Erdőtenyésztéstan‘ című műve, mely az erdé

szeti akadém ián tankönyvül is használtatott s az erdőtenyésztés 
terén úttörő munka. Ugyancsak Illés Nándor írta: ,A futó
hom ok megkötése, befásítása és használata* című, pályadíjat nyert» 
munkát, mely a futóhom ok beerdősítését s a hom oki erdő műve
lését tárgyalja. Ezekhez sorakoznak a következő művek:

Lázár Jakab'. ,Erdészeti kézikönyv*. 1871.
Illés Nándor és Fekete Lajos'. ,Közerdész* az erdészet rövid 

vázlata*. 1873.
Bedő Albert'. ,Erdőőr* vagy az erdészet alapvonalai.

» » ,A m agyar állam erdőségeinek gazdasági és
kereskedelm i leirása* 1896.

Fekete Lajos'. ,A m ezőség kopárainak befásítása*.
» » ,A tölgy és tenyésztése* 1888.
» > ,M agyarországon előforduló főbb fanem ek cse

m etéinek term esztése és ültetése*. 1889.
Fekete Lajos'. ,Az erdei vetésről és ültetésről*. 1893.
Fekete Lajos: ,Az erdő ápolásáról és használatáról*. 1895.

1
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Tomcsányi Gusztáv. ,Erdei facsem eték nevelése1. 1889.
Vadas Jetid: ,A tölgycsem eték neveléséről1. 1888.

Földes János: ,A legelő erdők1. 1895.
Márton Sándor: ,A legelő erdők berendezése, kezelése és 

hasznosítása1. 1897.
Horváth Sándor'. ,Erdészeti zsebnaptár1. Sok erdőművelési 

cikket s tanulmányt közöl végül az ,Erdészeti Lapok1 szakfolyóirat 
is. (Szerkeszti Dr. Bedő Albert.)

A  ném et szakirodalom enem ű figyelemreméltó művei a 
következők:

H artig Dr. G. L.\ Anweisung zur Holzzucht für Förster. 
1. Aufl. 1791; 8. Aufl. 1818.

Cotta H.\ Anweisung zum W aldbau, 1. Aufl. 1871; 9. Aufl. 1865.
Schm itt J . A .\ Anleitung zur Erziehung der W aldungen 1821.
Laurop C. P.: D er W aldbau. 1822. Ez a III. része a Bech- 

stein-féle következő című munkának: Die F orst und Jagdwissen
schaft nach allen ihren Theilen.

P fe il Dr. V :  Das forstliche Verhalten der deutschen W ald
bäum e und ihre Erziehung. 1. Aufl. 1829; 3. Aufl. 1854.

P fe il Dr. V.: Die deutsche Holzzucht. 1860.
Gwinner, W. H :  D er W aldbau in kurzen Umrissen, 1. Aufl. 

1834; 4, Aufl. 1858
S tu m p f Dr. C.\ Anleitung zum W aldbau, 1. Aufl. 1850; 4. 

Aufl. 1870.
Wagener G.: G edrängte Darstellung der w ichtigsten und 

bew ährtesten W aldbau-Regeln. 1875.
Gay er Dr. K D er W aldbau 1878. und 1880; 2. Aufl. 1882; 

3-te Aufl. 1889.
Wagener G.\ D er W aldbau und seine Fortbildung. 1884.
Ney C. E. Die L ehre vom  W aldbau für A nfänger in der 

Praxis. 1885.
Borggieve Dr. B.\ D ie Holzzucht. Ein grundriss für U nter

richt und W irtschaft. 1885.
Weise W : Leitfaden für den W aldbau. 1888.
Hartig Dr. G. L.\ Anleitung zur wohlfeilen Cultur der W ald- 

blössen. 1826.
Pannevitz J .:  Kurze Anleitung zum künstlichen Holzanbau. 

1. Aufl. 1845. 2. Aufl. 1847.
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Beil A.: Forstwirtschaftliche Kulturwerkzeuge und Geräthe 
in Abbildungen und Beschreibungen. 1846.

Jäger J . P. E. L .\ Das Forstkulturw esen nach Theorie und 
Erfahrung, 1. Aufl. 1850; 2. Aufl. 1865.

Buttlar R .: Forstcultur-Verfahren. 1853.
M anteufel H. E.: Die Hügelpflanzung der Laub und Nadel

hölzer. 1. Aufl. 1855. 4. Aufl. 1874.
BurkhardtD r. H :  Säen und Pflanzen 1. Aufl. 1854; 6. Aufl. 1893.
Alemann J . A.: U eber Forstculturwesen. 1. Aufl. 1851. 3. 

Aufl. 1884.
Hey er Dr. C.\ D er W aldbau oder die Forstproduktenzucht. 

1. Aufl. 1854. 4. Aufl. 1893.
Hess Dr. Richard'. Encyclopädie und M ethodologie der Forst

wissenschaft 1890.
Gustav Hempel und K arl Wilhelm : Die Bäume und Sträucher 

des W aldes.

III. Történelem.

i. Az erdők keletkezése. Őserdők. Művelés alatt álló erdők.

Földünk nagy részét m ár a történelem  előtti időben erdő 
boríthatta. A term észet kiapadhatatlan, bőséges forrása terem tette, 
fentartotta s keletkezett hiányaiban pótolta is az erdőt. A fák 
ugyanis m agjuk hullatása után keletkezett utódjaik által fajuknak 
m egm aradását biztosították. T öbb fából keletkezett a facsoport s 
ebből sokasodás által az erdő, mely ezen az úton m ind nagyobb 
és nagyobb területet foglalt el a növénytenyészet ama határáig, 
melyen túl terjeszkedésének gátat vetettek  a földterület terepa'a- 
kulásai, a földrajzi és klimatikus viszonyok.

Az erdők csem etéinek ezenkívül, keletkezésüktől fogva sok 
ellensége van. Sokszor m ár a lehullott mag, később pedig az apró 
csem ete veszi fel a küzdelm et a term őhely mostohaságával, a 
gyomokkal, a légköri viszonyokkal, a különféle élősködő állatok
kal és növényekkel s ezek tám adásainak késő vénségéig ki van 
téve. M áskor az erdő kozmikus hatások, vagy geológiai változások 
következtében szenved kárt, de azt is a term észet őserejének segít
ségével pótolni s az elvesztett területet újra m eghódítani igyekezik. 
Amely erdőkre az emberi m unkásság beavatkozásának kizárásával
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csupán csak a m ost em lített természeti viszonyok hatnak, a jelzett 
term észeti hatások alatt foglalnak tért s alkotnak erdőségeket, a 
midőn a fák életének nem  a fejsze, hanem  a létért való szüntelen 
küzdelemben, valamely elemi csapás vagy az öregség szab határt 
s végre, ahol a kipusztult fák vagy erdő újra telepítését s tenyé
szetét az em beri m unkásság hozzájárulása nélkül, kizárólag maga 
a term észet végzi, ezek az őserdők. Az ezekkel ellentétes viszonyok 
hatása alatt, tehát az emberi munkásság közreműködésével keletke
zett s kezelt erdők pedig: művelés alatt álló erdők vagy egysze
rűen erdők neve alatt ismeretesek.

Őserdők, a maguk szűziességében jóform án m ár csak ott 
vannak, ahol em ber nincs, vagy ha van is, nom ád életet él. A 
kulturállam okban alig akadunk őserdőkre, legfeljebb hozzáférhetet
len vagy olyan maradványaira, amelyekből a kivágott fát, a köz
lekedési eszközöktől való nagy távolság miatt, kiszállítani eddig 
nem  lehetett.

2. A  magyar állam erdőségeinek múltja.

A m agyar állam területén az erdők most 15.767,369 katasz
teri holdat foglalnak el, ami az összes területnek közel 28°/o-át teszi. 
Ebből esik a bükkösökre 36'54, gyertyánosokra 9.13% , a nem es 
tölgyfajokra 22'00, a csertölgyre 5'72°/o, a többi lomb fára 7 52  és 
a fenyvesekre 19'09%.

A múltban hazánk területéből az erdő, a m ost kim utatott
nál sokkal nagyobb tért foglalt el s a nem esebb fanem ek —  a 
tölgyek —  is nagyobb százalékkal szerepeltek. A  történelem  
ugyan néma, vagy legalább is szűkszavú a m agyar erdők fanem ei
nek a régi korban létezett arányairól, de egy pillantás erdőképünkre 
s m eggyőződhetünk az em bernek az erdők m egfogyatkozását okozó 
befolyásáról. V ilágosan tanúskodnak erről az erdőborította területek, 
m elyek jórészt csak foltonként elszórva tűnnek elő, megszakítva 
nagyobbára az erdőterületből ekével m eghódított szántókkal, vagy 
a hegységben legelőkké, rétekké alakított térségekkel. A tölgyerdő 
fogyott s fogy ma is ott, hol term őhelye mezőgazdasági művelésre 
alkalmas, a hegységi erdő fogyott s összefüggésében megszakítta- 
to tt ott, ahol könnyebben volt hozzáférhető s főleg legelővé, ka
szálóvá átalakítható.
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Éppígy vonhatunk következtetést erdőtérképünk figyelmes 
megszemléléséből arra nézve is, hogy a régi korban, a m agyar 
nagy Alföld java része, valamint a Balaton, Fertő  és velenczei tó, 
az ősidők e vén tanúinak közvetetlen környezete s a magyar 
folyók kiáradásai által keletkezett nagy kiterjedésű m ocsaras helyek, 
ősrégen sem voltak erdős területek, hanem  óriási nádasok, kákával 
és náddal benőtt sűrűségek. Ezeket szegélyezték az: éger-, fű z - ,  
iiyárfa berkek és ligetek s ezek övezték koszorúként a folyamok 
árterületeit is. U tánuk következtek a tölgyesek, m elyek a folyó
vizek m entében az esős időben felfakadó s mindig lappangó föld
árja által táplált síkságtól kezdve, az előhegyek kaptatóin át, fel a 
középhegyek lábáig alkottak rengetegeket. T arkíto tták  a tölgyeseket 
szórványosan vagy csoportokban más fanem ek is (gyertyán, szil, 
kőris, juharok stb.), m elyek egyúttal az összekötő kapcsot képezték 
az erdővé csoportosulni szerető s a közép és magas hegységek 
üde term őhelyein tenyésző bükkösökkel. Ugyanebben a magasságban," 
de más fekvésű lejtőkön és a m ég m agasabb hegységekben vette 
át uralkodását a sötét fenyves s ezen felül, a hideg és viharok 
tám adásai ellen gubbaszkodott össze: a törpefenyó. A  fanem eknek 
ez a magasság s az égtájak felé való fekvés szerinti elterjedése» 
ma is útm utató az erdő tenyésztésénél.

3. A  pásztorkodás és mezőgazdaság térfoglalása.

Amint hazánk térségein az elődeink által gyakorolt vadászatot» 
mint életm ódot, a pásztorkodás hovatovább háttérbe szorította, a 
jobb m ódra vágyó em ber a legeltetésre alkalmas területekről az 
erdőt lassankint letarolta s legelővé alakította. Ezek a területek 
később m indinkább szaporodtak, m ert a m ezőgazdaság a jobb 
legelőket eke alá fogta s az ekként keletkező legelőhiányt m egint 
csak az erdőből pótolta. így .tartott lépést a fejlődő gazdasággal 
az erdőirtás munkája a hegységek fensíkjain s szelidebb lejtőin, 
valamint nagyobb m értékben a síkság egyes részein. (A magyar 
Alföld nagy részén nem, m ert az hajdan valószínűleg ,prairie‘ volt.) 
Ha tekintetbe veszszük, hogy java részben a tölgyerdők foglalták 
el a m ezőgazdaságra alkalmas területeket, beláthatjuk, hogy a 
mezőgazdaság terjeszkedése által leginkább tölgyerdőink s ezek 
között a kocsános tölgyesek vesztettek legnagyobb területet. E
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feltevés mellett bizonyítanak azok a mezőgazdasági területekkel 
m egszaggatott s csak foltokban m egm aradt tölgyesek, m elyek a 
Dunántúl lapályain, továbbá Tem esvárm egyétől fel egészen Ungvár- 
megyéig a lapályokon s a Dráva és Száva folyása szomszédságában 
vannak. Ezek a régi idők rengeteg m ocsártölgyeseinek élő tanúi. 
De a kocsántalan tölgyek is sok területet veszítettek, m ert a mező- 
gazdaság terjeszkedése különösen ama tölgyesek rovására történt, 
m elyek a lapályokra leereszkedő term ékeny, hom okos-agyagos 
lerakodásból származó dom bos vidékeken és az alacsonyabb előhegy
ségeken, különösen azok déli oldalain voltak túlnyom ók s mint 
következtetni lehet, más lom bfákkal együtt igen nagy területen 
oly összefüggő erdőségeket alkottak, m elyek a kocsános tölgyerdőket 
is felülmúlták. Az erdőtérkép figyelmes szemléléséből következtethetjük, 
de m eg a hagyom ányok is bizonyítják, hogy egész Erdély belső része, 
magva: erdő volt valaha. A Mezőség és Szilágyság nagy részét, 
más dom bos vidékekkel együtt, régente rengeteg olyan erdők 
borították, m elyeknek uralkodó fanem e: a kocsántalan tölgy volt. 
Most is E rdélynek említett dom bos vidékein és alacsonyabb elő
hegységein, éppúgy, mint a Szilágyságtól Orsováig, nem különben 
Szatmár vármegyétől nyugat felé a Kis-Kárpátokig húzódó elő
hegységeken s a Dunántúl verőfényes, dom bos vidékein uralkodó 
a kocsántalan tölgy. Mindez azt bizonyítja, hogy régen a 
tölgyesek által boríto tt terület ha nagyobb nem, de kisebb sem 
volt a bükkösök által elfoglalt területnél.

H egységeinkben a bükk volt s m ost is az uralkodó fanem, 
közéje tolakodnak a gyertyán s szórványosan más lombfák. A 
m agyar erdők térképén a bükkösöket ma is jórészt nagy, össze
függő területeken láthatjuk jelezve, kétségtelen jeléül annak, hogy 
a mezőgazdaság a bükkösökből legkevesebbet foglalt. Nem kím é
letből, vagy az ősbükkösök márványoszlopokhoz hasonló faóriásai 
iránti kegyeletből, hanem, m ert a bükkösök sok helyt m ég erdő- 
gazdasági szem pontokból is nehezen hozzáférhetők, a m ezőgazdaság 
céljaira pedig éppen alkalmatlan területeket foglalnak el.

A  m agyar állam hegységeinek legmagasabbjait, a T átra  és 
Fátra hegycsoportot, valamint a M áramarostól Brassóig s innen n 
H unyad vármegyei havasokig terjedő határhegyláncolatot, a R etyezát 
csoportot, az erdélyi Erchegység m agasan kiem elkedő csúcsait» 
nem különben a horvát tengerparti hegység legm agasabb gerinceit
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fenyvesek fedik. Ezek zöme a lúc s társul szegődik hozzá a 
jegenye fenyő.

Ezek az erdők is m ég jelentékeny m értékben összefüggő 
területeket foglalnak el, m ert fekvésük- és kitettségüknél fogva 
mezőgazdasági művelésre nagyobbára alkalm atlanok lévén, az irtás 
veszélyét kikerülték. Csupán T rencsénm egye felső részében, Árva, 
L ip tó 'é s  Szepes várm egyékben, nagyobb m értékben a Csíkgyergyói 
havasok és a Hargita hegység közt elterülő fensikokon s a Felföld 
szelídebb hegylejtőin lévő szántók, ré tek  és legelők tekinthetők: 
fenyőerdők és részben bükkösök és tölgyesek kiirtása által kelet
kezett területek gyanánt. Különösen szenvedett a lúcfenyves s 
bükkös, tenyészetének felső övében, a havasi legelőknek az emberi 
durvaság segítségével m értéktelenül történ t terjeszkedése által.

A havasi pásztorok fejszéje s a tűz évről-évre annyira lejebb 
szorította az erdőtenyészet határát, hogy ez idő szerint a fenyvesek 
felső határa, függélyes irányban képzelve a mérést, 200— 300 
m éterrel van lejebb szorítva, mint volt eredetileg, sőt egyes helye
ken töve se m aradt meg a fának az egész hegyoldalon, m ert a 
hélavinát, kőgörgeteget, záporesőt, felhőszakadást nem tartóztatva 
fel többé fent élő akadály: a havasalji erdő feltartóztathatlanúl 
suvadt lefelé s koppasztá le a hegyet fától, növényzettől, talajtól, 
hogy felszínre kerüljön a tarszikla: a kopárság.

A többi fenyőféle, így: az erdei fenyő legnagyobb területet 
a morvalapályon s kisebb-nagyobb területeket hazánk északi (Sze- 
pesség) és keleti (Erdélyben a békási szoros szikláin) részén, de 
leginkább az ország nyugati részének vármegyéiben, itt ugyan m ár m es
terséges tenyésztéssel borít s a fekete fenyő is, mint őserdő egyetlen 
helyen, a H erkulesfürdőhöz (Krassó-Szörénym egye) torkolló Cserna- 
völgy mészszikláin vetette meg lábát évszázadokkal ezelőtt.

4. Feltétlen erdőtalaj. Védőerdö.

Az irtástól m egkímélt s a fahasználat céljára szolgáló erdők
ben a gazdálkodás régebben nagyon egyszerű volt s ehhez képest, 
miután a fákat nagyobbára szálanként, ú. n. szálaló gazdasággal 
vágták ki, a felújítás is leginkább term észetes úton történt. Csakis 
a  vágásos rendszer általános m eghonosodása s a szálaló gazdaság 
háttérbe szorítása után vett nagyobb lendületet az erdők m esterséges
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felújítása s fokozottabb m értékben történ ik  ez különösen az erdő
törvény (1879. évi XXXI. t.-c.) m egalkotása óta, m ert ez a törvény 
megköveteli, hogy m indazok az erdők, m elyeknek talaja másnemű 
gazdasági m űvelésre (szántóföld, rét, kert, szőllő) állandóan nem  
alkalmas, fentartandók s a vágatás után legfeljebb 6 év alatt újra 
erdősítendők, illetőleg az erdősítésre szükséges összes m unkálatok 
m egteendők. Az ily talajt, m ert rajta az erdő feltétlenül fentar- 
tandó, feltétlen erdőtalajm k  mondjuk. Az ily talajon álló s más 
kulturális művek védelm ére hivatott erdőket pedig, vagyis am elyek 
m agasabb hegyek kőgörgetegjein, havasok fensíkjain, vagy hegy
tetőkön és gerinceken, m eredek hegyoldalakon és ezek lejtőin, 
hegyomlások, kő- vagy hógörgetegek és vízmosások tám adásának 
és terjedésének megakadályozására szolgálnak, vagy amelyek 
elpusztulása folytán, alantabb fekvő területek term őképessége vagy 
közlekedési utak biztonsága veszélyeztetnék, vagy szélvészek rom 
bolásának út nyittatnék, védőerdőknek nevezzük s ezek, képezzék 
bárkinek a tulajdonát, csakis oly gazdasági terv szerint kezelhetők, 
m elyet a földművelési ministerium hagyott jóvá. A  védőerdők 
kihasználásánál csakis a szálalás van m egengedve m ég pedig akképen, 
hogy a szálalva történ t kihasználás után, az elérhető állabzáródásnak 
legalább 0'6-e m indenkor fentartassék s csupán ott, ahol az erdő 
biztos és gyors felújításának feltételei m egvannak, engedhető meg 
az állabzáródásnak fokozatosan 0'4-re való apasztása. És ez helyesen 
van így megállapítva, m ert a védőerdők területén a többnyire 
lazán álló term őföldet, tarvágás vagy a földnek fokozott m értékben 
való eltávolítása esetében, a záporok s szélvészek könnyen elso
dornák s kopárrá változtatnák.
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ELSŐ  RÉSZ.

Á L T A L Á N O S  I S M E R E T E K .

I. SZAKASZ.

Az erdőlétesítés és felújítás elvei.

i. Általános szempontok.

Az erdő a főhasználat és mellékhasználat term ényeit szolgál
tatja s ezek szerint az erdőművelés is e használatok term ényeinek 
term elését célozza. A főhasználat term énye: a fa, a mellékhasz
nálatok pedig egyrészt a fának egyéb hasznosítható anyagaiból, 
nevezetesen kérgéből, lombjából, gyümölcséből, nedvéből stb. 
állanak, másrészt pedig az erdőnek más hasznosítható term ényeit, 
anyagait s lényeit képezik, m int a: fű, gabonafélék, kő, vad stb.

2. Az állab jellegzése.

A fa tenyésztésénél az erdőtenyésztő m unkássága az erdő 
vagy állabok telepítésére s azok nevelésére és gondozására irányul.

Minden erdőrészt, m elynek záródása fanem, kor és növekvés 
szerint a szomszédos erdőrésztől lényegesen különbözik, állabnak 
nevezünk. Ha egyetlen fanem ből áll: elegyetlennek, ha többől: 
elegyesnek mondjuk. így pl. m egkülönböztethetünk a fa n em  szem
pontjából: tölgy, bükk, lucfenyő stb. állabot; korra nézve: fiatal, 
közép korú, vegyes korú stb. állabot; növekedés tekintetében: szálfás, 
sarjfás vagy vegyes (középerdő) állabot.

Az állabok életében ezek szerint bizonyos általános jelenségek 
tűnnek szemünkbe, m elyek az állabok jellegzésére szolgálnak. 
Ilyenek :

a) a z állab záródása. Ha az állabot alkotó törzsek oly sűrűn 
állnak egymás mellett, hogy a talaj term őerejét teljesen kihasználni
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képesek s ha koronáikkal a talajt teljesen beárnyékolják, akkor az 
állabot záródott- vagy zártnak, a beárnyalás m értékét záródásnak 
mondjuk. Á talaj term őképességére igen nagy befolyása van a 
záródásnak. Ha a záródás csekély, akkor a víz könnyen lem oshatja 
a term őréteget, nem  képződhetik elég televény; a nap sugarai 
akadálytalanul érhetvén a talajt, kiszárad, elveszti üdeségét, majd 
gyom ok lepik el az erdőterületet, m elyek igen sokszor nagy 
akadályt gördítenek az erdőtenyésztő elé; az ily talaj, televény 
hiányában, nem  fejleszt am m óniát s ezzel a különféle salétromsavas 
sók keletkezése is korlátozva van. Az erdőtalaj term őképességét 
fentarthatjuk, sőt fokozhatjuk azáltal, ha a kérdéses területen oly 
záródásban tartjuk az állabot, mint amilyen annak a tenyészeti 
viszonyok tekintetbe vételével leginkább megfelel. Most már az a 
kérdés, hogy milyen legyen ez a záródás ? A szabadon álló fáknál, 
m elyek a világosságot és m eleget teljes m értékben élvezhetik, 
könnyebben történik az aszimiláció; az ily fák töm eggyarapodása 
tehát nagyobb, mint ha több fa sűrűn van együtt. Egy és ugyan
azon a területen ennélfogva, a ritkábban csoportosított fák nagyobb 
töm eggyarapodást mutatnak, m int a sűrűbben telepíttettek. Ez 
utóbbiaknál tehát az egyes fákra nézve fatöm egveszteség fog 
beállani, de az összesre nézve a törzsek nagyobb számánál fogva 
töm eggyarapodás áll be. Ezért, de meg, m ert csakis jó  záródásban 
nevelhetünk értékes, ágtalan, hengeres törzseket s tarthatjuk fenn a 
a talaj term őképességét, az erdőket minél jobb, de lehetőleg 
teljes záródásban kell nevelnünk.

A különböző fák különféleképpen árnyékolják be a területet 
s ennélfogva az állabzáródásnak abszolút m értékét pontosan m eg
határozni nem  könnyű feladat. Az erdő záródását kifejezhetjük 
ama viszonyból, mely a fák növőtere s az összes terület között 
fennáll.1) A záródást számokkal fejezzük ki, még pedig a teljes záródást, 
■melynél a koronák teljesen és szorosati záródván , a napsugarakat a 
talajtól elzárják 1 -el, az ennél kisebbet 0 9 , 0 8 , 0 7  stb., a közép
záródást 0'5-el jelöljük. Beszélünk teljes, jó  és rossz záródásról. 
K önnyen belátható, hogy a beárnyalás foka m ás a gyér s más a 
sűrű lom bozattal biró fáknál s ennélfogva a záródás a törzsek *)

*) L. részletesen: Burckhardt’s Tafeln für Forsttaxatoren 1873. II. Heft 
P. 19. és Pressler: Forstliches Hilfsbuch 1869. P. 70.
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száma által a különböző fanem eknél s ezek különböző korában 
különféleképpen alakul. így Baur után tudjuk, hogy átlagosan 
bükk áll:

az I. II. III. IV. V.
t e r m ö h e 1 y i o s z t á 1 y o n

40 esztendős korban 3400 4200 5100 6800
50 » » 1940 2420 3000 4100 5930
60 1260 1520 1920 2700 3700
70 960 1112 1400 1940 2560
80 T> 820 920 1080 1420 1840
90 T> 720 770 940 1150 1400

100 » » 640 680 840 960 1140
110 > 560 610 760 840 1000
120 » 480 560 700 750 880db.

A fák száma a korral apad s azt is látjuk, hogy rosszabb 
term őhelyen nagyobb a fák száma, m ert jobb term őhelyen jobban 
s tehát nagyobbra fejlődvén a fák, nagyobb területre van szükségök.

A szabályos hálózat szerint telepített erdőkre nézve a záródást 
következő m ódon állapíthatjuk meg. Az erdő oly helyén, m elyen 
a fák állása szembecslés szerint a záródás közepes m értékét 
képviseli, pl. negyed holdas próbateret tűzünk ki s ezen a fákat 
megszámláljuk. Ennek eredm énye szerint a kitűzött negyed holdon 
volna pl. 90 drb, vagyis a 2 m éteres hálózat szerint telepített 
1439 csem etéből holdanként már csak 360 drb. fát találnánk 
A megszámlált törzsek közül ezután néhány törzs koronájának 
szélességét vetítés által m eghatározzuk (nehéz munka, de nem  
kivihetetlen) s megállapítjuk a koronák sugarának közepes hosszát 
Ha ez pl. a felvett esetben 1'8 m étert tenne, a növőtért úgy 
kapjuk, ha a sugár szerint vett körlap területét, mely egyszersm ind 
a korona területe, kiszámítjuk, vagyis egy fa növőterülete =  r2 tt 
=  1'8 X  1'8 X  3 4 4 =  104 7 m 2 s ha ezt a holdanként talált fák szá
mával szorozzuk, kapjuk az egy holdon lévő összes fák növőterét, 
vagyis 360 X  1047 =  3661 m 2, mely azt mutatja, hogy az egy 
hold 5755 m 2 területéből a 360 drb. fa csak 3661 m 2-t árnyékolt 
be, a záródás tehát nem  teljes. Az állabzáródás m értékét eszerint 
kapjuk, ha 3661 : 5755 =  0"63, vagyis az erdő záródása ebben az 
esetben kikerekítve : 0 6.

b) A z állab növekedése. Igen fontos az erdőgazdaság szempont-
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jából a fa alakja. M inthogy az erdőgazdaság célja az, h o g / az 
erdőtalajt a helyi körülm ényekhez képest a lehető legelőnyösebben 
kihasználja, az erdőtenyésztőnek főtörekvése legyen oly fákat 
nevelni, m elyek műszaki célokra legalkalmasabbak, tehát legérté
kesebbek. E bben  a tekintetben a hengeres törzs, m elynek vastag
sága tehát egyenletes, elégíti ki a kívánalm akat legjobban. Hosszú 
és hengeres törzseket csakis megfelelő záródás mellett szálerdőben 
nevelhetünk. Szabad állásban a fa koronája terebélyesebb, az ág
képződés igen jelentékeny s ennélfogva a fatöm eg összeségben 
nagyobb, m int a záródásban felnőtt fáknál, csakhogy a szabad 
állásban nőtt fa alakja kúpos, sudarlós s rövid, holott a záródásban 
nőtt szálfa hengeres s magassági növekvése is sokkal jelentékenyebb.

Növekedés s fatömegképzés szem pontjából különbözik a 
sarjról nevelt fa a m agról nevelt szálfától s így am int látni fogjuk, 
a sarjerdő célja is különbözik a szálerdőétől.

c) A z állab részei. Az állab keletkezésétől kezdve teljes 
letárolásáig bizonyos változásoknak van alávetve. Fiatal korában 
ugyanis az erdő több faegyedből áll, m int a későbbi korban; 
am int az erdő záródni kezd, egyes fák a létért való küzdelem 
folytán kiválnak, mások meg elnyom atnak, elcsenevésznek, sőt 
ném elyek a világosság élvezetétől teljesen megfosztva, végre el is 
halnak. így keletkezik az állab f ő  és alattas része. Az első a felül
em elkedett fákból áll, az utóbbit pedig  az ezek által elnyom ott és 
növekvésükben visszamaradt fák alkotják. Például a 20 éves lúc- 
fenyvesben 13,433 drb. fa volt holdanként és 49°/o képezte az 
állab alattas részét, a 60 éves korban m ár csak 875 drb. fa volt 
és 3 2 %  alkotta az alattas részt; ettől kezdve öregebb és öregebb 
lévén az állab, az 1 holdas területen az alattas rész kisebb és 
kisebb lett, m íg végre a 120-ik évben 4 % -ra  apadt. Ebből is 
következtethetünk a fák életküzdelmére.

3. Az állabtelepítés és felújítás tényezői.

Az állabok telepítése mesterséges, felújítása pedig mesterséges 
és természetes úton történik. M esterségesnek m ondjuk az erdő 
telepítését és felújítását akkor, ha az erdő létesítésére szolgáló 
anyag, emberi munkálkodással ju t a beerdősítendő területre s 
term észetesnek a felújítást akkor, ha az erdősítés anyaga az illető
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területen már m egvan (sarjadzásra képes tüskék) vagy ha azt a 
term észet term ésével szolgáltatja (maghullás vagy magavetés).

A z  erdősítés és mesterséges fe lú jítá s  történik:
d) magvak elvetése,
b) csem eték ültetése által.
A  természetes fe lú jítá s  pedig:
a) a már meglévő fák (anyafák) m agvainak hullása (maga

vetés) és
b) sarjadzás (törzs-, tuskó- és gyökérsarjak) által.
Mind a m esterséges, mind a term észetes felújításnak bizonyos 

viszonyok között m egvan  a m aga jogosúltsága s okszerűsége. 
Hogy melyiket mikor válaszszuk, sokféle tényezőtől függ s általában 
az erdőgazdaság eredm ényeire nagy hatása van annak, hogy bizo
nyos meglevő viszonyok között a felújítás egyik vagy másik m ódját 
választottuk-e s ezért a felújítás m ódja megválasztásának kiváló 
jelentőséget is kell tulajdonítanunk. Azok a tényezők, m elyeket az 
erdőművelés szempontjából figyelembe kell venni, a következők:

A  fanem ek világosságsziikséglete. Némely fanem ek jó  sikerrel 
term észetes úton — maghullás által —  nehezen tenyészthetők, 
m ert nem  tűrik a mag fák —  anyafák —  beárnyékolását, ilyenek pl.: a 
vörösfenyő, erdei s feketefenyő, az égerek stb.1); mások pedig 
ifjúságokban oly zsengék s érzékenyek, hogy sikeresebben tenyész
nek  az anyafák védelm e alatt, azok árnyékában. Ilyen fanem ek 
főképen a bükk és jegenyefenyő, m elyek különösen zord éghajlat 
alatt vagy a hegységek szurdokjaiban, fagyzugaiban m ásként fel 
sem újíthatok, legfeljebb, ha előlegesen gondoskodunk védő- 
állabok telepítéséről.

Fanem eink közűi azokat, m elyek csak téresebb, szabadabb 
állásban tenyésznek jó l s mihelyt koronáik kissé szóróinak, vagy 
társaik csak kevéssé em elkednek föléjük, m ár betegeskednek avagy 
ki is vesznek, tehát csakis a világosság teljes behatása s élvezete 
mellett tenyésznek jól: világosságot kívánó  vagy egyszerűen világos
fá kn a k  nevezzük; azokat ellenben, m elyek védelm et kívánván a 
nap heve s fagy ellen, bármily szóróit állást s nagy fokú beárnyalást 
is eltűrnek, sőt azt kedvelni is látszanak, m ég elnyomatva is hosszú 
ideig tengetik  életüket s felszabadulva rendesen vidor tenyészetnek

b  Kivételesen mind az erdeifenyő, mind pedig az éger magavetés 
által is felújúl.
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indúlnak: ám yattüröknek vagy védelmet kívánóknak vagy egyszerűen 
árnyas-fáknak nevezzük.

A világosságszükséglet egyes fanem eknél más a fiatal s más 
az öregebb korban. Vannak fanemeink, m elyek már fiatal korukban 
megkívánják a világosság teljes élvezetét, viszont vannak olyanok, 
m elyek csem ete vagy suháng korukban m egtűrik az árnyékot, 
később azonban m egkövetelik a szabad állást. Szóval a változa
tosság ebben a tekintetben nagy s m indenesetre itt a term őhely 
m inőségétől sok függ, m ert tapasztaljuk, hogy bizonyos term őhely
jóság mellett egyes fanem ek beárnyalást követelnek, mig ugyan
azok, más term őhelyen csak szabad állás m ellett tenyésznek jól- 
A világosságszükséglet egyébiránt a levelek ama tulajdonságán 
alapszik, hogy ezek a szervek, csak bizonyos fokú világosság 
behatása alatt képesek a levegőből széndyoxydot aszimilálni, 
áthasonítani; m ihelyt ez a feltétel hiányzik, a levelek s velők azok 
az ágak, melyeken állottak, elvesznek. Ezért ritkább a világosságot 
kívánó  fák lombozata, míg az árnyattűrő fanem eké  sűrű, töm ött s 
elnyomva, a világosság nagyfokú élvezetétől megfosztva is soká 
tengenek; ágaik közűi csak azok száradnak el, melyek éppen semmi 
napfényhez nem jutnak. A beárnyalástól legtöbbet szenvednek az 
erdei és vörösfenyő, a nyír s rezgőnyár, legkevesebbet a jegenye
fenyő, bükk és lúcfenyő.

A term őhelynek befolyását ott abban látjuk érvényesülni 
hogy szelíd kiima alatt s jó  talajon, a beárnyalás iránt kevésbbé 
érzékenyek a fanem ek s jó  term őhelyen azt is tapasztaljuk, amit 
sokan még most is kétségbe vonnak, hogy a jegenyefenyő- s 
bükkvetések és ültetések a világosság teljes élvezete mellett, tehát 
m inden beárnyalás nélkül, kifogástalanul sikerűinek.

Szabályként állíthatjuk fel, m ert a tapasztalás bizonyítja, hogy 
ültetések több árnyékot tűrnek, mint vetések, m agról kelt fiatalosok 
többet, mint a sarjadékból keletkezettek. Á ltalánosságban az is 
bebizonyúlt, hogy valamely fanem annál jobban  árnyékol, m inél 
több árnyékot tűr maga is s ha a talajt jól árnyékolja, ta la jjavító  
képessége kétségbevonhatatlan.

A  világosságszükséglet foka szerint fanem einkre nézve álta
lában a következő sorozatot állíthatjuk fel:

legtöbb világosságot k ívá n : a vörös- erdeifenyő, nyír, rezgő 
nyár és ákác, valam ivel kevesebbet k ívá n n a k : a törpe, havasi és
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feketefenyő, továbbá az éger-, nyár- és juhar-fajok, bár az égerek 
m ár rövid ideig beárnyalást is tűrnek; jó  ta la j inellett m ár tovább 
tűrik a bcárnyékolást: a tölgy és kőris; átmenetet képeznek az 
,árnyas1-fákhoz: a szil, hárs, szelíd és vadgesztenye s leginkább 
ezek felé hajlik: a simafenyő; árnyattűrők, vagy ,árnyas‘-fák a: 
lúcfenyő és gyertyán; m ég inkább azok: a jegenyefenyő s bükk, 
végre legnagyobb mértékben ám yattüró: a tiszafa.

Ebből a sorozatból azt látjuk, hogy az állabokat alkotó 
fanemek, még pedig a fenyőfák közűi leginkább tűri az árnyékot a 

jegenyefenyő; a lom bosak közűi pedig a bükk s legtöbb világosságot 
kíván: a vörös fen yő  (némelyek szerint az erdeifenyő) m eg a nyír. 
Minden más, itt fel nem sorolt, hazai fanem a ,világos4 fákhoz 
tartozik.

A  termőhely viszonyai. Tapasztalatok teszik bizonyossá, hogy 
zord, kitett hegygerinceken, m eredek hegyoldalakon s hegyfarkokon 
valamint erős elgyom osodásra hajlandó területeken előnyösebb a 
felújítást term észetes úton maghullás által az anyafák védelme 
alatt eszközölnünk. Éppúgy előnyt kell adnunk ennek olyan sziklás 
és sekély földréteggel borított területeken, m elyeken a szikla
töm bök és kisebb-nagyobb kőtuskók között kell a felújítást telje
sítenünk. Ilyen helyeken még a kövek felületét rendesen borító 
m oha is, a reáhullott m agvak befogadására s csiráztatására alkalmas 
ágy gyanánt szolgál. A csírázó növényke zsenge gyökereit ebben 
a m ohaágyban fejleszti oly m értékben, hogy későbbi növekvésekor 
a szikla hasadékai között kifejtheti azt az erőt, melylyel a fejlődő 
gyökerek elhelyezkedésére, a tápláló anyagot szolgáltató csapa
dékok s az ezek által kim osott földes részek befogadására tért 
nyit, miáltal a csem etének sok esetben fává való fejlődését bizto
sítja. Az ily területeken álló erdőnek tarra vágása sokszor évtizedekig 
teszi lehetetlenné az erdősítést. A  verőfényes, száraz, kiváltképpen 
meszes talajú hegyoldalakon a telepítés rendkívüli nehézségekbe 
ütközik s csakis védő növények előzetes m egtelepítése után sike
rűi; a felújítás is biztosabb az anyafák védelme alatt.

A  fe lú jítá s módja. Az erdő- s állabalakok tárgyalásánál, amint 
egyrészt látni fogjuk, hogy egyes erdő- s állabalakok feltétlenül 
m egkívánják az erdőnek term észetes utón való felújítását, úgy 
másrészt arról is m eg fogunk győződni, hogy bizonyos erdő- s 
állabalakoknál más, mint m esterséges felújításról szó sem lehet.

9
Vadas : Erdó'mííveléstan. “
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A z  állabképsés ssabályossága. M esterséges felújítással a 
fáknak a területen való szabályos elosztását jobban  érhetjük el, 
mint term észetes felújítással, ennélfogva fejlődésük feltételeire^ 
tehát értékük fokozására is inkább hathatunk, mint a term észetes
nél*, melynél az anyafák különböző időben történő magzásának, 
valam int az ezek által előidézett beárnyalásnak, a változatos korú 
fák állásában és fejlődésében nyilvánuló hatását nem  igen áll 
m ódunkban szabályozni.

A s állab minősége. Ahol a term észetes felújítás főfeltétele: az 
anyaállab hiányzik, m int pl. tisztásokon, beerdősítendő réteken, 
vagy ahol az anyaállab megvan, de fáit m agterm őképes koruk 
elérése előtt használják ki és sarjadzásra nem  képesek, vagy ha 
igen, sarjaikat erdőképzésre felhasználni nem  akarjuk, avagy végre, 
ha az állab fanemeit más fanem ek telepítésével akarjuk felváltani 
(állabátalakítás), akkor a felújítás csakis m esterséges utón tö r
ténhetik.

A  vágásforduló  (rosszul fordának m ondják). Rendszeresen 
kezelt erdőknél a használat folytonosságának megóvása végett, a 
megállapított vágásforduló alapján m eghatározott vágásterületek, az 
előírt sorrendben kerülnek kihasználás alá. Sokszor megesik, hogy 
a különben term észetes utón felújítandó állabok fái, abban az 
időközben kerülnek fejsze alá, am elyben kevés, vagy egyáltalában 
semmi m ag nem term ett. Ez az eset különösen azoknál a fanem eknél 
szokott bekövetkezni, am elyek csak hosszabb, 8 — 12 évi idő
közökben terem nek magot, m int pl. a tölgy és bükk. Ilyenkor a 
m agterm és idejét bevárni sok esetben nem  lehet, hanem  a használat 
alatt volt területen észlelt hiányok pótlását, esetleg az egész terület 
felújítását m esterséges úton vagyunk kénytelenek eszközölni. 4

4. A  természetes felújítás előnyei és hátrányai.

A term észetes felújítás egyik lényeges előnyét az képezi, 
hogy helyes alkalmazásával sok esetben m inden költség nélkül 
foganatosítható, vagy csak a hézagok pótlására szükséges m esterséges 
erdősítés aránylag csekély költségeire szorítkozik. Kivételt képez 
az az eset, m ikor a legeltetés nagy értékkel bír; m ert a hosszú 
előtilalom ideje alatt ettől a bevételtől elesvén, a m esterséges 
felújítás olcsóbb lenne. Előnye még, hogy a keletkezett csem etést
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az anyaállab fagy s szárazság ellen védelmezi, továbbá kevesebbet 
szenved rovarok rágása által, m ert a talaj nem  lévén m egporha- 
nyítva, benne a cserebogár pajodjai s az orm ányos bogarak stb. 
nem találnak kedvező tanyát, de m eg a csem eték is sűrűbben 
állanak rendesen, mint a m esterséges erdősítésekben s a talaj is 
mindig üdébb, am iért a rovarkár itt m indig jelentéktelenebb. 
A tarvágás után eszközölt m esterséges felújítás alkalmával a talaj 
term őképessége nincs annyira m egóva s a légköri káros hatások 
is jobban érvényesülnek, mint a term észetes felújításnál. Javára 
kell írnunk a term észetes felújításnak azt is, hogy az erdő fái 
sűrűbb záródásban állván, inkább hengeres növésűek, nem  ág- 
bogasak s ezért több és értékesebb haszonfát szolgáltatnak, m int 
az ugyanoly viszonyok között m esterséges utón keletkezett erdő 
fái. A term észetes utón keletkezett erdő eme előnyei közül azonban 
kimagaslik az, m elyet azáltal nyújt, hogy a sűrűn egymás mellett 
szorongó csem eték közül a létért való küzdelem ben a legfejlet
tebbek, a legerősebbek válnak ki s ezekből származik az az erdő, 
melynek fái egészségesek, szép növésűek, tehát értékesebbek, a 
melyek nagyobb ellenálló képességüknél fogva sikeresebben dacol
nak m indennem ű csapások s károsítások ellen s am elyek a talaj 
term őképességét, sűrű állásuknál s fejlett koronájuknál fogva leg
jobban megóvják.

A term észetes felújítás hátránya az, hogy alkalmazása az 
erdőkezelést nehezebbé teszi. Helyes és szakszerű kivitele egyrészt 
a vágások helyes időpontjának megállapítása s kihasználása, más
részt a keletkezett sűrű fiatalosnak erdővé nevelése szempontjából 
sok és értelmes körültekintést kíván. Legnagyobb hátránya azonban 
az, hogy az erdők magzása szabálytalan időközökben történik, 
sokszor hosszú ideig elmarad, minélfogva, ha a term észetes felújí
táshoz ragaszkodunk, a kihasználásra előírt s előzőleg m egállapított 
fatömeg nem  használtathatván ki, az erdőgazdaságra a használat 
folytonosságának veszélyeztetése s a piaci árak változandósága 
folytán, kiszámíthatlan károk keletkezhetnek. A term észetes felújítás 
hátrányául róják fel sokan azt is, hogy a keletkezett fiatalosok 
növekedése kezdetben messze visszamarad a hasonló term őhelyi 
viszonyok között m esterséges utón keletkezett fiatalos növekedésétől 
s hogy ez a hátrány különösen szem betűnővé válik a m agasságban 
való növekedés hátram aradottsága által. Ha azonban tekintetbe

0*
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vesszük, hogy a term észetes utón keletkezett erdő ezt a kezdetbeli 
veszteséget később nem csak m ennyiségben pótolja, hanem  m inő
ségben a m esterségesen keletkezett erdőt felül is múlja s hogy a 
kezdetben észlelhető visszam aradottságnak okát a csekély költségre 
szoruló ritkítással el lehet hárítani, az utóbbi hátrányt csak látszó
lagosnak kell tekintenünk.

Az sem válik javára a term észetes felújításnak, hogy sikerét 
nagyon nehezíti az öreg állab alatt felverődött, de sokszor, pl. töl
gyesekben szükséges erdőalj (az erdő talaját védő és javító cserjék,) 
mely a végső vágás, illetőleg az anyafák kitakarítása után rendesen 
a csem etés fölé kerekedik, am iért ennek korai és költséges gyom- 
lálását, vagyis a vágások tisztogatását követeli.

Végül a term észetes felújítás róvására kell írnunk, hogy a 
fának több részletben való kihasználásánál, a m eghagyott fa, a 
döntés és szállítás alkalmával sokat szenved s a sérülés, különösen 
m agas és m eredek hegyoldalakon, vékony héjú fanemeknél, sok
szor igen nagy.

5. A  mesterséges felújítás előnyei és hátrányai.

Legfőbb előnye a m esterséges felújításnak m indenesetre az, 
hogy a helyi m agterm éstől teljesen függetlenül eszközölhető. A  mai 
erdőgazdasági viszonyok ugyanis, az erdei m agvakkal való keres
kedés terén  olyan helyzetet terem tettek, amelynél az erdőbirtokos 
m indenkor m egszerezheti a szükséges magm ennyiséget, teljesen 
megfelelő m inőségben. M ásrészt pedig a rendes erdőgazdaságoknál 
a csem etekertek  szakszerű berendezése s kezelése által az erdő- 
birtokos mindig gondoskodhatik  a megfelelő csem eteszükségletről 
Ezért a m esterséges felújítás akár vetés, akár ültetés útján aka
dálytalanul s a helyi m agterm éstől függetlenül történhetik. Ez a kiváló 
előny fokozódik m ég a m esterséges erdősítéssel kapcsolatos 
kezelésnek egyszerűsége által, m ert a m egállapított időben 
teljesített kihasználás alkalmával keletkezett vágásterületnek 
megfelelő kitakarítása után, a terület az előírt m ódon, időben s 
fanemmel, vagy vetés, vagy ültetés utján beerdősithető. Az ültetés 
útján keletkezett fiatalos egyedeinek növekedése — mint fennebb 
említettük — kezdetben gyorsabb, mint a term észetes utón kelet
kezett fiataloséinak. K ülönösen szem betűnőbb a m agasságban való
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növekedés. E bben a tekintetben a vetésből származó fiatalos a 
term észetes úton keletkezetthez nagyon hasonló m agatartást tanúsít.

Az ültetésből származó fiatalos gyorsabb növekedése könnyen 
magyarázható a csem eték gyérebb állásából, melynélfogva a sza
bályosan elosztott m inden törzsecskére a napfény, levegő s csapa
dékok közvetetlenebbül, s nagyobb m értékben hatnak, mint az a 
sűrű, maghullás vagy vetésből származott fiatalosok egyedeinél 
történik. Szóval itt a csem ete növőtere már kezdetben nagyobb s 
ezért a fejlődés általános feltételei is, különösen azoknál az ültetési 
m ódoknál érvényesülnek jobban, am elyeknél a csem ete gyökér
ágyául szolgáló talajt jól szokták megművelni, ahol tehát a gyökerek 
ágai nem csak megfelelő m ódon elhelyezkednek, hanem  terjeszked
hetnek is. Előnyül tekintendő végre az is, hogy a m esterséges e rdő
sítésnél szabályos hálózatban (foltokban vagy sorokban) növő cse
m eték esetleg kapálhatók, a sorközök a gyom októl könnyebben 
tisztán tarthatók, sőt a sorközök, mint alább látni fogjuk, bizonyos 
ideig m ezőgazdasági növények term elésére is használhatók.

Ezekkel az előnyökkel szemben a m esterséges felújítás hátrá
nyait a következőkben foglalhatjuk össze. A tarra vágott területeken 
eszközölt erdősítés fiatal, m ég m eg nem erősödött csemetéi, m inden 
védelem  nélkül állnak szemben az idők viszontagságaival s ennél
fogva nem  ritkán esnek a fagy vagy hőség áldozatául. Különösen 
sokat szenvednek ebben a fagy és hőség iránt érzékeny fanemek, 
m elyekkel erdősíteni, fagy vagy dér látogatta helyeken, illetőleg 
verőfénynek, napsütésnek kitett déli, s délnyugati dom b- vagy 
hegyoldalokon csakis védőállabok előtelepítésével lehet.

Nagy m értékben vannak kitéve a m esterséges felújítások a 
rovarfalásnak. A tarra vágott területek  napnak kitett, tehát könnyen 
átm elegedő s em ellett a m esterséges felújítás következtében meg- 
porhanyított talaja, igen kedvező tanyája a rovaroknak s azok lár
váinak; nagyobb szaporaságuknál fogva az általuk okozott k ár is 
mindig sokkal jelentékenyebb, mint a term észetes felújításokban.

Hátránya továbbá a m esterséges felújításnak a jelentékeny 
költség, m elybe kerül s mely az erdő tiszta jövedelm ét nem csak 
ezért apasztja, hanem  azért is, hogy a többé-kevésbbé gyér állásban 
nevelt fák értékm inősége, a sudarlós növés m iatt kisebb, m int a 
term észetes úton, maghullásból keletkezett, többnyire hengeres s 
eredeti állásukból m eg nem  bolygatott fáké.
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Legnagyobb hátránya azonban kétségtelenül az, hogy a tarra 
vágott terület könnyen begyom osodik. A  felvidék fenyveseit, letá
rolásuk után csakham ar felváltja az em berm agasságú Epilobium, 
mely fölös m ennyiségben szolgáltatja ugyan a húmuszt, de fölöttébb 
költségessé teszi a beerdősítést. Sok helyütt pedig hosszú ideig 
lévén a vágásterület a légkör káros hatásainak kitéve, a talaj term ő- 
képessége csökken, sőt gyengébb talajokon rendkívüli m értékben 
szenved.

6. Összehasonlítás.

Az eddig m ondottakból beláthatjuk, hogy mind a természetes, 
mind a m esterséges felújításnak a kiváló előnyök m ellett oly hát
rányai is vannak, hogy m inden körülm ény között az egyiket a másik 
fölé, mint feltétlenül jobbat, helyezni nem  lehet. M indegyiknek meg 
van a m aga jogosultsága ott, ahol alkalmazását megköveteli a te
nyésztendő fanem term észete s a különleges helyi viszonyok. A 
rendszeres erdőgazdaságok sokszor egyesítve —  kombinative — is 
alkalmazzák a felújításnak ezt a két módját.

V annak általános szem pontok is, m elyek szerint az egyik vagy 
másik m ód alkalmazása m eg van okolva. így a term észetes felújítás 
keresztülvitelénél főfeltétel, hogy az erdőgazdaság szakképzett, értel
mes és szorgalmas kezelő felügyelete alatt álljon, ki nem csak m eg 
tudja állapítani a term észetes felújítással kapcsolatos vágások idő
pontját, hanem  a m unkálatokat, a term észetes felújítás sikerét biz
tosító m ódon keresztül is tudja vinni s a létrejött fiatalost az erdő
nevelés szabályainak szak- és időszerű alkalmazása által értékes 
erdővé tudja nevelni.

A m esterséges felújítás általános előfeltétele: kellő mennyi
ségű pénz fölött való rendelkezés, hogy az erdősítés m unkálatai a 
megfelelő időben akadálytalanéi foganatosíthatók legyenek. A többi 
feltétel: kellő m ennyiségű m ag vagy csem ete, m unkás stb. a főfel
tételt képező pénzzel könnyen s idejében szerezhető meg.
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II. SZAKASZ.

Az erdőművelésre alkalmas fanemek leírása.
I. T ű l e v e l ű e k .

a.) Általánosságban.

A  tűlevelű fák, vagy közönségesen a fenyők  m inden tekin
tetben könnyen m egkülönböztethetők a lomblevelűektől, vagy lomb- 
fáktó l. Külső alakjuk oly sajátságos, hogy az általuk alkotott fenyő- 
erdő hegyes- éles szegélye által m ár messziről biztosan elkülöníthető 
a szomszédságában, vagy közelében álló egyenletes, lekerekített 
határvonalakat alkotó lomberdőtől.

Növénytanilag a fenyők a nyitvaterm ők —  G ym nosperm ae — 
osztályához tartoznak, hol a fajok sokasága, földrajzi elterjedésük, 
s gyakori előjövetelük által az első helyet foglalják el. A  nyitva
term ők jellegei és sajátos szerkezete, a fenyőket a lombfáktól nö
vénytani szempontból is éles határvonalakkal választják el.

A tűlevelűek rendje számos faj által van földünk erdőségeiben 
képviselve s hazánkban is bizonyos fajok tenyésztésére súlyt fektet
nek, nem csak abból a szempontból, m ert értékes faanyagot szol
gáltatnak, hanem , m ert bizonyos term őhelyi viszonyok között más 
fanem eket vagy egyátaljában, vagy legalább oly célszerűen 
tenyészteni nem  lehet. Ott, ahol például a nagyobb igényű lom b
fák m ár nem  tenyésznek, a fenyők m ég mindig megfelelő m ér
tékben növekednek. így a legsoványabb term őhelyeken vidor 
tenyészetben láthatjuk a Pinusokat: az erdei és feketefenyö t; a 
tenger színe felett magasan kiem elkedő, az erdőtenyészet határán 
zord éghajlattal biró hegységeken, az értékes liíc, vörös és havasi 
fenyő  erdő uralkodik, mely a m eredek hegyoldalakon gyökérháló
zatával, a talajt borító húmuszával és sűrű tű-koronájával m egsem 
misíti a záporeső rom boló hatását, m egakadályozza a kő- és hógör
getegek keletkezését s m egtöri a szélvészek pusztító erejét.

A  fenyőerdő jelentősége a m agángazdaság szempontjából 
éppúgy, mint nemzetgazdasági tekintetben igen nagy. M agángazdasági 
jelentőségét terményeinek értéke, tömege s a termőhelyhez kötött köve
telései állapítják meg. Főterm ényének: fá já n a k  használati értéke, 
sokoldalú használhatóságánál s ennélfogva keresettségénél fogva,
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aránylag nagy s az erdőgazdaságra kártékony hatású ingadozásoknak 
nincs alávetve. Ha választékainak értéke pl. a tölgyét nem  is éri 
el, de nagyban és egészben, az értékkülönbséget pótolja a terület- 
egységen létrejövő nagyobb fatöm eg s az ebből nagyobb száza
lékban kihasználható haszonfa értéke, m ert tudnunk kell, hogy a 
fenyő erdő töm eggyarapodása nagy, a lom berdőét jelentékenyen 
felülmúlja s a fák szabályos alakja, hengeressége mindig jóval 
nagyobb haszonfaszázalékot biztosít, m int a minőt a lom berdők 
adnak. És ha most tekintetbe veszszük az imént m ondottakat, hogy 
a fenyőerdők term őhelyi kivánságai nem nagyok, hogy sokszor 
igen szegény s más művelésre nem  is alkalmas, tehát csekély talaj
értékkel biró talajon term elik értékes anyagukat, m éltányolnunk 
kell m agángazdasági jelentőségüket. A fenyőerdők jövedelm ező
ségéről felvilágosítást ad  a statisztika is, melyből m egtudjuk, hogy 
eltekintve a cserhántóüzem ben kezelt erdőktől s a fonóvesszőket 
szolgáltató füzesektől, a legnagyobb tisztajövedelmet a fenyőerdők 
adják.

N em zetgazdasági jelentőségük sem kisebb, m ert hiszen a 
nemzetgazdaság em elésére szolgáló tényezők a magánvagyonban 
rejlenek. Az egyesek vagyonosodása előfeltétele a közjólétnek. Ha 
tehát a rendszeresen kezelt fenyőerdők nagyobb tisztajövedelmükkel 
biztosítják a birtokos jólétét, ezáltal s hathatós védelm et nyújtó 
tulajdonságuk és a klimatikus viszonyokra gyakorolt hatásuk által 
közvetve az államháztartás javára is hatnak. De közvetetlenül is 
nyilvánul ez a hatás, a fenyőerdő fájához kötött sokféle közszük
ségletnek kielégítése által.

A fenyőerdők itt felsorolt kiváló előnyeit nem  nagy áldozattal 
s fáradsággal biztosíthatjuk m agunknak, m ert mint alább látni fogjuk, 
a fenyőerdők tenyésztése s ápolása nem  tartozik az erdőgazdaság 
legnehezebben teljesíthető feladatai közé.

bj F ajok szerin t.

Lúcfenyő ( A b i e s  e x c e l s a  D. C).
Picea excelsa Link. Pinus Abies L. Pinus Picea Du Roi.

Az első helyet foglalja el a fenyők között, nem csak hatalmas 
alakjánál és sokoldalú használhatóságánál fogva, hanem  főképpen, 
m ert a fenyők közül a legkiterjedettebb s összefüggésben is a leg-
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nagyobb erdőket alkotja nem csak hazánkban, hanem  Ausztriában, 
déli és közép Németországban, nem különben Svájcban is. Az 
Alpesekben általában a hegyek lábától kezdve fel a tenyészet felső 
határáig az uralkodó fanem et képezi, de a legszebben nő a közép
m agasságú term őhelyek hom okos agyag- és palás, valamint jobb 
minőségű márgás talajain. H azánkban leginkább a magas hegysé
gekben, m ég pedig az északi és délkeleti K árpátokban, valamint az 
erdélyi keleti és déli határláncolatban alkot nagyobb összefüggő 
állabokat.

Alsó tenyészeti határa a Kárpátokban 400— 1000 m éter 
tengerszín fölötti magasság között változik s itt többnyire a bükkel 
és jegenyefenyővel elegyesen jő  elő. E  határ fölött részint ele- 
gyetlen állabokat alkot, részint pedig társul szegődik hozzá a vörös 
s itt-ott a havasi fenyő. Felső tenyészeti határa igen különböző 
aszerint, amint nagyobb összefüggésben álló zárt állabokat alkot, 
vagy pedig kisebb-nagyobb csoportokra oszlik. Legfelsőbb tenyé
szeti határán elcserjésedik, a havasi legelők szomszédságában pedig 
tenyészeti határát, rendesen pusztításával szorítják lejjebb. így az 
északnyugoti Kárpátokban, irtás által leszorított felső határa 1270 
m éter, holott különben itt 1400— 1500 m. m agasságban zárt 
állabokban jól tenyészik. A zólyom-liptói havasokban 1450, Mára- 
m arosban 1500, Biharban 1600, az erdélyi keleti és déli határ
láncolaton 1800, a régi Bánátban pedig 1890 m éter magasságig 
emelkedik.

Kedvező tenyészeti viszonyok között a lucfenyő állabalkotó 
törzse hengeres növésű és sohasem  ágazik két részre. Zárt állásban 
koronája a törzs legfelső részére szorítkozik s szabátytalan alakú. 
Ezen alul csak az elhalt ágak m aradványai, az »ágcsapokc m erednek 
ki a törzsből. Szabadabb állásban karcsú kúpalakú koronája számos, 
egyenletesen elosztott s vékonyabb gallyakkal m egrakott ágból áll, 
melyek a törzs alsó részén többé-kevésbbé lefelé hajlanak, végük 
azonban ismét felemelkedik. A  törzs felső részén levő fiatalabb 
ágak rendesen felfelé hajlók. Vannak ezeken kívül olyan ágak is 
különösen a törzsből közvetetlenűl kilépők között, melyek állása 
a törzs tengelyére merőleges. Az ágak összességükben, tehát a 
belőlük kiinduló s élénk zöld tűkkel gazdagon m egrakott gallyakkal 
együtt, csúcs felé erősen hegyesedő koronát alkotnak, m elynek víz
szintes vetülete szabadon álló törzseknél jelentékenyen kiterjedt,
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a törzsek állásának sűrűségével (záródás) pedig, m indinkább kisebb 
és kisebb lesz. Kúpalakját késő vénségében is megtartja.

Kúpalaku koronájának szabályos fejlődése leginkább észlelhető 
a jó  term őhelyen, szabad állásban nőtt példányokon, am elyeknél 
a koronát alkotó ágak s gallyak akadálytalanul növekedhettek 
a törzs aljától kezdve annak csúcsáig. Szemre, egy fanem 
sem vetekedhetik az ily lúcfenyő szépségével, de az ilyeneknek 
tenyésztése, mint látni fogjuk, nem  képezi az erdőgazdaság célját.

Tenyészetének felső határán, közel a havasi övhöz, ágai s 
gallyai m indinkább rövidebbek, éppígy a tűk is, m elyeknek színe 
itt inkább szürkészöld s a gallyakat sokkal sűrűbben fedik, ezáltal 
ezeket m integy jobban védik a zord éghajlat viszontagságai ellen.

Gyökérzete általában sekély, vagyis vezér-vagy karógyökér nélküli 
gyökereinek zöme a talaj felső rétegében helyezkedik el s a gyö
kérágakból nagy m ennyiségben fejlődő hajszálgyökerek nagy terü
letet hálóznak be, ritkán hatolnak 1 2 m.-nél m élyebbre. Egyébiránt 
a különböző term őhelyek szerint, a gyökerek kifejlődésében s elhe
lyezkedésében különbségeket észlelhetünk. Jó term őhelyen a gyökér 
ágainak oldalt s lefelé való terjedése m eglehetősen korlátolt s 
csakis a hajszálgyökerek fejlődnek gazdagon. Gyenge term őhelyen 
ellenben a gyökérágak táplálékszerzés céljából messze ágaznak szét 
a talaj felső részében, sziklás, kőgörgeteges term őhelyen pedig a 
gyökér-ágak egy része, sokszor az anyakőzet repedéseibe mélyen 
hatol be. A lúcfenyő gyökérzetének alkalm azkodását s erős fejlő
dési képességét leginkább bizonyítják azok a lúcfenyőtörzsek, melyek 
egyes korhadásnak indúló tuskókra hullott m agvak csírázásából 
keletkeztek s nőttek fákká. Ezeknél a gyökerek kezdetben a kor
hadó tüsköt hálózták keresztül-kasul, később a földbe hatolva, a 
tuskó teljes elkorhadása után a föld színe felett egészen szabadon 
m aradt, m egerősödött s mintegy gyökérállványt képező részből 
em elkedik ki a szép növésű fa.

Term őhelyi kívánságai, más fanemekkel összehasonlítva igen 
szerények. Mély talajt, sekély gyökérzeténél fogva a lúcfenyő nem  
követel. Középmélységű, a talaj iideségét nem  csökkentő porhanyós, 
homok és húm uszszal kevert agyagos palás, vagy m árgás talaj felel 
m eg leginkább a lúcfenyő jó  és tartós tenyészetének. A  tiszta hom ok 
és mésztalajt nem  kedveli. Üdeség alatt, a talaj felső rétegének 
állandó nedvességét kell értenünk, mely különösen nagyon sekély
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talajokon a lúcfenyő életföltételét képezi. A talaj üdeségét a csa
padékokból és a légkör-nedvességéből nyeri s a humusz k ö z e l í 
tésével tartja meg. így  érthető, hogy a lúcfenyőerdők legszebben 
tenyésznek humuszos talajokon s hűvös, nedves levegőjű kiim a alatt.
A meleg, száraz éghajlatot semmiképp sem tűri. W illkomm  erre nézve 
azt mondja, hogy a lúcfenyő valódi term őhelyén, a júliusi közép- 
hőm érsék 15° R-nál nem  em elkedik m agasabbra s a melegmeny- 
nyiség minimuma, am elyet az évi tenyészeti időszak alatt szükségei: 
1160°R, ami -)- 1.3° R isotherm ának *) felel meg. Gayer szerint a 
lúcfenyő tenyészetéhez, a m elegm ennyiség inkább rövidebb tenyé
szeti időszak alatt koncentrálva, mint hosszú ideig szükséges.

Ebből is az következik, hogy a lúcfenyő inkább az északi, 
m int a déli vidék fája s a hegységnek, nem  pedig a lapálynak a 
faneme. Talaj s a levegő nedvessége iránti követeléseinél fogva 
alacsonyabb termőhelyein, a hűvösebb északkeleti, északi, északnyu- 
g o ti és keleti fekvéseket szereti, tenyészetének legfelsőbb határán 
pedig, hol a túlságos nedves kiima mellett, nagyobb fokú m elegre 
is van szüksége, a m elegebb DNy., D., DK., és Ny. lejtőknek ad 
előnyt.

A lúcfenyőerdő a talaj term őerejét nemcsak fentartja, de 
javítja is. Ez a kiváló képessége sűrű koronájában s abban a tulaj
donságában rejlik, hogy vén koráig megtűri, sőt kívánja a zárt 
állást. Sűrű koronája, fáinak zárt állása s némileg a lehullatott tűk, a 
talajt állandóan oly takaróval borítják, hogy a húmuszképzés s a 
talaj üdesége mind a hőség, mind a szelek káros hatása ellen 
megfelelően védve van. A bármi m ódon m egszakított állabzáródás 
helyén elvesztett takarót, a lúcfenyő term őhelyén nyom ban pótolják 
a különféle erdei mohák, m elyek a talaj term őerejének fentartására 
ilyen esetben igen jótékony hatással vannak. Az imént m ondottakból 
önként következik, hogy a lúcfenyőnek világosság iránti kívánsága 
csekély, hogy ennélfogva a valódi ám yatkedveló  fanem ek közé 
tartozik s ebben a tekintetben csak a tiszafa és jegenye fenyő 
múlják felül. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a lúcfenyőnek 
ez a tulajdonsága csakis valódi term őhelyén érvényesül. Mihelyt 
nélkülözi a tenyészetéhez szükséges talajnedvességet, m egköveteli a 
szabadabb állást, hogy a csapadékoknak a talajba való hatolását, a

J) Közepes évi hőmérsék.
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koronák záródása ne akadályozza. Ilyen nem  neki való term őhelye
ken, pl. a hom okon, növekvése, fiatal korában, a világosság kor
látlan hatása következtében, sokszor felülmúlja a valódi term őhelyen 
levő fák növését, csakhogy mindig a fa m inőségének rovására s 
tenyészete nem tartós.

Valódi term őhelyén tapasztaljuk leginkább, mily kis m értékben 
kívánja fiatal korában a világosság élvezetét. A  csak kevéssé ritkí
to tt állabok árnyékában sínylődő csemeték, a körülm ények szerint 
10— 20 esztendeig is életrevalóknak s felszabadulásuk után további 
fejlődésre és erdőképzésre alkalmasaknak bizonyulnak.

N övekvést viszonyai valódi term őhelyén általában rendkívül 
kedvezők. 100 éves vágásfordulóban kezelve, a lúcfenyő a legjobb 
term őhelyi viszonyok között közepes számítással 34 m éter, közép 
viszonyok között 28 s m ostoha körülm ények mellett 15 m éter s 
ennél kisebb m agasságot é r el. Nem ritkán láthatunk hazánk feny
veseiben magasabb korú, 35— 45, sőt őserdőm aradványainkban 50 
m éter m agas s 1— 1 5  m. átm érőjű lúcfenyő óriásokat is. Hosszú 
ideig tartó magassági növekvésével arányos lépést tart vastagsá
gában való kiterjedése: hengeralaku törzsképzése, melyet a m egfe
lelő állabzáródás azáltal segít elő, hogy a fák sűrű állása mellett a 
korona a törzs legfelső részét foglalván el, a feldolgozott tápláló 
anyagok fokozott m értékben rakódnak le a törzs felső részébe s 
ennek vastagodásával elősegítik a hengeralakú törzsképzést. Amily 
kedvezők az egyes fának növekvési viszonyai, éppoly kedvezők az 
állaboké is, m elyek a fák sűrű állása, tehát nagy száma mellett kis 
területen nagy fatöm eget szolgáltatnak. Ebben rejlik a lúcfcnyönek 
kivá ló  gazdaság i jelentősége.

A  lúcfenyő sok kiváló tulajdonságával szemben állanak a 
veszélyek s a károsítások, m élyeknek nagy m értékben van kitéve. 
Már zsenge korától kezdve kell az életére törő s úgy az anorga
nikus, mint az organikus világból eredő káros befolyások ellen 
küzdenie. A hőm érsék szélsőségei: a fa g y  és hőség csem ete állapo
tában hatnak rá károsan. Az első az ú. n. elkésett, vagy kései fa g y  
alakjában, m időn a tavaszi zsenge hajtásokat fagyasztja el, de fe lfa 
gyásképpen is, m időn a fagy a fiatal, sekély gyökérzetű csem etéket 
porhanyós talajon, ha a védő hóréteg hiányzik, kiemeli. Nagyobb 
azonban az a kár, am elyet a hőség a fiatal lucfenyőben azáltal okoz, 
hogy a talaj felső ré tegét kiszárítván, a csem ete vízpárolgása oly
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nagy, hogy ezt a veszteséget a sekély gyökérzet nem képes pótolni . 
s a csemete m enthetetlenül elszárad. A kárnak ez a nem e m agas 
hegygerinceken is tapasztalható, ahol a lúcfenyő állandóan az ú. n.
sorvasztó szeleknek van kitéve.

Hótöres, zúzm ara, jé g  is tesz benne kárt leginkább a közép- 
hegységek magasabb korú állabjaiban, hónyomástól pedig fiatalo
sokban szenved.

A légkörből eredő károk között mégis legerőszakosabban hat 
a szélvihar, szélvész, mely óriási erejének a lúcfenyő töm ött koro
nájára gyakorolt nyomásával, a különben is sekély gyökérzetű fák 
ellenállását könnyen győzi le s dönti halom ra sokszor a legszebb 
lúcosokat. Ez a kár jelen tékeny  szokott lenni különösen nagyon 
sekély, vagy túlságosan laza talajon álló öregebb állabokban.

A növényvilág főleg a gom bák osztályából szolgáltatja a lúc 
ellenségeit, az állatvilágból pedig a káros emlősök mellett leginkább 
a rovarok pusztító serege legfélem letesebb ellensége a lúcfenyőnek. 
Ha e romboló sereg élén az orrmányos bogarak, sziík, vagy apáca
rovar állanak, sokszor, különösen a közép- s előhegységek elegyetlen 
lúcosaiban, nagy területek esnek a tám adó ellenség áldozatául.

Egyébiránt úgy ezekről, m int a fentebb em lített károsításokról 
részletes felvilágosítást ad: az erdővédelemtan.

A lúcfenyő változatai közül erdőművelési szempontból említést 
érdem el az:

Omorika fenyő. P i c e a  O m o r i c a .  Pancic.

A lúcfenyő ezt a rokonát Pancié szerb botanikus fedezte fel 
Szerbia délkeleti részében. Földrajzi elterjedéséről eddig annyit 
tudunk, hogy Szerbián kívül Bosznia és M ontenegró hegységeiben 
1400— 1600 m. magasságban a tenger színe fölött, más fanem ekkel 
igy a lúc-, jegenyefenyő s bükkel elegyesen fordul elő, legköze
lebbi rokonai pedig csak Japánban és Eszakam erika nyugati részében 
találhatók.

Növénytani szempontból való részletes leírása nem tartozik 
az erdőm űveléstan keretébe, de annyit itt is m eg kell róla emlí
tenünk, hogy a lúcfenyőtől különösen tűinek alkotása (keresztm et
szetben inkább három szegletesek s szélesebbek, mint vastagok), ág 
felé hajló felső lapjuk kékes-fehér színezetének, az alsó lap élénk

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



30

zöld színétől elütő különbsége s az által különbözik, hogy a tűk 
eme kékesen fehér csíkjában észlelhetők legnagyobb m ennyiségben 
a 4— 8 sorjában elhelyezett légnyílások.

Karcsú term etű magas törzse is elütő a lucfenyőétől, nem 
különben koronája, mely nem csak szabad, de sűrűbb állásban is 
vékony, legfeljebb 4 cm. vastag s erősen lehajtó ágak által alkotva, 
a törzs alsó részéig terjed s a fának feltűnően hegyeskúp alakot 
ad. Agai m ajdnem  örvös állásúak s csak 0 5 — 1*5 m. hosszúak, a 
törzs alján levők lefelé csüngenek, csúcsuk azonban ívalakúan fel
emelkedik, a középsők vízszintes helyzetet foglalnak el, míg a 
felsőbbek fölem elkednek.

Az Om orikának erdőművelési jelentőséget az eddigi nagyon 
gyér ism ertetések alapján csak abból a szempontból tulajdonítha
tunk, hogy zord éghajlat alatt a tenger színe felett magasan, szabá
lyos törzszsel, gyenge s rövid ágakkal tenyészik s tartósság, ruga
nyosság és szilárdság tekintetében állítólag a lúcfenyő fáját felül
múlja.

Hazánkban a lúcfenyő felső tenyészeti övében érdem es volna 
ezzel a fajjal tenyésztési kísérleteket tenni.

A jegenyefenyő. A b i e s  p e c t i n a t a  D e  C a n d o l l e .
(Pinus Picea L .; Pinus Abies Du Roi; Abies alba Miller.)

Erdőgazdasági jelentőség tekintetében a lúcfenyő mellé sora
kozik, de nem  foglal el akkora területet, mint amaz. Földrajzi elter
jedését reánk nézve érdekessé teszi az a körülm ény, hogy term é
szetes term őhelyének Sziléziában elért legészakibb határától, tenyé
szete Galícián és Bukovinán áthaladva E rdély keleti s déli határ
láncolatára terjed  s Orsóvá tájékán átlépve a Dunát, tovább húzó
dik Bulgárián át a Balkánra s Kis-Ázsiában ér véget. Egyébként 
hazánkban a lúcfenyőt kiséri s ennek alsó tenyészeti határáig ele- 
gyetlen állabokat, leginkább az Osztrovszki-Viepor hegységben 
(Selmecbánya tájékán) a Kis-Kárpátokban (M odornál a szőllőhegyek 
folytatásában) a keleti K árpátokban s H orvátországban az adriai 
tenger felé hajtó hegytetőkön alkot. C soportokban vagy elszórtan 
a lúcfenyő-erdőkben m ajdnem  m indenütt található.

Magassági elterjedése a tenger színe fölött az északnyugoti 
K árpátokban 400— 1200, az északkeleti Kárpátokban 600— 1200»
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a délkeleti Kárpátokban 600— 1450, Horvátországban pedig 650— 
1400 méter. A délkeleti K árpátok völgyeinek szurdokjaiban 400— 
500 m., H orvátországban elsatnyúlva pedig 1500 m. magasságban 
is előfordul. Magasság szerinti imént jelzett elterjedése alapján bízvást 
állíthatjuk, hogy a jegenyefenyő a középhegység faneme.

Külső alakja emlékeztet ugyan a lúcfenyő alakjára, minthogy 
azonban alsó ágai s gallyai többé-kevésbbé vízszintesen, felső gallyai 
pedig felfelé állók s m ert az utóbbiak fejlődésükkel a fa későbbi 
korában túlszárnyalják a csúcshajtás fejlődését, külső alakja nem 
alkot oly hegyes kúpot, mint a lúc, sőt öreg korában a teteje 
határozottan tompává, ú. n. gólyafészek-alakúvá válik. Zöld-fehér 
színű s a gallyakon szép sorjában: fésűsen elhelyezett tűi, a lúc- 
fenyőt hatalm as töm egfejlődésével s hengerességével túlszárnyaló 
törzsének fehéres-szürke kérgével együtt, oly szép külsőt adnak 
ennek a fenyőnek, hogy a laikust éppúgy, mint a szakértőt bám u
latra ragadja. Hengeres fejlődését egy fanem sem  múlja felül.

Ahol a talajviszonyok nem  akadályozzák gyökérzetének fejlő
dését, ez a lúcfenyőétől eltérően, több ágra osztódottan, m élyen 
hatol a talajba s törzsét ott a szélviharok tám adásai ellen jobban 
megerősíti, m int a lúcfenyőé. Term észetes, hogy a gyökérzet 
ilyetén kifejlődésének gátat vet a sekély talajjal biró termőhely, 
melyen gyökereit a talaj színével egyközűen hosszúra fejleszti. Ahol 
ezek m élyebb talajrészekhez jutnak, fejlődésük azonnal lefelé tart. 
Szóval a jegenyefenyő a m ély gyökérzetü fanem ek közé tartozik s 
ebből, de m eg koronájának s hengeres alakú törzsének fejlődéséből 
azt is következtethetjük, ami különben m ár be is van bizonyítva, 
hogy nincs nagy növőtérre szüksége.

Termőhely iránti kívánságai sem klíma, sem a talaj ásványi 
tartalm a tekintetében nem  oly szerények, mint a lúcé. Jó fejlődése 
feltételezi a talaj jó  term őerejét s ezt m eg is találja különösen az 
olyan, bármii}' kőzet elmállásából származó hom okos agyagtalajban, 
m ely elég porhanyós és m ély a gyökerek akadálytalan fejlesztésére, 
de am ellett összetétele által megfelelő m értékben kötött is arra' 
hogy a beléje szivárgó nedvességet gyorsan el ne párologtassa, 
üdeségét el ne veszítse. A  két szélsőséget, t. i. a nagyon por
hanyós és száraz, vagy nagyon kötött és nedves talajt egyátaljában 
nem  kedveli. N edvességre nem annyira a talaj felső, m int inkább 
annak alsó, m élyebb részében van szüksége.
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Nemcsak a talajt, hanem  a légkör nedvességét is megkívánja^ 
habár ez utóbbit nem  oly m értékben, mint a lúcfenyő, de hogy a 
száraz éghajlatot nem  tűri, az bizonyos. Ebben a tekintetben a 
bükknél is érzékenyebb. Egyébiránt nedvesség iránti kívánságaira 
abból is vonhatunk következtetést, hogy valódi, megfelelő term ő
helyén a talaj m indig m oharéteggel van borítva, m elynek közve
títésével a talaj mind a légkör páráját, mind az esőt, hóvízet magába 
szívhatja s könnyebben m eg is tarthatja.

Melegszükséglete a lucfenyőjénél nagyobb, a bükkével m ajd
nem  egyenlő. Magassági elterjedése határának alacsonyabb term ő
helyein jobban kedveli a hűvösebb, vagyis a nedvesebb levegőjű 
s talajukban üdébb, északi, északnyugoti, északkeleti és keleti haj
lású lejtőket, m agasabb fekvés mellett pedig határozottan inkább 
kiválasztja a verőfényesebb, tehát m elegebb délnyugoti, déli, dél
keleti és nyugoti hegyoldalokat. A hőm érsék gyors változásai, a 
hidegből a melegbe való hirtelen átm enet, vagy viszont, nem kedvez 
fejlődésének. W illkomm szerint a jegenyefenyő normális fejlődése 
feltételezi, hogy term őhelye vidékén az évi középhőm érsék leg
kevesebb 5° R. leg y en ; megkívánja, hogy a júliusi, illetőleg augusz
tusi középhőm érsék m egüsse a 15° R.-t s a januáriusi középhő
m érsék — 5° alá ne szálljon. W illkommnak ez az állítása hazai 
viszonyainkat tekintetbe véve m ódosítást szenved, m ert hazánkban 
a jegenyefenyő tulajdonképpeni term őhelyén, Selm ecbánya vidékén, 
a hőm érsék 1852-től 1888-ig, tehát 36 év alatt tö rtén t rendszeres 
m egfigyelésének adataiból kitűnik, hogy a 36 év középértékei sze
rint, ezen a vidéken a jú liu si középhőm érsék csak 7'86° G , a 
januáriusi középhőm érsék pedig —2'97u C.1

A világosság szükséglete tekintetében a jegenyefenyő, a nagyobb 
töm egben elő nem  forduló tiszafát kivéve, a legszerényebb fanem et 
alkotja. Árnytűrése, helyesebben árnyékot kívánó term észete, főképpen 
fiatal korában nyilvánul legjobban, amidőn tapasztaljuk, hogy a 
fagy és hőség ellen védelm et adó anyafák sötét árnyékában a 
fiatal jegenyefenyő évtizedekig, 30, sőt több évig is eléldegél, elten
gődik anélkül, hogy fejlődési képességét elvesztené. Mihelyt a 
favágó fejszéje az anyafákat megtizedeli s a satnya csemete nagyobb •)

•) Dr. Schwartz O ttó ,Klimatológia1 c. müvében. (Selmecbánya mono
gráfiája.)
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világossághoz jut, fejlődése évről-évre szemmel láthatólag fokozódik 
s a növekedés eredm énye: a kifogástalan jegenyefenyőtörzs. [Ter
mészetes, hogy a jegenyefenyőerdők nevelése még sem így 
történik.] Az ilyen árnyékban sínylődő törzsecske alig karvas
tagságú s keresztm etszetén nagyítóval sokszor 30, sőt 50 év
gyűrűt is olvashatunk le.

A jegenyefenyő nagym értékű árnytűrésének tulajdoníthatjuk, 
hogy fái erdőt alkotva, egymás m ellett sűrűn állanak. M egkövete
lik késő korukig a sűrű, teljes állabzáródást, am inek term észet- 
szerű következm énye, hogy kis területen sok hengeralakú törzs 
szorong egymás mellett, m elyeknek valamely területegységre át
számított fatöm egtartalm át egyetlen fanem sem éri el.

A talaj beárnyalása, tűhullatása s a term őhelyén fejlődő m oha
takaró által a talaj term őerejét jókarban  tartja s erre szüksége is 
van, m ert a gyengébb term őhelyen a beárnyalás nagyobb fokát 
nem  tűri el, pedig erdőgazdasági jelentősége főképpen ebben a 
kiváló tulajdonságában rejlik.

Károsításoknak, veszélyeknek a jegenyefenyő kevésbbé van 
kitéve, mint a lúcfenyő, de ellentálló képessége is sokkal nagyobb, 
mint amazé s a szenvedett bajt is ham arább heveri ki. A  légkör 
káros befolyásai közül főképpen a fa g y tó l és hőségtől szenved. 
A fagy különösen tavasz elején a kellőképp meg nem  védett cse- 
m etésekben okoz érzékeny kárt. Fagy iránti érzékenységében a 
jegenyefenyő vetekedik a legkényesebb lombfanemekkel. V iharok
nak, mély gyökérzeténél fogva, jól ellentáll s a vihar által okozott 
kár inkább törésekben, m int döntésekben nyilvánul. Hónyom ástól, 
zúzmarától s ólomesőtől is szenved, de kisebb m értékben, mint a 
lúcfenyő.

A növényvilágból, m ind a m agasabb rendű (virágos) élősködők 
(Viscum album L.), mind pedig a gom bák (virágtalan élősködők), 
különösen az Aecidium elatinum : gom barák, tám adják meg, az állat
világból pedig az emlősök, m adarak s rovarok között szintén elő
kerülnek ellenségei, ezek azonban tám adásukban nem  oly vesze
delmesek, mint a lúc-, vagy erdei fenyő ellenségei. A jegenyefenyő 
ellenségeiről részletesen ad  számot az erdővédelem tan, de egy 
ellenségről itt is meg kell em lékeznünk s ez a vad. Nevezetesen 
az őz az, mely a jegenyefenyő csem etéit s fiatal hajtásait nagy 
előszeretettel rágja s ezzel különösen a m esterséges erdősítések-

Vadas: Erdőmüveléstan. 3
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ben rendkívül nagy károkat okozhat, dacára, hogy a jegenyefenyő 
a lerágou sudat i valamely meiieknajtassai könnyen pótolja, mert 
kiújuló —  reprodukáló — képessége a fenyők között — a tisza
fát kivéve —  legnagyobb s nem csak a hajtások, hanem  az elvesz
tett tűk pótlásában, a kéregsebek könnyű beforradásában s ném i
leg a törzs és tuskók sarjadzásában is nyilvánul. Bizonyos, hogy 
életerőben s ellentállási képességben a jegenyefenyő felülmúlja az 
összes fenyőféléket.

Erdeifenyő. P i n u s  s i l v e s t r i s  L.

A legsajátságosabb term észettel m egáldott fanem ek egyike. 
Valóságos kozm opolita ; nem  válogat term őhelyben, m egjelenik itt 
is, o tt is, jó l érzi m agát ott, ahol van. Nem igen árt neki sem  a 
tél zord fagya, sem  a nyár tikkasztó m elege s m inthogy talajban 
sem válogatós, elterjedésének területe óriási. Nem elégszik meg 
Európával, hanem  részt követel m agának Szibériából, Kaukázusból, 
Kis-Azsia- és Persiából. De az észak zord vidékei sem  vetnek gátat 
elterjedésének, m ert felhatol egészen Skandináviáig. Norvégiában 
az északi szélesség 70°-a alatt a tenger színe fölött 240, az északi 
sarkkör alatt pedig m integy 950 m éter magasságban tenyészik, ott 
hagyva maga m ögött a lúcfenyőt.

H azánkban is a legkülönfélébb term őhelyeken találkozunk 
vele. O tt látjuk Dunántúl, a m agyar-stájer hegységben s a morva 
lapályon ; északon a Szepességben, a H ernád és Poprád között, a 
legkülönbözőbb term őhelyeken. M eghódított oly területeket, melyek 
-azelőtt tölgygyei voltak beerdősítve, m inthogy azonban a tölgye
sek kiritkulása folytán a talaj elsilányodott s a tölgy tenyésztésé
nek többé nem  felelt meg, helyére a cseh erdészek ezt a kevéssel 
m egelégedő s em ellett bizonyos ideig talajjavító fanem et telepítet
ték m eg .1 Nem hibázunk, ha hazánkban való elterjedéséről azt 
mondjuk, hogy a m agyar Alföld rónaságától kezdve fel a havasi 
fenyő határáig, m indenütt található. Allabokat alkotva, felső tenyé
szeti határa az északnyugati és északkeleti K árpátokban 1250, a 
délkeleti K árpátokban pedig 1300 m. a tenger színe felett.

Talaj és kiima tekintetében nem  követelő s talán ennek tulaj
donítható az, hogy újabb időben mesterséges tenyésztése által is,

1 Erdészeti Lapok 1891. X.
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elterjedésének határait hova-tovább tágítja. S ez helyesen történik  
s meg is van okolva ott, hol más nem esebb fanem nem  tenyészt
hető, vagy ahol a kiélt talaj term őképességét kell visszaadnunk, 
m ert erre az erdei fenyő kiválóan alkalmas nem csak alkalmazkodó 
term észeténél fogva, hanem —  m ert dúsan terem  m agot —  köny- 
nyü telepítése s gazdag tűhullatásával a silány talaj term őerejét 
fokozó tulajdonsága miatt is. V isszaélésnek kell azonban tekinte
nünk az oly term őhelyeken való megtelepítését, amelyek kiválóan 
alkalmasak tölgy, jegenye- vagy lúcfenyő tenyésztésére, ahol tehát 
az erdei fenyő tenyésztése csakis tudatlanságra vagy kényelmi 
okokra vezethető vissza. Ezt azért hangsúlyozom, m ert hazánkban 
az ily irányú visszaélések nem csak az erdei — de éppolyan —  ha 
nem nagyobb m értékben —  a fekete fenyő tenyésztésével is tö r
ténnek.

Elégülő term észetét az eddig m ondottakon kívül m ég az is 
bizonyítja, hogy sem a légkör, sem pedig a talaj nedvességét nem  
kívánja , de ha a term őhelynek m eg vannak eme tulajdonságai, 
tenyészete ezáltal nem  szenved, sőt a légkör és talaj m érsékelt 
nedvessége m ellett fejlődésének legnagyobb fokát éri el. Dunántúl 
sokhelyt, igen nedves helyeken tenyészik s azért ott ,lucskos1 
fenyőnek is nevezik. Az égtájak felé való fekvés tekintetében nem 
követelő, többnyire a verőfényes déli oldalok aszott talaján látjuk 
zöldelm, nem  azért, m intha a kedvezőbb viszonyok közt levő, üde 
talajjal biró északi, vagy keleti lejtők nem felelnének m eg tenyé
szetének, hanem  m ert am ott más fanem  nem  terem  meg, emitt 
pedig nem esebb, jobban értékesíthető fanem  foglalja el előle a 
tért. Ahol ez így van, ott a fanem eknek ez a felosztása helyes.

A talaj ásványtárt alm ára nézve nem  válogatós, a talaj fizikai 
tulajdonságai azonban tenyészetére nagy befolyást gyakorolnak, 
m ert mély gyökérzete csalás megfelelő mélységű, oly talajban képes 
kellő m értékben kifejlődni, m ely elég porhanyós arra, hogy a 
levegő, a gyökerek szellőztetése végett, jó l átjárhassa. Legjobban 
megfelel ebből a szempontból, a különben bárm iféle kőzet elmállá- 
sából származó, mély hom okos agyag-, vagy vályogtalaj, mely ha 
még húmusztartalmú is, az erdei fenyőnek legtökéletesebb kifejlő
dését biztosító term őhelyét képezi. Ilyen, tenyészetének leginkább 
megfelelő talajon, az erdei fenyőnél kitűnő s tartós fejlődést ész
lelhetünk. Ezek a term őhelyek szolgáltatják a kiváló m inőségű, a

3*
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v.örösfenyőhöz hasonló, értékes, hosszú és vaskos törzseket s ezeken 
a term őhelyeken tapasztalhatjuk, hogy a különben gyér állást ked
velő erdei fenyő a sűrűbb állást is jó l eltűri.

Növekedésében s törzsalkotásában egyébiránt szintén találhatunk 
sajátos jellegeket. Fiatal korában ugyanis az ágak a törzsből hatá
rozott örvökben fejlődnek, későbbi korában az ágaknak ez az 
örvös fejlődése m indinkább elm osódik s a korona szabálytalanul 
elosztott ágakkal, a lom bfák koronájához hasonló elterebélyese- 
déssel képződik. Dacára gyér állást kedvelő term észetének, ágaitól 
gyorsan tisztul, m iért is kedvező term őhelyi viszonyok között magas 
és síma törzseket alkot. Nem így sziklás helyeken, vagy a sor
vasztó szelek hatásának kitett magas, sovány talajú hegygerinceken, 
hol a koronának ernyőszerű kifejlődése mellett a törzsek alacso
nyak, sokszor igen szabálytalanul, elnyom orodottan, villásan fej
lődnek. E nnek  oka a talaj sekélységében keresendő, mert, ha az 
erdei fenyő, mint erről a fennebbiekből meggyőződhettünk, köve
teléseiben szerény is, szabályos fejlődéséhez a m ély talajt feltétlenül 
megkívánja, hogy ezáltal a már fiatal korában dúsan s messze 
elágazó gyökérzetének s a gyökérfőből erősen fejlődő vezérgyöke
rének, a további növekedésre alkalmas helyet biztosítson. Itt külön
ben újra m eg kell em lékeznünk az erdei fenyőnek egy sajátságáról, 
t. i. alkalm azkodási képességéről, mely főképpen gyökérzete term é
szetében rejlik. Száraz, sovány talajban éppúgy, mint vizenyős, lápos 
helyeken, gyökérágai, a szükséges táplálékot beszerzendő, a talaj 
színével egyközűen messze elágaznak. K ötött, agyagos talajban 
viselkedésük m ár egészen más. Sűrűén, töm ötten gom olyodnak 
össze itt kis helyen, m ert a táplálóanyagot nem  kell messziről 
szállítaniok; viszont sziklás, kőtörm elékes helyen, hálószerűén vonják 
be a sziklákat, (pl. a békási szorosban), vagy kőgörgetegeket s ahol résre 
akadnak, azt rögtön elfoglalják, hogy abban megkezdhessék kőbontó és 
egyszersmind táplálékot szerző m unkájukat. (Kőzetek elmállása.) És ha 
ezenkívül tekintetbe veszszük, hogy az erdei fenyő hideg és meleg 
kiima alatt, száraz és nedves, lápos, vagy tőzeges term őhelyen is 
hasznosítható alakban tenyészik s hogy csak szép, szabályos fejlő
déséhez kö t feltételeket, nagyfokú alkalmazkodó képességének elis
m erése mellett, erdőgazdasági jelentőségét sem  tagadhatjuk el. Ez a 
jelentősége m ég inkább előtérbe lép, ha tekintetbe veszszük, hogy 
fiatal korában gazdag tűhullatásával a talaj term őerejét jelenté-
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k é n y é n  növeli, m iá lta l e lsz e g é n y e d e tt ,  k ié lt ta la jo k  e rd ő s íté sé re , ta la j- 
ja v ítá s  sz em p o n tjáb ó l, rö v id  v á g á s fo rd u ló  m elle tt, á tm e n e tk é p p e n  
igen  a lk a lm as fan e m ű i szo lgál. H a n g sú ly o z n u n k  k e ll ,a rövid  vágás- 
fordulótf s ,átm eneti fa n e m e t m e rt id ő se b b  k o rá b a n  az e rd e i fen y ő  
maga m agát ritk ítja , a  c sa k  k issé  á rn y é k b a n  m a ra d t tö rz se in e k  
k isz á ra d á sa  által, m in e k  k ö v e tk e z té b e n  a  szél s n a p s u g a ra k  ta la j-  
szárító  s h ú m u sz tfo g y asz tó  h a tá s u k a tú jb ó l m e g k e z d h e tik , a  talaj te rm ő 
e re jé t ú jra  e lvesz the ti.

E nnek bekövetkezését m eg kell előznünk, más fanem ek 
telepítése, vagy közbeelegyítése által, miről részletesen később 
lesz szó.

Illés Nándor főerdőtanácsos szerint *) a morvamenti homokon, neveze
tesen a malackai erdőkben, a futóhomok fölött az erdei fenyő tűi nem kor
hadnak el, hanem a gyanta összeforrasztja azokat. Az ottani erdészek ,Hunger- 
humus‘-nak nevezik s azt állítják, hogy a felújítás csak azután sikerül, ha az 
összesült húmuszt áttörték. Barázdákat készítenek s azokba ültetnek.

Már az eddigiekből is következtetést vonhatunk arra  nézve, 
hogy az erdei fenyő a világosságot kívánó  fanem ek közé tartozik 
s csakugyan a nyírt és vörösfenyőt kivéve, egyetlen fanem sem 
kivánja annyira a szabad á llást, a napsugarak korlátlan élvezhetését, 
mint éppen az erdei fenyő. A csem eték is csak rövid ideig tűrik 
a beárnyalást s ennek is csak m érsékelt fokát, különben elsatnyúl- 
nak, sőt tartós beárnyalás m ellett a fiatal fenyők el is pusztulnak; 
a sudár hosszabb beárnyalása esetében elveszti fejlődő képességét, 
ámivel a törzs szabályos képzése van m egakadályozva; később is, 
egymás közt csak nehány évtizedig állhatnak sűrűbben a fák, m ert 
a szomszédos ágak- s gallyak okozta erősebb beárnyalást, semmi
képp sem tűrik. Ekkor kezdődik köztük a létért való küzdés s az 
a győztes, m elynek koronája a másiké fölé kerekedik. Az így legyő
zött, elnyom ott törzs, pár évig még tengődik, sínylődik s ha a 
fejsze nem könyörül rajta, végre is elpusztul, elszárad.

Az erdei fenyőre nézve is éppúgy, m int a többi fanem re érvé
nyes az az általános tapasztalat, hogy: m inél jobb termőhelyen tenyé
szik , annál inkább eltűri a beárnyalást.

Egyetlen egy fanem sincs annyi károsításnak kitéve, m int az 
erdei fenyő. A károsítások kiterjednek a fa m inden részére, min
den szervére, a csúcstól le a hajszálgyökerekig. A  légkörből a

*) Erd. L. 1895. IX. 936. 1.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



38

legveszedelm esebben hat az erdei fenyőre a hótörés, m ert nem 
csak a fiatal törzsek, hanem  az idősebb fák ágai, gallyai s a törzs 
felső része is nagyon törékenyek. A terebélyes koronájával felfogott 
nagy hótöm egek akkora nyom ást gyakorolnak ágaira, hogy ennek 
ellenállani nem  képesek s nem  ritkán a törzs felső részével együtt 
letörnek. K ülönösen tapasztalható ez a jelenség, a m agasabb hegy
ségek. hóban dús term őhelyeinek, hirtelen nőtt, sűrű záródású 
rudas erdeiben, ahol sokszor nagy területeken esik a hótörés áldo
zatául az erdő. E nnek lehet tulajdonítani, hogy az erdei fenyő
erdőt term észetes elterjedésében sem a középhegységek magasabb 
s rendesen hóban gazdag lejtőin, sem pedig az ily term észetű 
völgyekben nem  lehet látni.

A  hótörésnél sokkal kisebb m értékben árthat az erdei fenyő
nek a zúzmara, vagy a jégnek  az ágakra való lerakodása folytán 
bekövetkező törés.

Fagy és hőség iránt, m int az eddigiekből tudjuk, érzéketlen, 
kivéve azt az esetet, m időn a fagy az erdei fenyő fejlődő, egészen 
zsenge hajtását éri s elfagyasztásával benne kárt okoz. Ez azon
ban a ritkább esetek közé tartozik. Szélviharoktól is kevesebbet 
szenved, m int akár a lúc-, akár a jegenyefenyő. K ülönösen kevés szél- 
dön tö tt fákat látni a  mély talajú term őhelyeken, ahol az erősen 
kifejlődő vezérgyökér, a fának a legnagyobb szélvész ellen is le 
nem  győzhető ellenállási képességet biztosít. Ez a képesség term é
szetesen a talaj sekélységének fokával m indinkább csökken, de a 
lúcfenyő csekély ellenállási képességének fokára soha sem sülyed.

A légköri károsítások közül m ég a villám csapást is meg kell 
em lítenünk, nem  azért, m intha az ezáltal okozott károsítás nagy 
volna, hanem , m ert az erre vonatkozó eddigi vizsgálatok adatai azt 
bizonyítják, hogy a villám a fenyők közűi az erdei fenyőt keresi 
fel legtöbbször.

Az élő világból eredő károsítások egész rajával kell az erdei 
fenyőnek, apró csem ete korától kezdve öregségéig, leszámolni.

A rovarok nagy serege, az erdeifenyőt pusztító m unkában 
fáradhatlanul vesz részt s bizony nem  ritkán esnek nagy erdő
részek s illetőleg csem etések áldozatul a fenyőlepke hernyója, az 
apácarovar, a T ortrix  bouoliana (kivált az Alföldön), az orrmányo- 
sok, a cserebogár pajodja stb. stb. öldöklő vagy torzulásokat okozó 
tám adásainak.
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A növényvilágból főleg a gom bák tám adásainak van kitéve 
Ezek közűi fiatal korában a m ár általában ismert H ystenum  p in a stri 
pusztítja, amely tűinek lehullását s ezáltal a fiatal fenyő halálát 
okozza, későbbi korában pedig leginkább a Trametes p im  és Aga- 
ricus melleus nevű gombáktól szenved, m elyeknek elseje a törzs, 
az utóbbi pedig a gyökér korhadását idézi elő.

Alig említésre méltók a gyom oknak tulajdonítható károk, 
m ert az erdei fenyő fiatalkori gyors növésével rövid idő alatt a 
gyom ok fölé kerekedik.

A feketefenyő. P i n u s  L a r i c i o  P o i r e t .  v a r .  a u s t r i a c a
E n d l i c h e r .

(Pinus austriaca Höss; P, nigricans H őst; P. nigra Arnold.)

Erdészeti jelentőség tekintetében az előbbi fanem  mellé sora
kozik, m ert szintúgy rendelkezik oly sajátságokkal, m elyeknél fogva 
bizonyos, más fanem ekkel be nem  telepíthető s m ezőgazdaságilag 
nem  használható területeken tenyészete biztosítva van.

M inthogy tenyészetében előbbi fajrokonánál nagyobb m eleget 
kíván, term észetes elterjedésében is a m elegebb éghajlatot választja 
s ehhez képest term észetes elterjedése E urópa délszaki tájaira szo
rítkozik. M esterségesen telepítve azonban jól tenyészik a hidegebb 
sík tájakon is, így Ném etország északi részében, sőt Dániában is. 
L egnagyobb területet foglal el term észetes elterjedésében Ausztriá
ban és Bosznia-Hercegovinában. Innen ered  austriaca  faj neve is 
Különösen Alsó-Ausztria, Karinthia, Krajnában s az osztrák tenger
part vidékein alkot nagyobb összefüggő erdőségeket. Ezenkívül kisebb- 
nagyobb terü le teket foglal el a horvát tengerpart erdős vidékein és Dal
máciában. H azánkban a K árpátok déli nyúlványaiban O-O rsova körül 
s a H erkulesfürdő tájékán a tenger színe felett 1230 m éterig em elkedő 
Damoklet, helyesebben Dom oglett határhegység déli lejtőit foglalja 
el. Újabban sok helyütt, különösen előbbi fajrokonával együtt, 
m esterséges erdősítéssel m egtelepítve, elég helytelenül, más nem e
sebb fanem ek term őhelyein láthatjuk, pedig  hazai term őhelyi viszo
nyaink mellett, a fekete fenyő tenyésztése csakis m elegebb éghaj
latú vidékeink kopár, elkarsztosodott, különösen m észanyakőzetből 
alkotott hegység einek s némileg a hom okterületek beerdősítésénél 
van megokolva.
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A fekete fenyő term észetes term őhelyein, így a Dom ogletton 
is, kitűnő faminőséggel, egyenes, hatalmas s teknikai célokra 
alkalmas törzseket alkot, m elyeknek koronája az erdei fenyőétől 
abban különbözik, hogy jó  term őhelyein nem terebélyesedik el 
annyira, hanem  inkább tojáshoz hasonló alakban fejlődik. Csak 
vén korában terebélyesedik el jobban  s sziklás helyen válik többé- 
kevésbbé lapossá teteje, de ágai s ezeken a hosszú, sötétzöld tűk, 
m indenkor m ereven állanak. Fiatalkori fejlődése m indenben az 
erdei fenyőéhez hasonló. Szabadon álló fáknál a korona mélyen 
ereszkedik le a törzsön, de záródásban is a törzs nagyobb részét 
foglalja el, m int ezt az erdei fenyőnél tapasztaljuk. Sziklás, száraz, 
meszes talajon a törpefenyőhöz hasonlóan tö r pül el.

Gyökérzete olyan határozott vezérgyökeret, mint az erdei fenyőé, 
nem  fejleszt. A  gyökerek egyrésze a talaj színével egyközűen 
messze nyúlik, másrésze pedig, m elyek közül több erősen m egvas
tagodik, mélyen hatol be a talajba. Sziklás, sekély talajrétegű te r
m őhelyeken, csakis a talaj színe alatt kis m élységben messze 
elágazó m ellékgyökerek fejlődhetnek ki, m elyeknek m egfelelően 
a fa koronája is lapos ernyőalakot vesz fel.

A  term őhelyhez különös feltételeket nem csak hogy nem köt, 
hanem megelégszik a sivár sziklavilág, a sovány kőgörgetegek s 
a száraz homoktalaj legkisebb m értékű term őerejével is. E  tulaj
donságára esik erdőgazdasági jelentőségének súlypontja, m ert azáltal 
válik alkalm atossá oly területek beerdősitésére, m elyeknek kietlen
ségével más fanem sikerrel m eg nem  küzdhet. Éppen ezért, hazánk 
állam erdészetének felsőbb hatósága, a feketefenyő csem eték évenkint 
nagy m ennyiségben történő term elését, nem  a rendes kezelés 
alatt álló erdőterületek vágásainak beerdősítése céljából rendelte 
el, hanem  hogy általuk hódíttassanak vissza az erdőgazdaság 
számára hazánknak a rablógazdaság által kopárokká, karszt-tá vált, 
m ész-dolom it és más anyakőzetű hegységrészletei, m elyeknek 
gyenge term őképességű, a rekkenő hőségnek kitett avar területén 
más fanem tenyészete ki van zárva. E rre  a fekete fenyő még 
azért is alkalmas, m ert ily helyeken a tél derm esztő fagyát sem 
sínyli meg. Amint megelégszik a száraz talajjal, éppúgy nem  kívánja a 
levegő nedvességét sem, miért is a szárító szelek kedvezőtlen 
hatását legkevésbbé érzi. A levegő m érsékelt páratartalm a azonban 
jó  tenyészetét kiválóan elősegíti.
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Talajjavító  képessége az erdei fenyőénél nagyobb, m ert 
egyrészt hosszabb s vastagabb tűit nagyobb m ennyiségben hullatja, 
másrészt, m ert a sűrűbb állást az erdei fenyőnél hosszabb ideig 
tűri s beárnyalása is tökéletesebb, a talajt mind a nap, mind a 
szelek káros behatásai ellen tartósabban s fokozottabb m értékben 
védelmezi. Ezáltal adja vissza a kopárok term őerejét is s teszi 
alkalmassá az ily területeket a bükk, vagy jegenyefenyő, esetleg 
a tölgy tenyésztésére.

A  beárnyalást határozottan jobban  tűri, mint az erdei fenyő, 
de korántsem  oly m értékben, mint a lúc- és jegenyefenyő; sőt a 
havasi és símafenyőnél is több világosságot követel. A világosság 
szükséglete tekintetében am a fanem ek közé tartozik, melyek a 
határozottan világosságot kívánó  és ám yattűrő  fanem ek csoportja 
egyikéhez sem  csatlakoznak, hanem  e két csoport között állva, 
jóform án az összekötő kapcsot alkotják.

Sokkal kevesebb károsításnak van kitéve, mint íenyőrokonai, 
kivéve a hónyomás által okozott kárt, mely különösen a fiatal, 
sűrű záródású feketefenyő állabokat sújtja legérzékenyebben. Szél
vészszel jól dacol, a hőség és hideg iránt sem érzékeny.

Az állat- s növényvilágból is sokkal kevesebb ellensége van, 
mint a többi fenyőfélének s ami van, az sem nagyon veszedel
mes. L egtöbbet szenvednek csemetéi egerektől, m elyek gyökereit 
s az őzektől, melyek duzzadt rügyeit rágják.

Vörösfenyő. L a r i x  e u r o p a e a  DC.
(Pinus Larix L.; Abies Larix Lamarck; Larix decidua Miller.)

Ha a fenyőféléket fájuk minősége és értéke szerint csopor
tosítanék, akkor a vörösfenyő az első helyet foglalná el, m ert 
használhatóság tekintetében egy fenyő sem  versenyezhetik fenyő
erdőink e díszével, mely élénk világos-zöld tűrózsákból álló kön
tösével a lúc- és jegenye fenyő-erdők sötét fái közé egyenkint, 
vagy csoportosan elegyedve, azok kom or hatását ellensúlyozza.

Hegységeink eme kiváló fanem ének term észetes tenyészete az 
Alpeseken (Dauphiné) kezdődik, innen tovább halad Brassóig s 
északi elterjedésének határát hazánkban az Északi-K árpátokban éri 
el. Természes elterjedésének déli határa, a déli Alpeseken, H orvát
országban s Magyarország déli részében van. E redeti term őhelyei
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szerint a vörösfenyő határozottan m agas hegységi fanem et képez, 
m ert állabokat alkotva, kitűnő m inőségben a lucfenyő övében for
dul elő, vagy ezen felöl, a havasi fenyővel társaságban alkotja az 
erdők elterjedésének felső határát. így hazánkban az észak-nyugati 
Kárpátokban felső tenyészeti határa 1400— 1500, az észak-keleti 
K árpátokban pedig 1600— 1850 m. t. sz. f. m agasságig terjed. Dél- 
T irolban az O rder hegységen 2400 m éterig hatol fel.

Mesterségesen tenyésztve mind Közép-, mind Eszak-Európa 
legkülönbözőbb term őhelyein láthatjuk. Hazánkban is az újabb 
erdősítéseknél a vörösfenyő nagy m ennyiségben szerepel, de azokon 
a helyeken, hol a term őhely viszonyai nagyon eltérők a vörösfenyő 
term észetes elterjedése határában észlelt term őhelyi viszonyoktól, 
rendesen a vörösfenyőrák — Peziza W ilkommii —  betegségének 
esik áldozatéi, vagy ha ezt elkerüli, legtöbb esetben jóform án 
hasznavehetetlen pudvás faanyagot szolgáltat. Ha jó  minőségű 
—  vörös gesztű —  fát kívánunk tőle, m eg kell válogatnunk 
term őhelyét.

A vörösfenyő szép egyenes, hengeres, m agas törzsű fát alkot, 
m elynek koronája rendesen hegyes kúphoz hasonló. A koronát 
alkotó ágak, gallyak növése is sajátságosán eltérő az eddig tár
gyalt fenyőfajok ágai fejlődésétől, m ert a vörösfenyő ágainak 
nagyobb része a törzsből annak tengelyére m erőlegesen nő s csak 
végük hajlik felfelé. Ezekből fejlődnek a hosszú függő hajtások, 
melyek a m indig nagyobb számban megjelenő rövid hajtásokkal 
együtt alkotják a vörösfenyőt jellemző laza lombozatéi, jóform án 
átlátszó s öszszel tű it lehullató  koronát. Szabad állásban az ágak 
a törzs alsó részéig fejlődnek, de m ég sem nyúlnak le oly mélyen, 
mint a szabadon álló jegenye, vagy lúcfenyő ágai, holott zárt állás
ban, a kúpalakú korona igen kicsiny, csakis a törzs legfelső részére 
szorítkozik.

A vörösfenyő törzsfejlődésének m ég egy sajátságáról kell 
megem lékeznünk, t. i. hogy alant a legkülönbözőbb term őhelyeken 
kardalakiían  fejlődik. A szelek, a hó hatásának, vagy a világosság 
felé való törekvésnek, vagy ezek együttes m űködésének következ
m énye-e ez a fejlődés ? határozottan bebizonyítva nincs.

Gyökérzete hasonló az erdei fenyőéhez, m ert erős fejlettségű 
karógyökérrel, vagy későbbi korában m élyre m enő szívgyökerek
kel bír. A szélvészek hatásának jobban ellenáll, viharedzettebb a
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jegenyefenyőnél, LŐt m ég az erdei fenyőnél is. Természetes, hogy 
sekély talajú, kőgörgeteges, sziklás term őhelyeken gyökérzete háló
szerűén fejlődik s a messze kúszó gyökérágak mintegy keresik a 
sziklarepedést, vagy kövek közeit, hogy a z o k b a  behatolva, táplálékot 
szerezhessenek s törzsüknek szilárdabb állást biztosíthassanak.

Gyökérzete fejlődéséből biztos következtetést vonhatunk a talaj 
minőségéhez kötött kívánságaira nézve. Erős, mélyen m enő gyö
kerei fejleszthetésére, mély talajra van szüksége, vagy legalább 
ilyennek ad előnyt, de nem  kifogásolható m agatartásában, fája 
minőségében, olyan sziklatörmelékes, vagy kőgörgeteges helyen sem, 
melynek húmusztartalmú repedéseibe, hézagjaiba gyökérágait be- 
mélyesztheti, sőt term észetes tenyészetében, ily term őhelyeken adja 
a legjobb minőségű s legértékesebb fát.

; Tenyészetének, megfelelő kiima alatt, általában m egfelelnek a 
m érsékelt kötöttségű, tehát sem nagyon porhanyós, sem pedig 
nagyon kötött talajok, így különösen az agyagos mésztalajok és 
az agyagos hom oktalajok, szóval a különféle kőzetek elmállásából 
származó oly talajok, melyek a 711 érzékelt porhanyósság eléréséhez 
szükséges agyagm ennyiséget tartalmazzák. H a emellett a talaj még 
húmusztartalmú és m érsékelt nedvességű is, term észetesen előnyös 
hatással van fejlődésére.

K iim a  tekintetében, m ert magas hegységi fanem, nem  a 
meleg nagy m ennyiségét s intenzív hatását, hanem  a rövid ideig 
tartó nyárnak egyenletes, m érsékelt m elegét kívánja. Ezért m agas
sági elterjedése övének alsó és közép részében, főképpen az északi 
és keleti lejtőket, felső részében pedig inkább a verőfényes dél- 
és délnyugoti hegyoldalokat kedveli. A nagyon vizenyős, elposvá
nyosodott talajjal bíró s túlságosan nedves levegőjű term őhelyeket 
m indenütt kerüli.

A  világosság szabad élvezetét —  a nyír kivételével —  egyet
len fanem sem kívánja oly m értékben, m int avörösfenyő. Cseme
téi, nem hogy más fák lombozatának, de m ég saját anyafái laza gallya- 
zatú s a fény átszűrődését m egengedő koronáinak árnyékát sem 
tűrik s későbbi fejlődésükben is feltétlenül m egkövetelik, hogy koroná
juk teljesen szabadon, korlátlanúl élvezhesse a világosságot. Amint a 
csem eték a legkisebb beárnyékolás m ellett elvesztik fejlődési képes
ségüket, éppúgy ki van zárva az állabképzés ott, hol a fák állása oly sűrű, 
hogy koronájuk oldalnyomásnak, vagy beárnyékolásnak van alávetve.
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Bízvást állíthatjuk tehát, hogy a vörösfenyő jó  tenyészetének 
fó'feltételét a koronának szabadon való fejlődhetése képezi. E  tulaj
donságánál s gallyazatánál fogva könnyen beláthatjuk, hogy az 
általa képezett elegyetlen állabok talajának term őképessége, a nap
fény s szél hatása következtében sokat szenved, mely káros hatás 
azonban, mint látni fogjuk, ellensúlyozható más fanem ek közbe- 
elegyítése által.

Úgy, mint más fanem nek, a vörösfenyőnek is fel kell venni 
a harcot ellenségeivel szemben. Ezeknek száma m eglehetősen 
korlátolt igazi term őhelyén: a m agas hegységekben, de annál na
gyobb ott, hol m esterséges tenyésztése, az alacsonyabb fekvésű, 
term észetének m eg nem  felelő term őhelyeken történik. Ily helyeken 
új meg új ellenségei tám adnak, de a régiek sem  m aradnak el.

A  m agas fekvés zord klímájának m inden viszontagságai ellen 
edzve van. Nem bír vele a szélvész, eltűri a tél legkeményebb 
hidegét s a zsenge csemete is gyorsan fejlődő karógyökerével 
m egküzd a felfagyás veszélyével. Hó, zúzmara, jég, vékony, le
csüngő gallyazatára nem rakódhatik  le oly súlylyál, hogy kárt tegyen 
benne s a gyom ok sem fojthatják m eg a csemetét, m ert gyors 
növésével túlszárnyalja azokat.

Sok kárt tesznek benne azonban a különféle gom bák, m elyek 
között legveszedelm esebb a vörösfenyő-rákot előidéző s fennebb 
már megem lített P eziza W ilkom m ii s a rovarok közül főképpen a 
Coleophora laricella. V adtól is szenved, de ezeket a sebeket épp
úgy, mint a más módon keletkezett erőszakos sérüléseket nagy 
kiújuló képessége többnyire beforrasztja, vagy az elvesztett hajtá
sokat, alvó rügyekből fejlődő hajtásaival pótolja.

H avasitenyő, (azelőtt Cirbolya fenyő). P in u s  C e m b ra  L.

Épp úgy mint a vörösfenyő, a magas hegységek fája, sőt hatá
rozottabban az, m ert alacsonyabb fekvés mellett egyáltalján nem  
tenyészthető s a magas hegységben is feljebb hatol a vörösfenyő
nél, em ennél sokkal rövidebb tenyészeti időszakkal megelégszik. 
H arm adfélhónapos, fagym entes időszak teljesen megfelel tenyé
szetének.

Közép-Európában kizárólag az A lpesekben s K árpátokban 
tenyészik, rendesen gyér s csak ritkábban jobb  záródású fenyvesek
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közé elegyedve. A Kárpátokban egyesen, vagy csoportosan, a magas 
Tátrától kezdve délkelet felé egészen Erdélyig, különböző tenger
szín feletti m agasságokban jő  elő. E lterjedésének alsó határát 
az eddigi kutatások adatai szerint, az északnyugati Kárpátokban 1200 
méterre, felső határát pedig, a délkeleti K árpátokban 2000 m éterre 
teszik.

Az A lpesekben is tenyészete az összes fanem ek közt leg
magasabbra — 2500 m éteren felül —  terjed.

Term észetes előjövetelének határán alul, legfeljebb, mint díszfa 
tenyészthető.

A lakja  öreg korában rendesen szabálytalan, m ert tenyészeté
nek zord term őhelyén, sudara ritkán m aradhat épségben. Vagy a 
szél, vagy a hó töri le s ekkor valamelyik oldalhajtás veszi át a 
sudár szerepét addig, míg azt is ugyanaz a baj nem éri, ami pedig 
rendesen be szokott következni. így aztán egy-egy fán sokszor 
több ilyen megcsonkított, a törzszsel rendesen egyközűen felfelé 
törekvő hajtás keletkezik, m elyek a törzs további szabályos fejlő
dését term észetesen megakadályozzák. Ily törzseken a korona is 
szabálytalanúl elágbogasodva terebélyesedik. Ezt a bajt a havasi 
fenyő védett állásban, nem különben életének első évtizedeiben 
rendesen kikerüli s ekkor a törzs szabályos, kúpalakú koronával 
fejlődik, m ely zárt állásban, a csonka ágaktól m ent törzsnek felső 
részét foglalja el.

A  gyökérzet ennél a fanem nél is karógyökérrel képződik, ez 
azonban fejlődésében m indinkább visszamarad s csak a mellék
gyökerek erősödnek s vastagodnak oly m értékben, hogy sziklás 
talajon is, a kőtuskókat átölelve, adnak  szilárd állást törzsüknek. 
Ilyenkor a gyökérfőből kiinduló vastag gyökérágak részben a föld 
színén kúsznak, miáltal a fa különben is sajátságos, sokszor bizarr 
alakja m éginkább előtérbe lép.

Már elterjedéséből következtethetjük, hogy a term őhely iránt 
túlságos követelései nem  lehetnek. Nagyobb meleg helyett inkább 
a levegőnek gazd a g  páratartalm át, a talaj ásványi tápláló anyaga 
helyett pedig, a ta la j üdeségét kívánja. Kerüli tehát, sőt nem  is 
t t r i  a sovány, száraz kvarctalajt s keresi az üde, hom okos agyag
talajt, melyen, ha elég m ély s ha üdeségének állandósága akár 
zöldelő m ohatakaró, akár pedig a fák kellő záródása által biztosítva 
van, a havasi fenyő kiválóan szépen tenyészik.
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Az égtájak felé való fekvés tekintetében jobbára az északi 
hegyoldalnak ad előnyt, ami csekély melegszükségletéből követ
kezik. K em er erre nézve azt állítja,1) hogy az évi tenyészetéhez 
szükséges melegm ennyiség m inimuma: 648° R. s a fagymentes te
nyészeti időszak tartam ának minimuma: 67 nap. Ebből az követ
kezik, hogy hosszú téli nyugalomra, rövid, de m eleg nyárra van 
szüksége.

Ott, ahol nagyobb csoportokban elegyedik a lúc- vagy vörös- 
fenyőállabok közé, gazdag tűhullatásával a talaj term őerejének 
fokozására nem csekély m értékben járúl hozzá. Dacára annak, hogy 
csemete korában megtűri a nagyobb fokú beárnyalást is, mégis 
inkább a világosságot kedvelő  fanem ek közé tartozik, m ert kiváló 
előszeretettel telepszik m eg a nagyobb világosságot élvező magas 
fensíkokon, kiugró hegyfarkakon, hegyéleken s m indig kerüli a 
sötét völgyvápákat s keskeny, barátságtalan szurdokokat. Ez nagyon 
term észetes is, ha figyelembe veszszük évi fejlődésének rövidségét, 
mely alatt az asszimiláció megfelelő m értékben csakis a vilá
gosság szabad élvezete mellett történhetik. A zártabb állást jó term ő
helyen s különösen a vörösfenyő társaságában jól tűri el.

Világosság iránti m agatartása összes tényezőinek figyelembe
vételével, a világosságot kívánó fenyőfélék között az utolsó helyen 
állónak, vagyis olyannak tekinthetjük, mely az átmenetet képezi az 
árnyatkívánó fenyőfajokhoz.

Mint a fatenyészet övét bezáró alak, kell, hogy az idő viszon
tagságait ne csak tűrje, hanem  ennek  m inden erőszakos tám adása 
ellen vértezve is legyen. És csakugyan, a magas hegyorm okat 
ostromló legnagyobb orkánokkal veszi fel törzse a harcot, bízva 
gyökérzetében, m elynek erős ágai kim ozdíthatatlanúl kötik egybe 
a talajjal. A havasi fenyőt meghajlíthatja a szélvihar, de helyéből 
ki nem  mozdíthatja; letörheti koronáját, m egtépázhatja gallyazatát, 
de gyökerestől kiforgatva megölni nem  képes.

A  fagy nem  tesz kárt benne s a hónyom ást sem  érzi meg, 
legfeljebb törékeny sudara, m ert m egfásodott, szívós, rugalmasan 
hajlékony ágain s gallyain a hó m eg nem  telepedhetik, azokról 
rögtön lesuvad.

De kárt tesz benne legnagyobb ellensége — az em ber ! Ha-

b Oesterreichische Revue 1864. és 1865.
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csak szerét ejtheti, kivágja havasaink e büszkeségét, m ert fája a 
egszebb m űfát adja; m agjára is éhes, m ert jóízű csem ege-gyanánt 
élvezheti. Az em ber kapzsisága által okozott pusztítás munkájához 
társul szegődnek az állatok is, így a mókus, egér s részben a cser
szajkó, m elyek az ízletes m agvakat szintén nem vetik meg, nem 
különben a havasi tájon rendesen nagy szám ban legelő marha, 
mely a csem etét tapossa tönkre. Csak ennek tulajdonítható, hogy 
havasi tájaink e szép és értékes fájának nem  terjedését, hanem, 
kellő gondozása hiányában, pusztulását s egyes helyeken már tel
jes kiveszését tapasztalhatjuk.

Sim afenyő, P i n u s  S t r o b u s .  L.

Eszak-Amerika keleti államaiban, főképpen K anadában honos. 
Idestova 200 esztendeje, hogy Európában is m egtelepítették s 
hazánk egyes vidékein is láthatók már 50—60 éves példányok 
(nevezetesen a Selmecbányái erdészeti akadém ia növénykertjében), 
fiatal állabokat alkotva pedig, ha nem  is nagy területeken, már 
több hazai erdőgazdaságban jő  elő.

A tenyésztési kísérletek azt bizonyítják, hogy alkalm azkodási 
képessége igen nagy, m ert alacsonyabb term őhelyeken éppúgy, mint 
nagyobb tengerszín feletti m agasságnál s bárm ely égtáj felé lejtő 
hegyoldalakon jól tenyész s mind töm eggyarapodás, mind pedig 
alak tekintetében alig egy-két fanem múlja felül.

Alakja többé-kevésbbé hasonlít a lucfenyőéhez. Egyenes s 
kellő záródásban hengeres törzse éppoly m agasságot ér el, akár a 
lucfenyő. Szabad állásban a szabályos örvhajtásokból fejlődött ágak 
hosszú ideig a törzs alsó részén is megmaradva, földig érő kúpos 
koronát alkotnak. Zárt állásban a korona a fa magasabb részében 
kezdődőleg, tojáskerekségű alakot ölt. Ily állásban is későn, csak 
a m agasabb korban tisztül m eg alsó, vastagabb ágaitól.

G yökérzete m ég erősebben fejlett s m élyebbre hatoló, mint 
az erdei fenyőé.

A klímái szélsőségek hatásai iránt is éppoly érzéketlen, mint 
ez- A nagy hideget csakúgy tűri, mint a hőséget s talajban sem 
válogatós. Fejlődését a hom oktalajokon sem lehet kifogásolni, sőt 
sokszor az erdei fenyőénél is jobb  itt a növekedése; hogy azonban
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késő koráig megtartja-e ezt a jó tulajdonságát a hom okon, az két
séges, m ert úgy látszik, hogy a talaj nedvessége, üdesége iránt, idő
sebb korában nagyobb igényei vannak, mint az e rd e i . fenyőnek. 
Tény, hogy a gyom ok elnyom atása ellen, m ár fiatal korában sike
resen képes m egküzdeni s hogy gazdag tűhullatásával jelentéke
nyen fokozza a talaj term őképességét s mint ilyen, méltán a ta la j
ja v ító  fanem ek  közé sorozható.

A világosság élvezete tekintetében az árnyat kedvelő és vilá
gosságot kívánó fanem ek közötti határon foglal helyet. Egy sorba 
helyezhető a hárssal (G ayer szerint). A csem ete is eltűri az erő
sebb beárnyalást, anélkül, hogy felszabadulásakor a csúcshajtás 
növekedése erélyének hanyatlását észlelni lehetne.

Kiváló tulajdonságai közé sorozandó, hogy a fa g y  benne kárt 
nem  tesz; a hónyom ással is sikeresen megküzd, m ert könnyen 
rázza le sima ágairól s télen összehúzódó tűiről a havat. A  vad, 
különösen az őz nagy előszeretettel keresi ki más fák közül a 
simafenyőt, hogy sima kérgét rágcsálhassa, illetőleg az őz, friss agan
csainak szőrös bőrét rajta lesúrolhassa. Rovarok s gom bák károsí
tásai ellen is, éppúgy, mint a többi fenyőnek sokszor kell küzdenie 
Mint gyorsnövésű, talajjavító s kiválóan alkalmazkodni tudó fanem 
nek nagy erdőgazdasági értéke van, miért is nagyobb m érték
ben való m egtelepítése hazai viszonyaink között is nagyon aján
latos, habár fája, m inőségre nézve talán nem  is vetekszik a lúc- 
vagy jegenyefenyő fájával.

A tiszafa. T a x u s  b a c c a t a .  L.

Ugyan újabban erdőművelési szempontból nem  sok figyelemre 
méltatják, de m ert hazánk egyes m agashegységi erdőgazdaságai
ban régebben nagyobb számban, kiváló m inőségben tenyészett s 
ma is egyesen fel-feltünedeznek példányai, szükséges a tűlevelűek 
em e különben előkelő alakjáról itt is megemlékezni s jelezni az 
okokat, m elyek erdőgazdasági m űvelését m eg nem  engedik.

Majdnem egész Európában honos s többnyire egyesen talál
ható mind a hegység, mind az északibb tájakon, a lapály erdőségei
ben is. Hazánkban a magas hegység fenyveseit kereste fel s ma is 
egyespéldányokban ott található. E lőjövetelének legalsó határa nálunk
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a Bakonyban, Bándnál 400 m. tengerszínfeletti m agasságban van. 
A magas T átrában mintegy 850, M áramarosban és Erdélyben pedig 
1000— 1600 m. magasságig hatol. Hogy erdeinkben mely példányok 
képviselhették azelőtt a tiszafát, következtethetjük azokból a hatal
mas tiszafatuskókból, melyek m ég mai nap is helyen-közön talál
hatók. így bám ulatra ragadta a szakértőket az 1885-diki budapesti 
országos kiállításon, a máramarosi kincstári erdőben, Bogdánban 
talált körülbelül lVz m. átm érőjű hatalmas tiszafatuskó, melynek 
vágási lapján közel 1500 évgyűrűt lehetett leolvasni.

Szívós élete, fájának kem énysége s kitűnő m inősége dacára 
a mai erdőgazdaság követelm ényeinek azért nem  felel meg, m ert 
rendkívül lassan nő. Töm eggyarapodasának lassúságára könnyen 
vonhatunk következtetést, ha tekintetbe veszszük, hogy m agasságá
nak közepes évi növekedése csak néhány centim étert teszen, az 
évgyűrűk szélessége pedig alig üti m eg az 1 millimétert. Ilyen növek- 
vési viszonyok mellett, term észetesen a nagyon m agas korú fák is 
vékony átmérővel, csak kisebb, 10— 15 m. magasra nőnek. Az ilyen 
fák sötétzöld tűs gallyakból álló koronája nagyon terebélyes, a 
csúcs felé azonban hegyesedő. Ezt a lassú töm eggyarapodást m ég 
az a körülm ény sem  ellensúlyozhatja megfelelő m értékben, hogy a 
tiszafa, m int a beániyékolás m axim um át eltűrő fanem, a képzelhető 
legnagyobb záródásban, tehát bizonyos területegységen, az összes 
fancmek között a legnagyobb törzsszámmal volna tenyészthető. Ezek 
azok az okok, m elyek m iatt tenyésztésére az erdőgazdaságban súlyt 
nem fektetnek s am iért fenyveseink ez érdekes és értékes faneme jó 
formán kiveszőfélben van. Pedig hegységi erdőtisztjeink kevés jó 
akarattal m egm enthetnék az elpusztúlástól, ha itt-ott a fenyvesek 
sűrűjében, csak szerény helyet biztosítanának számára, m ert m eg
elégszik a legszerényebbel, meghúzódik az erdő bárm ely zugában. 
Tenyészthető bárhol, de mégis előnyt ad a m agas hegységek mész 
anyakőzetű term őhelyeinek; sehol sem kell azonban m egfeledkez
nünk ám yatkivánó  term észetéről s ehhez képest a fény hatása iránt 
nagyon érzékeny csem eték megfelelő védelméről. Erdőművelési 
szempontból nem  kell kicsinyelnünk e fanem nek azt a kiváló tulaj
donságát, hogy sarjadzó képessége a z összes fenyők közt a leg- 
n(igyobb, hogy ennek következtében bármiféle sérüléseit könnyen 
behegeszti s hogy levágása után tövéről erőteljes sarjhajfásokat 
növeszt.

V a d a s  ; Erdöműveléstan. 4
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A t ö r p e f e n y ő .  P i n u s  m o n t a n a  M i l l e r .
(Pinus pumilio. Haenke. Pinus mughus, Scopoli.)

A magas hegységek kietlen világának e szívós lakója az erdő- 
gazdaságban fontos szerepet tölt be azáltal, hogy a fatenyészet 
határán, áthatolhatatlan sűrűségeket alkotva, m egakadályozza a víz
mosások, a hó- és kőgörgetegek keletkezését s így az alatta levő 
erdők védelméül szolgál. Tenyésztésének vagy term őhelyén való 
fentartásának szükségességét nem  cserjeszerűen növő fája miatt, 
tehát nem  a fatermelés, hanem  az erdővédelem  szempontjából kell 
hangoztatnunk.

A törpefenyő Közép-Európa magas hegységeinek fensíkjain 
s a havasi tájakon különféle fajzatokkal (uncinata, pumila, mughus 
uliginosa x) stb.) tenyészik. Legsajátabb alakban a magas hegységek
ben, a fatenyészet határán felül, eltörpülve jelenik m eg s a talaj 
színén görbevonalakban kúszó ágai miatt Ausztriában, Ném etország
ban és Svájcban ,Krummholz1 (szószerinti fordításban: görbefa) név 
alatt ismeretes. Hazánkban is ily alakban, a Kárpátok hegylánco
latában helyen-közön nagy területeket borít s tenyészetének alsó 
határa itt a t. sz. f. 1200, felső határa pedig 2400 m. (Délkeleti 
Kárpátok). N e m . m indenütt jelenik  m eg ily kúszó, eltörpült alakban, 
s ezért általánosságban ily törzsalakkal jellem eznünk téves volna. 
Általános jellem zésénél két alakját kell tekintetbe vennünk, az egyik, 
m elynek törzse magas növésű, koronája pedig vagy hegyesen kúpos, 
vagy többé-kevésbbé boltosán ívezett, avagy végükön felfelé kun- 
korodott ágakból áll (Spanyolország, helyenkint Svájc és Cseh
országban), a másik pedig a cserjeszerű alak, m elynek törzse ren
desen 3— 5 m éter hosszúságban a talaj színén kúszik s csak az
után emeli fel ág-bogas koronáját. E bben  az alakjában, ha nagy 
m ennyiségben borítja a talajt, kúszált ágazatával oly sűrűségeket 
alkot, m elyeken áthatolni lehetetlen. E bben rejlik erdővédelm i jelen
tősége. A földön kúszó s 10— 15 cm. vastag ágak hossza 4 —8— 10 
m., holott felfelé törekvő részük legfeljebb 3 m. s e növekedésük
nél sajátságos az a jelenség, hogy a hegyek lejtőjén a törzsrész 
m indig  a völgy fe lé  hajló.

Gyökérzete, karógyökér nélkül, dúsan elágazó s a talaj színe 
alatt sekélyen futó gyökérágakból s az anyakőzet repedéseibe

0  Mint ,uliginosa1 előfordul Erdélyben a Szt.-Anna-tó fölötti, u. n. 
.Mohos1 mocsáron.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



51

behatoló gyökérfonalakból áll. A term őhely iránt oly csekély 
követelései vannak, hogy ebben a tekintetben habozás nélkül az 
összes fanem ek élére állíthatjuk. Talajban egyátaljában nem  válo
gatós, m ert gyökerei a legsívárabb s bármiféle kőzetekből szár
mazó kőgörgetegek rései közé befurakodva, találnak annyi földes 
részt, mely a m egélhetésükhöz s további fejlődésükhöz szükséges 
tápláló anyagot m egadja mindaddig, míg annak fokozásáról gazdag 
tűhullatásukkal nem  gondoskodhatnak. Ez pedig csakham ar bekövet
kezik. D e jó l érzi m agát nem csak ily száraz, hanem  a nedvesség 
bármely fokán álló talajokon is.

Hogy kevés meleggel éri be, azt a növénytenyészet határában 
történt elhelyezkedéséből könnyen következtethetjük, m ert hiszen 
sok helyt az örökös hó övében húzódik m eg s különben is azokat 
a m agasságokat foglalja el, hová nyom ába más fanem, éppen a 
zord kiima m iatt nem léphet. Ha valamit, úgy nedves levegőt 
kiván, m ert ez, a term őhelyén rendesen könnyen száradó talajnak 
megfelelő üdeséget ad.

A  világosságot kívánó  fanem ek közé tartozik, de az erdei 
fenyő m ögött áll, m ert a gyér záródásban álló vörös vagy havasi 
fenyő lom bernyőjének árnyékát m ég eltűri.

A  fatenyészet ellenségei nem  igen tehetnek kárt benne. E l
tekintve attól, hogy a fagy iránt teljesen érzéketlen, az időjárás 
minden viszontagságainak, a szélvészeknek, hófúvásoknak, lavináknak 
stb. kúszó s hajlékony ágaikkal egym ásba kapaszkodó fái ellent- 
állanak. K isebb térségen zsom békszerűen állnak össze s így véde
keznek szélvihar és hideg ellen. A növény- s állatvilágban sincsenek 
olyan ellenségei, melyektől érzékeny károsításokat szenvedhetne s 
így csak a fejsze és tűz ellen kell védelm ünkbe vennünk ezt az erdőt 
védő fanemet, m ert sok helyütt már nagy területet vesztett az 
em ber tudatlansága s önző érdeke következtében. Erdőgazdaságunk 
mostani fejlettségénél fogva nem csak fentartásáról, hanem  tenyé
szetéről is kellene gondoskodnunk.

A gyalogfenyő, vagy közönséges boróka. J u n i p e r u s  c o m m u n i s L.

Hazánk egyes vidékein nagyobb m ennyiségben tenyészik s 
ezért m egemlítése nem  mellőzhető. T öbbnyire cserjét alkot, de 
egyes term őhelyein (pl. az orsovai és zsarnócai erdőhivatal kerüle-

4*
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tében) 15 m. m agas fává is megnő. M egterem a legszárazabb 
homoktalajon éppúgy, mint a hegységek húmuszát vesztett kopár- 
ságain. Emellett az időjárás m inden káros hatása ellen a legedzet
tebb term észettel lévén megáldva, sűrű s örökzöld tűloinbernyője 
a talaj, sőt sok esetben az erdősítések m egvédésével kitűnő szol
gálatot tesz. (Védőállab.)

Ennél kisebb cserjét alkot a törpe boróka, Juniperus nana, mely 
nálunk a Kárpátok magas term őhelyein s a Juniperus interm edia , 
mely mint az előbbi kettőnek korcsfajzata Erdély bércein honos. 
Erdészeti jelentőségük szintúgy abban nyilvánúl, hogy más fás
növényekkel együtt a talaj m egkötésére alkalmas anyagul szol
gálnak.

2. L o m b l e v e l ű  f á k .
a) Általánosságban.

Minden fáradozásunk kárba vész, amit annak a fás növénynek 
kikutatására fordítunk, mely a fenyő- és lombfák között az össze
kötő kapcsot, az átm eneti alakot alkotja, m ert ilyen alakot a botanika 
nem  ismer. A fenyő- és lom berdőt alkotó fákat igen éles határ 
választja el egymástól, mind külső megjelenésük, mind belső szerke
zetűk tekintetében. A fenyőféléket külsejükben éppúgy, mint belse
jükben, a külső többnyire kom or szín mellett, az egyszerűség s 
egyform aság jellemzi, holott a lombfák külső alakjuk s lomb- 
ernyőjűk legnagyobb változatosságával alkotják az élénk hatást 
keltő lom berdőt; belső szerkezetük, valamint különféle szerveik 
képzése is összetettebb s a fejlettség m agasabb fokán álló szerve
zetre vall.

Erről tanúskodik a botanikának az a része, mely a fe d e tt 
m agvú- vagy zárvaterm ő  növények (Angiosperm ae) osztályának — 
hová lombfáink is tartoznak —  alakjait s azok szervezetét ism erteti

Dacára fajaik gazdagságának, földrajzi elterjedésük tekinteté
ben a fenyőfák m ögött állanak, ami főképpen annak tulajdonítható, 
hogy jó  részük zárt állabok képzésére nem  oly alkalmas, m int a 
fenyők s tenyészetükhöz em ezeknél általában sokkal jobb term ő
helyet kívánnak. Ez a két körülm ény önkéntelenül is azt a gon
dolatot fakasztja, hogy fatöm eggyarapodásuk sem lehet oly nagy, 
mint a fenyőknél. És csakugyan egyes esetek kivételével (áradásos 
talajon álló m ocsártölgyesek), a lom berdők töm eggyarapodása
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általában kisebb, főképpen azért, m ert nem  képesek törzsszámban 
oly gazdag állabokat alkotni, m int a fenyőfélék.

Ez oknál fogva s m ert a jobb  term őhelyekről a lom berdőt 
a mezőgazdaság m indinkább kiszorítja, gyengébb term őhelyen 
pedig megfelelő eredm ényt nem  biztosíthat, lom berdeink, részben 
egész erdőterületünk rovására, részben pedig fenyvesekké történő 
átalakításuk következtében, a fenyőerdők javára fogynak.

Es ha ezt az elvitázhatatlan tényt közgazdasági szempontból 
mérlegeljük, nem  zárkózhatunk el annak a beism erése elől, hogy 
a m ezőgazdaság jogokat formálhat ott, ahol a talaj értéket az erdő- 
gazdaságéval szemben jóval nagyobb kam atoztatással kezelheti s 
másrészt a lom berdőt észszerűen alakítják át fenyőerdővé ott, ahol 
ez nagyobb és értékesebb fatöm eget biztosít. M indkét esetben 
azonban szem elől nem  tévesztendő, hogy bizonyos lom bfanem ek 
s ezek m ellékterm ényei, az em beriségre nézve nélkülözhetetlenek, 
hogy az erdők egyform a fanemből álló term ényei az iparra s 
kereskedelem re zsibbasztó hatással lehetnek, hogy sok egyéb, a 
lom bfaerdők által biztosított előny a fenyőerdőkben elvész s végre 
hogy a lom berdők értékesítési viszonyai, megfelelő kezelés rirellett 
sok esetben javíthatók. Csakis ha e tényezők befolyása csekély 
vagy éppen semmi, m ondhatunk le a mezőgazdaság, vagy a fenyves 
javára a lomberdőről.

Azt sem szabad felednünk, hogy a lombfák fatöm egterm ése 
mindig biztosabb, mint a fenyőerdőké, m ert nincsenek annyi 
veszélynek s károsításnak kitéve, m int ezek. A fenyő és lom berdő 
közötti fatöm eggyarapodás különbségét ennélfogva sok esetben 
ezáltal egyenlíti ki a lom bfaerdő. Egyébiránt helyes kezeléssel s 
az értéktelen lom bfáknak nem esebbekkel való kicserélése, vagy a 
fenyő- és lom berdő gazdaság egyesítése által a tömeggyarapodás, 
a m üfaterm elés s ennek értéke m indig fokozható. És ha m ég 
figyelembe veszszük a lom bfák sarjadzási képességét is, melynek 
felhasználásával bizonyos fanemekkel, mint pl. a tölgy, szelíd 
gesztenye, ákác s nem es füzekkel rendkívüli jövedelm et biztosító 
s a fenyvesek jövedelm ezőségét felülmúló sarjerdőgazdaságot ren
dezhetünk be, beláthatjuk, hogy a lom bfaerdők túlságos háttérbe 
való szorítása sem magán, sem pedig közgazdasági szempontból 
nincs megokolva, m ert akár egymagára, akár a fenyőgazdasággal 
összekötve, jó  kezelés m ellett teljesen megfelelő jövedelm et bizto-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



54

sító term ényekkel látja el az emberiséget. S vájjon, ezektől elte
kintve, nélkülözhetjük-e a szép, üde s kedélyünket felvidító lomb
erdő t ?

b) F ajok  sserin t.

A  bükk. F a g u s  s i l v a t i c a  L.

A lom bfák élére tehető, m ert hazánk erdőterületéből az összes 
fanem ek közt a legnagyobb részt foglalja el. Nagy m ennyiségben 
tenyészik ezenkívül N ém etországban s főleg Dániában. Erdőket 
alkotó tenyészete M agyarország hegységein át egészen a Kauká
zusig terjed, de amint Európa déli hegységeiben az 1180 m éter 
t. sz. f. m agasságot eléri, m indinkább lejebb és lejebb ereszkedik, 
amíg északon és keleten, már egészen a tenger szintjével közel 
egyenlő síkságokat el nem  éri.

Hazánkban tenyészete, a tölgy felső régiójában veszi kezdetét 
s e fölött és a lúcfenyő elterjedése határa között lévő 300—400 
m éter széles övben alkotja azokat a nagyobbára elegyetlen állabokat, 
melyekkel hazánk hegységeinek legnagyobb részét foglalja el. 
Nálunk határozottan a közép s magas hegységek fája. Term észetes 
előjövetelének alsó határa a Délkeleti K árpátokban 400—650 m., 
felső határa pedig ugyanott 1350— 1500 m. a t. sz. f. Az észak- 
nyugati és északkeleti K árpátokban tenyészetének felső határa 
1100 és 1400 m. között váltakozik. Magassági elterjedésének leg
felsőbb határát nálunk 1600— 1700 m. m agasságban a Vellebiten 
éri el.

Megfelelő term őhelyen és záródásban a bükk szép, egyenes, 
hengeres és m agas törzseket alkot s koronája ekkor, sokszoros 
elágazással és dús lombozattal, a törzs felső részére, m ég pedig a 
törzs hosszúságának 1 3-ára szorítkozik. Ez alatt a törzs ágaktól 
teljesen tiszta. G yengébb term őhelyen és ritkás állásban a törzs 
rövidebb s a fatöm eg jelentékeny részét a vastag és terebélyesen 
szétágazó ágak és gallyak képviselik.

A  középhegységek megfelelő mélységű, üde agyag, vá
lyog vagy agyagos mész (márga) talaja szolgáltatja a legszebb 
növésű és legjobb m inőségű bükkfákat, m elyeknek koronája a 
fiatal rudas erdőkben hegyesen kúpos, öregebb erdőkben pedig 
többé-kevésbbé lekerekített alakkal, de ágak- s gallyakban min
dig gazdagon fejlődik. Általában minél szívósabb, kötöttebb,
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tehát hidegebb a talaj s minél inkább közeledik a bükk, tenyé
szetének felső határához, annál rövidebb törzsű s annál nagyobb 
elágazással fejlődik koronája. Legérzékenyebb mégis a bükk a 
síkság homokján, m ert tenyésztése ott lehetetlenné válik.

Gyökérzete, a talaj m inőségéhez alkalmazkodva, sokféle fejlő- 
désű. Majd sekélyen elágazó, majd pedig a talaj alsóbb rétegeibe 
m élyebben behatoló. Általában közepes fejlődésü.

A klim atikus viszonyok s égtájak felé való fekvés tekintetében 
a tengerszín feletti magasság szerint különböző követelései vannak. 
Amily szép, erőteljes növésű az elő és középhegyek északi és 
keleti hajlásain, éppúgy hanyatlik növekvése itt a d é li-s  m ég jobban  
a dél-nyugati és nyugati lejtőkön, hol sok esetben m ár a fenyő
féléknek engedi át a tért. Viszont a magas hegységekben mindig 
jobban s erőteljesebben fejlődik a keleti-, délkeleti és déli lejtőkön, 
különösen minél inkább közeledik tenyészete felső határához. És ezt 
be is kell látnunk, ha számolunk a bükk term észetével, m ely szerint 
legjobban megfelel tenyészetének a hosszú, egyenletesen m eleg nyár, 
n levegőnek m érsékelt nedvessége s a gyökérzet megfelelő kifejlő
déséhez elegendően porhanyós, mély és üde talaj. Bizonyos, hogy 
ezeket a feltételeket a hegyek különböző magasságában csak az 
imént jelzett fekvések biztosíthatják leginkább.

A melegm ennyiség szükséglete iránt a jegenyefenyővel egy 
sorban áll, de az is bizonyos, hogy a levegő nedvességének oly 
m értékét mint a jegenyefenyő, nem  kivánja. E bben  az utóbbi 
tekintetben ugyan a nézetek eltérők, m ert vannak, kik a bükk jó  
tenyészetét a száraz levegőjű klimától feltételezik, ebben a nézetben 
azonban mi, hazai bükköseink tenyészetéből kiindulva, nem osztoz
hatunk, m ert nálunk is a páratartalom ban gazdagabb vidékek hegy
ségein nő legm egfelelőbben. Éppúgy, mint a száraz talajt, kerüli a 
nedvességben bővelkedőt is s akkor és ott érzi m agát jól, hol e 
két szélsőség kiegyenlítést talál a talaj állandó és m érsékelt ned
vességében: üdeségében, m elynek védelm éről, megfelelő term ő
helyen, gazdag lombhullatásával s a talaj fölszínén dúsan képződő 
húmuszszal gondoskodik.

A talaj ásványi tápláló anyagaira nézve nem  közömbös, sőt 
csakis oly talajban tapasztalhatjuk jó  növekvését s fájának kitűnő 
minőségét, mely ásványi anyagokban gazdag. Főképpen a mész 
jelenléte teszi a bükk kedvező tenyészetére alkalmassá a talajt, ha
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emellett agyagos s húmusztartalmú is. Az ilyen talajon a bükk 
m agterm őképességének erélye fokozódik s ennélfogva a term észetes 
felújítás sikere is jobban  van biztosítva. Az agyagpala s keselykő, 
egyéb eruptiv anyakőzetekkel együtt, a bükk növekedésére igen 
jó tékony  befolyással vannak. Bizonyos, hogy az ásványi anyagok 
jelenléte által term őképesebb talajokon a bükk magtermő éveinek 
száma több, a term és gazdagabb, a fa fejlődése közben a törzsek 
erősebb záródását tűri s a bükkel elegyesen, nem esebb, jó  talajhoz 
szokott fanem ek is telepíthetők s nevelhetők. Nem hagyható említés 
nélkül az sem, hogy egyetlen fanéin sem kívánja az erős humusz- 
takarót úgy, m int a bükk. Ö nm aga gondoskodik  erről, gazdag 
lomb- s ga'lyhullatása által, de kím életét, védelm ét feltétlenül meg 
is követeli, m ert ásványi tápláló anyagokban gazdag talajokon 
ennek a fanem nek nitrogéntartalm a, sovány talajokon a káli és 
foszforszükséglet, valamennyi talajon pedig az üdeség feltétele, 
jelenlétéhez van kötve

A bükk az árnyattűrő fanem ek közé tartozik. Azonban egy 
fanem nél sem  oly nyilvánvaló, mint éppen ennél az, hogy a 
csem eték s fiatal fák fejlődésük közben nem annyira a z árnyékot, 
tehát a világosság elvonását kívánják, m int inkább a légkör ném ely 
szélsőségei ellen való védelmet, m ert tenyészthető volna bükk a 
világosság szabad behatása alatt is, ha a fagy nem  tenné tönkre, 
ez ellen pedig m ásként mint védőállab alatt m egvédelmezni nem 
lehet. Vannak olyan term őhelyek is, hol a bükk a beárnyalást 
egyáltalán nem  tűri, ezek azonban m ár a bükk tenyészthetésére 
kiélt, ásványi tápláló anyagokból kizsarolt talajok, m elyeken m eg
felelő növekvésre hiába számítanánk.

A bükk, az im ént jelzett oknál fogva, fe lté tlen ü l m egköveteli 
a beárnyalást, de hogy ezt m eddig  s mily fokban tűri el, mindig 
a term őhely viszonyaitól függ. Egyes term őhelyeken, hol jó  fejlő
désének valam ennyi föltétele je len  van, a m érsékelt beárnyalást 
éppúgy, m int a jegenyefenyő, 25— 30 évig is eltűri anélkül, hogy ez 
teljes felszabadulása után, további növekedésére hátrányos volna; 
sőt az óvizi (Szepesm.) erdőgondnokság ,Sonntagsberg‘-jének egyik 
délkeleti lejtőjén, kitűnő termőhelyen, öreg lúcfenyves sötét árnyéká
ban, elég jó l tenyészett egy, m ár a középkorhoz közel álló bükk- 
állab. Es viszont más term őhelyeken, a hosszabb ideig tartó 
beárnyalást, káros következm ények nélkül nem  tűri. Am int term észete
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az árnytűrés tekintetében általános érvényű szabálynak felállítását 
meg nem engedi, éppúgy bízvást állíthatjuk, hogy az ú. n. bükk 
termőhelyeken, a m érsékelt záródásban álló magas törzsek koronái 
lombozatán átszűrödő világosság  s a sima törzsek által nem gátolt 
szabad légjárás élvezhetése mellett, a bükkcsem etések 10— 15 évig is 
eltűrik az ily ernyő árnyékát, de ekkor azután fokozatos fe lszaba
dításukról okvetetlenül gondoskodnunk kell. Term észetes, hogy a 
világosságot kívánó, gyérebb lombozatú fanem ek lom bernyőjét 
még inkább s hosszabb ideig is eltűrik. Erre nézve igen szép 
példát mutat az Osztroluckyak osztrolukai (Zólyomm.) erdejének 
egy kelet s délkeletre hajló 113 holdas osztaga, m elyben a 0 7 
záródásban álló 150 éves, magas kocsántalan és csertölgyek s részben 
bükkfák alatt, a körülbelül 20—30 éves bükk fiatalos igen szép 
növésű, egyes helyeken áthatolhatatlan sűrűségeket alkot. Ha ezen 
a területen a tölgy uralkodóvá télelére nézve erdőtenyésztési s 
nevelési beavatkozások nem  történnek, a tölgyfák kivágása után, 
ezen a kitűnő term őhelyen igen szép bükkállab keletkeznék.

A  veszélyek, m elyeknek a lom bfanem ek s közöttük a bükk 
Is, ki vannak téve, korántsem  oly nagyok, mint a m inőket a feny
veseknél tapasztalhatunk. A bükköt legtöbb esetben fiatal kofában 
éri baj. Már a bükk m akk csírázó képességének m egm aradása is 
sok esetben kétséges. Enyhe télszak idején csírázni kezd, hogy 
tavaszra csirája elpusztuljon, vagy az egerek és m adarak seregei 
hüvelyezik ki magját stb. vagy ha m indezeket szerencsésen ki is 
kerülte, a fagyos szentek a csírázó m agban m ég mindig tehet
nek kárt.

A  bükknek tenyésztése általában term észetes úton nem csak 
azért történik, m ert erre a makkhullás teszi képessé, hanem  m ert 
a lom bernyő adta védelem  hiányában, sok, léteiét veszélyeztető 
kárnak volna kitéve. A tarvágások területén rendesen buján tenyésző 
gyomok a zsenge bükkcsem etéket megfojtják, a nap heve hajtá
saikat m egperzseli s a szelek hatásával együtt talajuk üdeségét 
m egrontja. Az anyafák védelme alatt, a tavaszi fagy hatása is 
csökken, egyrészt, m ert a beárnyalás folytán a csírázás is későbben 
veszi kezdetét, m ásrészt a lom bernyő közvetetlenül is védelm ébe 
veszi a csem etést. Fagytól kárt szenvednek a bükk suhángosok 
is, m ert lom bfakadásuk rendesen a tavaszi fagyok idejére esik. 
Különösen a völgykatlanok, az ú. n. fagyzugok bükkösei sokat
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szenvednek fagyoktól. A  hónyomás rendesen a túlsűrűn nőtt 
fiatalosokban az egyes facsoportok törzseinek lehajtogatásával, sőt 
sudaruknak letörésével is okoz kárt. A  szélviharok káros hatásának, 
erőteljesen kifejlődő gyökérzetével sikeresen ellentáll, m íg fáinak 
záródása m egszakítva nincs. A  már gyérített állabokban azonban, 
különösen szélnek k itett helyeken, a szélvészek jelentősebb kárt 
tehetnek  benne. A  héjaszás öregebb, szabadon álló fákat ront meg. 
A  rovarvilág  alakjai közül kevés keresi fel a bükköt. Ezek közül 
legkellem etlenebb vendége a D asichira pudibunda szokott lenni, 
mely sokszor nagy területen legeli le fáinak lom bozatát. A  m ásodik 
lom bfakadás azonban helyreüti a bajt. A  növényország lakói közül 
em lítésre méltó a Phytophthora fa g i  H., mely a m agcsem eték 
betegségét idézi elő.

Ugyan az itt felsorolt veszélyek s betegségek több s kevesebb 
kárt tehetnek  benne, de bizonyos, hogy a bükköt a term észet 
nagyfokú ellentálló képességgel ruházta fel s az a tulajdonsága, 
hogy fái sűrű állásban alkotnak állabokat s a záródás késő 
korukig tart, nem csak a fiatal, de az öregebb állabok is, gazdag 
lombhullatásukkal, koronájuk sűrű ernyőjének árnyával, a  talaj 
term őerejét nem csak fentartják, hanem  fokozzák is.

A  lom bfák leírásánál nem  mellőzhetjük sarjadzási képességük 
felemlítését. M inthogy azonban a blikknél ez a tulajdonság csak 
igen kis m értékben nyilvánul, nem  követünk el nagy mulasztást, 
ha erről a megemlékezés utolsó sorban történik. Sarjadzási képes
sége éppúgy, mint keletkezett sarjhajtásainak növekvése, nagyon 
m érsékelt, amin egyébiránt csodálkozni sem lehet, m ert kérge oly 
vastag s kem ény s a gyors száradásnak annyira van alávetve, hogy 
az adventiv rügyek képződéséhez szükséges kedvező tényezőket 
jobbára nélkülöznie kell. Ennek következtében tapasztaljuk, hogy 
a bükktuskóknak leginkább vékony, nedvekben m indig dús 
helyeiből, a vágáslap hegedési szövetéből vagy a gyökérfőből, 
vagy m ás fiatalabb szervekből erednek  a sarjhajtások. Ebben a tekin
tetben egyébiránt a talaj m inőségének nagy befolyása van, mert 
gyenge term őerejű talajokon a bükk sarjadzóképessége a mini
m um ra száll alá, holott üde, term ékeny (különösen meszes) talajon 
a sarjak eredése és növekvése annyira intenzív, hogy kedvező 
éghajlati viszonyok között, rövidebb vágásfordulóval sarjerdö  gyanánt 
is kezelhető.
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A  tölgy. Q u e r c u s  L.

A tölgygénusz fajokban igen gazdag. W ildenow ,Species plan
tarum* című m unkájában, 1805-ben 76, Endlicher István hazánk
fia 1847-ben ,G enera plantarum* című m unkájában 213, De 
Candolle pedig 1864-ben ,Prodrom us system atis regni vegetabilis* 
című m űvében m ár 261, egym ástól biztosan m egkülönböztethető (?) 
fajt sorol fel. Simonkai Lajos neves botanikusunk szerint kétség
telen, hogy földünk tölgytenyészete legalább is 330 tölgyfajjal van 
képviselve.

A tölgyek földünk m érsékelt s m eleg öve alatt tenyésznek, 
de túlsúlyban vannak a délszaki tájakon. E urópa országai közül, 
E .-Ném etországban csak a kocsános s kocsántalan tölgyfajok hono
sak, Csehországban s Ausztriában ezeken kívül m ég a molyhos 
tölgy tenyészete is előtűnik s csakis hazánkban kezdődik a tölgy- 
génusznak az a területe, m elyen a tölgyerdőtenyésztés eddigi anya
gát, 5 törzsökös faj : a kocsános, kocsántalan, molyhos, m agj'ar és 
csertölgy képezi. Nem csak ezeknek a hazánkban kisebb-nagyobb 
erdőket képező törzsfajoknak, tenyésztési szempontból való rövid 
faji jellegzését tartom  szükségesnek e m ű keretébe beilleszteni, 
hanem hacsak névleg is, azokét a változatokét és korcsfajokét is, 
melyeknek erdőtenyésztéstani fontosságára  következtetni le h e t1) 
Teljesen osztozom doktor Simonkai Lajos am a felfogásában és 
nézetében,- h o g y : .m esterségesen, újonnan létesítendő tölgyeseink 
alapításakor szem elől nem  szabad tévesztenünk először is 
azt, hogy a m anap létező összes tölgyfajaink és kiváló faj
táik továbbra is fenm aradjanak és gyakorlati irányban kipróbál- 
tassanak ; m ásodszor pedig azt, hogy a talajbeli, dom borzati és 
éghajlati viszonyoknak m egfelelően azt a fajt vagy fajtát juttassuk 
érvényre az illető helyeken, a mely ott eddigi legjobb ism ereteink 
szerint leginkább beválik.* E l kell ism ernünk nekünk is ,erdészek
nek* a .botanikusának ezt a tételét, m ert egyedül tőlünk függő 
megvalósítása, tölgyeseink regenerációja, a tö lgverdők tiszta jöve
delm ének jelen tékeny  fokozását eredm ényezheti. Egészen helyesen

b A korcsfajok erdőtenyésztéstani fontosságáról 1. Illés Nándor és 
I'oruiszky Gyula c. az Erd. L. 1889. IV. és VII. f. 2

2) Dr. Simonkai Lajos: .Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei1. Budapest. 1890.
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m utat reá Sim onkai a kocsános tölgy két változatára, t. i. a korán 
fakadó és korán hullató Quercus robustissim a Simk.-ra és a későn 
fakadó s a lom bot későn hullató Quercus ta rd i flora  Tschernajeff-ra. 
A nagyobb elterjedésnek örvendő ,korai* m ár április első hetében 
bontja levélrügyeit, a ,késeidnek rügyfakadása pedig csak május 
20— 25-ke körül kezdődik. Nem  kell-e fontosnak tartanunk erdő
tenyésztési szem pontból is e két fajtának fentartását s szaporítását? 
A felelet benne van az időjárás változandóságában, m elynek egy
szer áldozatául esik az egyik, másszor a másik. Tenyésztenünk 
kell tehát m ind a kettőt, hogy a veszteség m indig csak félakkora 
legyen, mint abban az esetben, ha csak az egyik van jelen. Ha 
ezt tesszük s ,ha a tölgyeseket annyira károsító fagyok áprilisban 
vagy május közepéig jelennek m eg : akkor erdőnknek csak az 
egyik fele fog szenvedni m iattok s csak a korai tölgyeken nem 
lesz egészséges vagy éppen semmi m ak k term és; ellenben ha a 
fagyok csak május közepén túl érkeznek hozzánk: akkor azok a 
korai tö lgyeknek m ár nem árthatnak és csupán az erdő másik 
felében garázdálkodhatnak, amely a késői fajtából áll. Tölgyesünk 
egyik v. másik fele ily berendezés mellett —  a legnagyobb való
színűséggel —  m inden évben épen m arad és m egterm i makkjait. 
Sőt ha kocsános tölgyeseinket, ez eszme szerint egym ást felváltó 
pásztákkal rendezzük be : akkor a tölgyeket olyannyira károsító 
Cncthocampa processionea és Lcucoma d isp ar1 lepkék hernyói is 
legfölebb az erdő egy kis részletét tehetik  tönkre és igy nagyobb 
károkat nem  okozhatnak. Végül, hogy idők múltán, a korai vagy 
a késői fajta fog-e inkább célszerűen beválni, azt ily gondosko
dásunk folylán nyugodtan hagyhatjuk a későbbi századok em be
rének ítéletére.*2 Ha erdőtenyésztéstani szempontból, a kivitel 
számtalan nehézsége miatt, szó szerint nem is m érlegelhetjük 
növénytudósunk idézett szavait, de megszívlelésük m ár csak 
kisérlettételek végett is nagyon ajánlatos, m ert itt nem  fajták
ról, m elyek a törzsfajtól, pl. levelüknek 1— 2 szőrtöbblete által 
különböznek, van szó, hanem  olyanokról, m elyek erdőtenyész- 
téstanilag is m éltatásra érdem es s a törzsfajokétól lényegesen s 
előnyösen eltérő tulajdonságokkal, sajátossággal rendelkeznek.

•) Ocneria dispar =  Gyapjas lepke.

*) Dr. Simonkai Lajos: .Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei1. 5. L.
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Helyesen nevezi ezeket Simonkai ,időbeli fajtáknak1 m ert külön
böző időben fakadnak s hullatják lombjukat. Az ilyen, szembeötlő 
s kétségtelenül előnyös tulajdonságokkal kiem elkedő fajták kiváló
ságát mi erdőtenyésztők is szívesen elismerjük s erősen hiszszük, 
hogy a m agyar erdészet ezeknek gyakorlati jelentőségét am int 
le fogja vonni erdőgazdasága számára, éppúgy kerülni fogja a tenyész
tés szempontjából semmi fontossággal nem  bíró am a tölgyfajta 
sokadalmat, mely a törzsfajoktól, vagy a nevezetesebb változatoktól, 
a levélereknek erősebb vagy gyengébb pelyhessége, avagy a levél
nyélnek kisebb-nagyobb hosszúsága stb. által térnek  el, lényegük
ben azonban egyazok.

A törzsfajok között első helyen áll:

A kocsános vagy m ocsártö lgy . Q u e r c u s  p e d u n c u l a t a .
Ehrh. Q. robur L.

Ezt a K özép-Európában tenyésző tölgyfajt, az európai bo ta
nikusok kivétel nélkül összetévesztették a Linnétől m eghatározott 
Quercus roburral, mely azonban csak Észak-Európában honos s 
mely a középeurópai m ocsártölgy törzsalaktól könnyen m egkülön
böztethető, m ert amíg a m ienknek hajtásai meztelenek, addig amazé 
aPrón molyhosak.

Európának ez a leghatalm asabb tölgyfája nálunk is több helyt 
látható évezredes korral s óriási növéssel. Simonkai, többször 
idézett művében, Szabolcsm egyében látott 4 m éter s Kőrösbánya 
vidékén megfigyelt 2 4  m éter átm érőjű óriás tölgyről emlé
kezik meg.

Hazánkban való tenyészetére nézve idézhetjük Fekete Lajos 
szaktudósunk következő szavait:1) ,A kocsános tölgy a lapályok 
Hja. A Nagy és Kis m agyar m edence síkságai valamint a folyó
kat a dom bos vidékek és előhegyek közé követő völgylapályok 
képezik c tölgyfaj tulajdonképpeni term őhelyét, úgy hogy a m ondott 
területeken lévő erdők  zöm ét többnyire ez alkotja. K ivételt képez
nek a zátonvos, kavicsos berki erdők, hol általában a lágy lombfák, 
továbbá némely mocsáros, vizenyős területek, hol főképp az égerek 
uralkodnak, végre a dunántúli m egyéknek némely, az osztrák határ 
!elé eső területei, hol a kocsános tölgy helyét sokhelyt az erdei-

■) Fekete L. ,A tölgy és tenyésztése' 28 1.
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fenyő (Pinus silvestris) foglalta el. Nevezetes, hogy ahol a lapályt 
rögtönösen váltják fel a hegyes vidék oldalos területei, a kocsános 
tölgy is más tölgyfajoknak és egyéb fáknak ád helyet. De ezt 
korántsem  a tenger feletti em elkedésnek, hanem  csak a talaj 
lejtősségi viszonya változásának kell tulajdonítanunk. Ezt bizonyítja 
az a tény, hogy dom bos vidékek lapályosabb földhátain, valamint 
több száz m éter magas fensíkokon is (Hargita hegységben közel 
1000 m éternyire) néhol m egint feltaláljuk lapályunk e fáját. A 
kocsános tölgy elterjedése ezen sajátságából m éltán következtet
hetjük, hogy tölgyeink közt ez vesztett legtöbb terü le te t a mező- 
gazdaság terjeszkedése folytán, m ég pedig nem csak az Alföldön, 
hol kiirtása m ost is javában foly, hanem  néhol bükk, sőt fenyves 
által környezett fensíkon is pl. Gyergyóban, hol a m ezőkön elszórt 
egyes kocsános tölgy példányok, m int ritkaságok hirdetik, hogy 
ott is uralkodott e tölgyfaj valaha4.

Szabad állásban rendkívül nagy hajlandósága van az eltere- 
bélyesedésre s ebben a tekintetben az összes fanem eket fölülmúlja. 
K oronája többnyire vízszintesen kinyúló hosszú, vastag göcsös ágak- 
s gallyakból alakul, a szabad állásban m agasra nem  —  csak vastagon 
fejlődő törzsön. Ellenben jó  záródásban s m ert a hosszúságban 
való növekedés intenzivítása mellett, a vastagodás is aránylag a 
fának a koronához közelebb eső részén nagyobb, a törzs sokszor 
jelentékeny m agasságot ér el s ágaktól tiszta egyenes alakja is a 
hengerhez közeledvén, a legértékesebb faanyagot szolgáltatja.

Növekedéséről Fekete, em lített müvében azt írja, hogy m eg
felelő talajon, hosszúságban való növekedése eltart m integy 70 évig, 
ezután meglassul, de jó  mély talajon 120, sőt 180 éves koráig 
sem  szűnik m eg teljesen, bár koronája 70—100 éves kora közt 
rendesen m ár megállapodik. ,Ez a törzs kiképzésének korszaka.4 
Ehhez m ég csak azt a megjegyzést kell fűznünk, hogy ilyetén 
fejlődéséhez koronájának a világosság élvezésére teljesen szabadon 
kell a törzsön elhelyezkednie s ezt a helyzetét számára a fák 
záródásában is korfokról-korfokra biztosítani, miből term észet
szerűen az következik, hogy a tölgynek jó  fejlődéséhez igen nagy 
nih’őtérre van szüksége. A talaj m inősége szerint egyébiránt e rész
ben is különbségeket tapasztalhatunk, m ert kö tö tt agyag és meszes 
talajon inkább hajlandó a tölgy nagy m értékben elterebélyesedni, 
tehát nagyobb növőtért követel, mint porhanyós, mély hom okos
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agyagtalajon (vályog), m elyben koronafejlödése töm öttebb, ágaival 
nem annyira messze terpeszkedő.

A törzs tövén vastag oldalgyökerekbe szétterjedő gyökérzetének 
a talaj mélyébe hatoló karó- s szívgyökerei is vannak, m elyek 
m ellékgyökereikkel együtt mély talajon tenyészve, több m éter mély
ségig a földbe hatolnak. Ezért áll oly jó l ellen a tölgyfa a szélvihar
nak s m ég öregebb korában is, am időn a szívgyökerek életm űkö
dése megszűnt, sőt midőn m ár elkorhadtak, az életet adó erőteljes 
mellékgyökerek terjedelm es elágazásukkal csakúgy biztosítják a 
tölgy szilárd állását.

A kocsános tölgynek jó  tenyészetéhez nagyobb m elegm ennyi- 
segre van szüksége, m int a kocsántalan tölgynek vagy bükknek. 
Wilkomm azt következteti, hogy m indenütt, ahol májustól októberig 
az egyes hónapok középhőm érséke -j- 10 R°-on alább nem  száll 
' e> a kocsános tölgy tenyészete biztosítva van. Ehhez azonban hozzá 
kell tennünk, hogy a talaj is megfelelő legyen. A levegő nedves
sége iránt meglehetős közönyös, m ert mind nedves, m ind száraz 
levegőjű term őhelyeken látjuk tenyészni.

M inthogy a nagyobb fokú m eleget kívánó fanem ek közé 
tartozik, feltétlenül előnyt ad a déli hajlású oly term őhelyeknek, 
melyek talajának üdesége különben biztosítva van. Egyébiránt a 
kocsános tölgy tenyészeténél a term őhelynek az égtájak felé való 
fekvéséről sok szót vesztegetnünk fölösleges, m ert hiszen m ár az 
előbbiekből világos, hogy a kocsános tölgynek Eldorádója, a meleg 
vidéki lapálynak televényben gazdag áradásos talaja, vagy mély 
berki talaja, legyen az bár kövér és kötött, vagy pedig nyirkos- 
homokos. Csakis ily term észetű, a nagy hosszúságra fejlődő gyö
kerek befogadására alkalmas, mindig nedves talajon s m eleg kiima 
mellett fejlődhetnek oly kocsános tölgyóriások, mint a minőkkel a 
szlavóniai s a bégam enti tölgyesek ejtették  ám ulatba az em bert.

Ebből az is következik, hogy a kocsános tölgy, a talaj 
ásványi tápláló anyagait tenyészetéhez feltétlenül megköveteli, m ert 
hiszen azokon a talajokon : az alluvialis agyag- vagy lősztalajon, a 
dom bos term őhelyek agyagos mész talajain tenyészik legjobban, 
melyek ásványi tápláló anyagokban leggazdagabbak.

Már abból, hogy a tölgynek fejlődéséhez nagy növőtérre van 
szüksége, biztos következtetést vonhatunk arra nézve, hogy jó  
tenyészete sok világosságot követel. A világosságnak korlátlan
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Az, hogy kései tölgyünk lom bját tovább tartja-e zölden, mint 
a korai fakadású s hogy milyen makk term ő erővel rendelkezik, 
eddig kétséget kizárólag bebizonyítva nincs, de feltehető, hogy 
jeles szaktársunk s a tardissim a első ism ertetője Földes János kir. 
főerdész ebben  az irányban is folytatja megfigyeléseit.

Nevezetes, hogy a tardissim ák csak hazánkból ism eretesek 
és itt is csak D unánk déli szakaszán a Szerémség közvetetlen szom
szédságában, a Palánka, Bukin és Plávna bácskai községek terü 
letén  lévő kincstári erdőkben, névszerint a bukini ,Raskovác‘, a 
plávnai ,Morgács‘ nevű erdőrészek 80 éves s még korosabb szál
facsoportjai, valamint a palánkai ,Popina4 erdőkultura 15 éves 
fiatalosa.

Ha e tölgy lom bosodásának késedelm ét nem  okozza valamely 
eddig  figyelemre nem  m éltatott helyi körülm ény s bebizonyosodik 
Sim onkainak az a következtetése, hogy a tardissim a  tölgyek nem 
lehetnek egyebek ,m int a természetes kivá lás eredményei', mint olyan 
fajváltozatok, am elyek a létért való küzdelem ben a lombosodás 
késedelm ét használják fel javokra,4 ez a kocsános tölgy tenyészté
sében s ezzel a tölgygazdaságban nevezetes fordulópontot képezne.

A  m ásodik figyelemre méltó változata a kocsános tö lgynek : 
a z erőteljes tölgy' Quercus robustissima Simk., mely az előbbitől 
főképpen abban különbözik, hogy rügyeit korán, áprilisban bontogatja, 
leveleit pedig késő őszszel hullatja. Erdőtenyésztési jelentőségéről 
a tölgyek általános jellem zésénél m ár megemlékeztünk.

A kocsántalan  v. csoportos tölgy. Q u e r c u s  s e s s i l i  f i  o r a .
S m .  Q .  r o b u r ,  R o t h .

(Közönséges, fürtös, csoportos, muzsdaly tölgy.)

Alakjára, szerkezetére, fejlődésére s term észetére nézve közel 
áll a kocsános tölgyhöz. Tulajdonképpeni, növénytani szempont 
szerint m éltatandó, különbségeit, m int e mű keretébe nem  tartozó
kat mellőzve, term észete sajátságához tartozik: hogy rendesen 2— 3 
héttel később zöldül, m int a bükk, m elynek társaságában gyakran 
tenyészik; m akkja nedves helyen rendkívül gyorsan csírázik, az 
első években felfelé éppúgy, m int lefelé lassabban nő fajrokonánál, 
törzse is lassabban vastagodik s hogy tulajdonképpeni term őhelye 
a dom bos vidék, honnan az elő és középhegység déli oldalaira s
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szelidebb verőfényes fensíkjaira is felhatol. M agasabb fekvésű napos 
hegyoldalokon m ár a bükk tolakodik közéje s versenyre kélve vele 
a hasonló magasságú, de hűvösebb északi, északnyugati és észak
keleti fekvésű lejtőkön az uralkodást a tölgytől már egészen átveszi. 
Társul szegődik hozzá még a gyertyán, sőt északi vidékeinken 
nem ritkán a jegenyefenyő is.

Nem hagyható azonban említés nélkül, hogy természetes 
e ljö v e te lén é l sokszor elegyesen látjuk a kocsános és kocsántalan 
tölgyet, a term őhelyi viszonyok szerint hol az egyiket, hol a mási
kat túlsúlyban tenyészni. A fajkiválás ily helyeken ötlik tulajdon
képpen szembe s itt tanuljuk meg: hová telepítsük a kocsános, 
hová a kocsántalan tölgyet, m ert itt tapasztaljuk, hogy hegyoldalo
kon a kocsántalan, lankásabb és sílc helyeken pedig a kocsános 
tölgy uralkodik, vagyis hogy kevésbbé kedvező term őhelyi viszonyok 
között erőteljes fejlődésével a kocsántalan tölgy fog la lja  el a teriilet 
nagyobb részét. E rről könnyen m eggyőződhetünk, ha a kocsántalan 
tölgy honi elterjedése határának term őhelyeit, m ég pedig azok talaját 
es klimatikus viszonyait szemügyre veszszük. így  szemben a kocsá
nos tölgy erdők  zöm ének m ár előbb em lített előjövételével, a 
kocsántalan tölgy az észak-nyugati K árpátokban: a Magas T átrá
ban 580—840, A bauj-Torna m egyében 700—800, Selmecbánya 
niellett a Szitnyán közel 1000 m., az északkeleti és délkeleti K ár
pátok völgyeiben 450— 550, ugyanitt nyílt helyeken 600—800 s 
bükkel elegyesen 700— 1100 m. m agasságban1) tenyészik s alkot 
helyen-közön kisebb-nagyobb erdőket.

Nemcsak helyi, de földrajzi elterjedése is korlátoltabb a 
a kocsános tölgyénél, m ert ez m ajdnem  egész E urópában honos, 
a kocsántalannak elterjedése pedig sokkal kisebb területre szorít
kozik s a m íg  hazánkban a kocsános tölgy határozottan a lapályok 
fanem e, add ig  a kocsántalan az elő és középhegységeké.

Egyes a kocsános tölgyétől eltérő tulajdonságai a már emlí
tetteken kívül következőkben foglalhatók össze. Kevesebb ágazat
ból álló koronájának ágai hegyesebb szög alatt m erednek fölfelé 
s ezért a korona átm érője kisebb lévén, kevesebb növőtérrel 
elégszik meg, mint a kocsános tölgy. Törzsalkotása term őhely 
szerint nag\ron változik s ennélfogva határozott különbséget ebben

’) Fekete Lajos adatai.
5*
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Eubeában, nem külöm ben a Pelopon észak-nyugati részében is tenyé- 
szó'nek jelzi, mégis tulaj donképpi term őhelyéül, a hol zárt erdőket 
alkot, hazánk tiszántúli részét, nevezetesen pedig Arad, Tem es és 
Krassó-Szörényvárm egyéket kell tekintenünk. A radvárm egyében 
Simonkai szerint: a ,Maros mentén, Soborsin és Kujás vidékétől kezdve, 
a Drócsa-Hegyes hegyláncolat egész területén Kovaszinc, Világos, 
Boros-Jenő, Butyin, Bogyest vidékéig, vagyis a Fehér-K őrös mel
lékéig; ezentúl Borossebes, Govasdia, Menyháza, Kertes, Nadalbest 
és Grós vidékéig, hol a K odru északi kanyarulata, illetőleg a Fekete- 
Kőrös völgye végképp határt szab eléje4, tenyészik. Tem esvárm egyé- 
ben Lippa tájáról tenyészete felhatol a .krassó-szörénym egyei Kápol- 
násig s innen a facseti hegy vízválasztóján át Dubestig terjedve, 
leereszkedik egészen a tem esm egyei Kiszetó fölötti erdőségekbe, 
szóval a Maros, Tem es és Béga völgyet környező hegységeknek 
lejtős s mély talajú előhegyein jő  elő. Biharban is előfordul egészen 
a Sebes-Kőrösig.

Ezenkívül H unyadvárm egyében, állítólag Brassó és Fogaras 
közt is és a Szerémség, valamint Szlavónia erdőségeiben is látható. 
Magassági elterjedésére vonatkozó biztos adatokkal nem  rendel
kezünk. *)

A fa törzse egyenes s 25 m. m agasra és 80 cm. —  l m .  vasx 
tagságra is megnő. T örzsét a többi tölgy törzsétől igen könnyen 
lehet azáltal m egkülöm böztetni, hogy kérge aprón cserepes s a 
cserepek könnyen lem orzsolhatok. F iatalkori növekvése gyorsabb a  
többi tölgyfajénál, de 60— 70 éves korától kezdve növése hova
tovább hanyatlik. Fajtársainál korábban vénül. A  hegységeknek 
kevésbbé m eredek, —  mély talajú s déli fekvésű , — vagy a hegy
hátak nyílt, verőfényes helyeit kedveli s mindig megsínyli a meredek, 
kavicsos, sekély talajú s a m ocsaras term őhelyeket. A talaj ásványi 
tápláló anyagaiban nem  válogatós, ha a talaj m élyrehatóié gyöke
reinek kellő elhelyezkedését megengedi. A  talaj ily tulajdonsága 
mellett jól tenyészik az erősen kötö tt agyagtalajon éppúgy, mint más 
csekélyebb term őképességű talajokon, sőt az ásványi tápláló anya
gokat annyira is nélkülözheti, hogy m egterem  s fejlődik a. m érték
telen legeltetés folytán teljesen sivárrá, kopárrá változott talajon is:

*) Porubszky Gvula szerint (Erd. L. 1886. V ili. f. 605 1.) a felső határ 
200 m..mások szerint (Die Bäume u. Sträucher) 600 m.
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Term őhelyeiből következtetve, m eleg szükséglete nagy, de 
emellett a téli nagy hideget is jól eltűri. A talaj mélységén kívül 
jó fejlődésének egyik föltételét az képezi, hogy koronája a vilá
gosságot szabadon élvezhesse. Fájának sok oldalú használhatósá
gától eltekintve1), eddig eléggé nem  m éltatott erdőtenyésztési jelen
tősége főképpen abban nyilvánul, hogy a hazánk déli részében nagy 
területeket képező szikla nélküli, silány talajú kopárságok déli lejtőit 
s magaslatait, a m agyar tölgygyei való beerdősités biztos sikerével, 
term ékeny területekké lehet változtatni. Helyesen m ondja Sentei 
(Scheint) A dolf a magyar tölgyről írott cikkelyében hogy: a ,m agyar 
tölgy ennek a talajnak az, ami az ákác a hom oknak, és a fekete 
fenyő, más fa tenyésztésére nem  alkalmas silány mésztalajnak*.

Tenyészeti kiváló tulajdonságaihoz tartozik m ég kitűnő sarjad- 
zá si képessege, melynélfogva a sérüléseket könnyen kiheveri, a 
levágott fa tuskójából pedig gazdag sarjhajtásokat növeszt. Általában 
az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a m. tölgy, betegsé
gektől, károsításoktól a többi tölgynél kevesebbet szenved s hogy 
rovarfalásnak nincs úgy kitéve, mint fajtársai. E bben a tekintetben 
Scheint idézett cikkelyében azt írja, hogy a 70-es évek végén a 
Bánátban előfordult hernyófalás alkalmával, az Ocneria D ispar és 
Porthesia crysorrhoea hernyói a kocsános tölgyerdőket nagy terü
leteken teljesen lekoppasztották, holott a m agyar tölgyerdők érin
tetlenül m aradtak. Jó term észetre vall egyébként az is, hogy a 
m agyar tölgyesekben aszott fák nem  igen vannak, dacára, hogy 
a legsiiányabb talaj ju to tt részükül.

A m agyar tölgy változataira nézve m egjegyzendő, hogy ezek 
a kocsános és kocsántalan tölgygyei való párosodása folytán kelet
keznek s erdőtenyésztésünkre fontosakká válhatnak, m ert tapasz
talás szerint egyesek lassabban és kitartóan, tehát jobb  faanyaggal 
fejlődnek s m akkot is a törzsfajnál gazdagabban terem nek. 
Sim onkai szerint, o tt ahol a  m agyar tölgy a kocsánossal keve
redik, két feltűnő korcsfaj: a Qu. H euffelii és a Qu. H ajnaldiana  
keletkezik, ahol pedig a m agyar tölgy a kocsántalannal osztja meg 
a területet: a Q uTabajdiana és a Qu. Tufae korcsfajok ötlenek szembe. 
Sim onkai e tölgykorcsfajok tenyésztésének gyakorlati jelentőségét

>) Erd. L. 1880. 624. 1.
2) Dr. Simonkai L. .Hazánk tölgyfajai és tölgyerdei.1 6. és 7. 1.
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is m egokolja2), hogy erről mi is tudom ást szerezzünk adjuk át neki 
a szót, amint itt következik: ,Tudvalévő, hogy a M agyar Tölgy 
könnyen tűri a szikár, száraz talajt, aminő nálunk m a már sok van, 
és hogy az ily talajban, az éghajlat szélsőségeivel is dacolva, gyor
sabban fejlődik, m int bármely más tölgyfajunk; de tudjuk azt is, 
hogy növekedése úgy 50— 60 éves korától fogva csekélyebb lesz, 
m int a Kocsános és Kocsántalan tölgyé. A  M agyar tölgy fakelméje 
is puhább, könnyebb, jóval értéktelenebb, mint a kocsános vagy a 
kocsántalan tölgyé, m ert fakelm éjének éppen a közepe, — a fa színe, 
— gyors növekedés eredm énye. H át ezt tudva, nem  volna e fontos 
és becses m űködés, hogy a kiirto tt m agyar tölgyesek helyén, a 
M agyar Tölgy korcsfajait juttassuk főképp érvényre, am elynek érté
kesebb a fakelméje és huzamosabb a folyamatos fejlődése.1

,Az oly helyeken, am elyeken eddig tiszta magyar tölgyes állott 
am elyeken eddig a M agyar Tölgy állta ki legjobban a küzdelmet, 
a feletnás ?nakkvetés volna a legokszen'ibb; itt a helynek megfelelő 
korcsfa j s a M agyar T ölgy makkjait egyenlő arányban keverve 
volna legcélszerűbb elvetni, hogy így a gyorsabban fe jlő d ő  M agyai 
Tölgy védelme alatt a hasznosabb korcsfajok annál biztosabban 
felnövekedjenek, a későbbi gyérítéskor azonban a becsesebb korcs
fajok jussanak érvényre1.

,Viszont az oly helyeken, az oly lankaságokon, ahol a Kocsános 
T ölgy a M agyar Tölgygyei keveredik, sőt elvégre a tért ennek kell 
áténgednie: o tt m indakét ősfaj helyére az alkalmasabb, a jobban  
diszlő középfajokat, vagy is a Hajnald Tölgyet és a Heuffel-Tölgyet 
kellene mielőbb m egtelepítenünk, m ert az ily helyeken (pl. Bokszeg 
vidéke) kétséget nem tűrő tapasztalataim nyom án e korcsfajok érnek 
legtöbbet. Hasonlóan azokon a hegyvidékeken, ahol a M agyar Tölgy 
a Kocsántalan Tölgygyei ütközik össze s ahol az ütközés határát a 
Cserfa szokta bőven ellepni és tarkítani, küzködve a Qu. Tabajdiana 
és a Qu. Tufae korcsfajokkal: a Tabajdi és Tufa Tölgyekből, mint 
a Cserfánál sokkal értékesebb fajokból, volna hasznos tiszta tölgy- 
állabokat létesíteni.1 x)

Simonkai ez okoskodása fölött egyszerűen napirendre térni 
nem lehet, különösen, ha számolni akarunk azzal a körülm énynyel,

') A Tabajdi tölgy előnyös tenyésztéséről 1. még Porubszky Gyula cikkelyét 
az Erd. L. 1889. IV. füzetében.
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hogy hazánkban éppen a tölgy tenyésztése veszt m indinkább tért, 
ahol tehát m egm arad, ott alakítsuk át tölgyeinket a legértékesebb 
tölgyerdó'kké. Ha erre erdészeinkben az igyekezet m eg lesz, m ert 
a kivitel m int alább látni fogjuk nagy nehézségekbe nem  ütközik, 
akkor beteljesedik Simonkai m ondása, hogy: ,mi az erdészet, neve
zetesen a tölgyerdészet terén a m űvelt nem zetek között legelöl fogunk  

já rn i1. Speciális term őhelyi viszonyainknál fogva ez könnyen meg
valósítható.

A csertö lgy vagy cserfa. Q u e r c u s  c e r r i s  L.  Qu.  A u s t r i a c a  W illd .

Mind a növénytan, m ind pedig az erdőtenyésztés szempont
jából lényegesen külöm bözik az előbbi fajoktól. A kocsántalan 
tölgynél m integy 10 — 14 nappal később virágzik és leveledzik s a 
fűi leglényegesebb s az előbbiektől leginkább elütő tulajdonsága 
ennek a tölgynek, hogy: m akkja csak a m ásodik évben érik meg.

Igen szép Szabályos növésű, 25—40 m éter m agas s a kocsános 
tölgyhöz viszonyítva, ennél mindig kisebb vastagságú fa, m ely ele- 
gyetlen állabokat ritkán alkot, inkább más tölgyekkel elegyesen, így 
a kocsántalan és m agyar tölgy társaságában tenyészik, helyenként 
pedig a bükkel is m egfér. 50— 60 éves korától kezdve növekedésben 
az összes tölgyeket felülmúlja, ami főképpen annak tulajdonítható, 
hogy nagy csersavtartalm ánál fogva rovarok nem  igen bántják s 
m ert a többi tölgynél sokkal később fakadván, fagykároktól is 
kisebb m értékben szenved. Nagy előny volna ez, ha fáját építke
zéseknél is lehetne használni, de m ert fája nem  tartós, tenyésztésére 
csakis kiváló tűzerejénél fogva fektetnek vidékenként súlyt.

V ilágosságszükséglete olyan, mint a kocsántalan tölgyé. Talaj
ban, ha m egfelelő vágás fordulóval, sarjerdő gyanánt kezeljük, nem  
nagyon válogatós, m ert a kavicsos term őhelyeken is m egtartja á ll ab
alkotó és sa ija d zá si képességét. Ez u tóbbit e tölgynél a járulékos 
rügyek szaporasága igen fokozza.

A  csertölgyet érő károsítások közül ki kell em elnünk a fagy
repedéseket, a rákos és dúcos kinövéseket s a taplógom bákat, mint 
amelyektől leginkább szenved s am elyeknek főképpen tulajdonít
hatjuk, hogy vastagságban való növekedése rendesen visszamarad.

E lterjedésének északi határát hazánkban az északi K árpátok
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déli lejtőin éri el. E gyébként nálunk a Kis-Alföld és Nagy-Alföld 
északi határaitól kezdve Szamosújvár és Kolozsvár felé s az innen 
M arosvásárhely és Székely-Udvarhelyen át Kézdi-Vásárhelyig húzott 
vonaltól kezdve lefelé, összes domb-, elő- és középhegységeinken, 
Szlavónia és Horvátország délibb részéig és Fiume tájáig van 
elterjedve.

A ,W ienenvald‘-ban közel 500, a B iharhegységben 700, 
M agyarország déli részében pedig 850—860 m. t. sz. f. m agasságra 
hatol fel.

Hazánk egyes vidékein, mint pl. Lúgos, Lippa, Déva környékén 
az oláh nép m egkülönbözteti a fe h é r  és vörös csert. Am azt tartó- 
sabbnak tartja építkezéseknél emennél. A fehérnek fehérebb színű 
fát tulajdonít s a kéregrepedések fenekének színe szerint úgy válo^ 
gatja ki az erdőből, hogy a halvány vörös színű adja a feh é r  —  
az élénk vörös színű pedig — a vörös c se r t.J) Gyakorlati értéke e 
m egkülönböztetésnek m ég megállapítva nincsen.

Isztriában, Póla mellett a »Kaiserwald«-bán, az Európa dél
nyugati flóráját jellem ző tölgyfaj: a paráskér^ű tölgy, Quercus suber 
is tenyészik. Leveleit 3 éves korában hullatja, miért is az örökzöld 
v, többnyaras levelű tölgyek közé tartozik, m elyeknek fája alacsony 
v. középmagas. E rdőtenyésztési jetentősége hazánkban nem  igen 
lehet, m ert a fagyok iránt rendkívül érzékeny.

A term esztett külföldi fajok közül m egem líthetők még: a 
mocsaras tölgy, Quercus pa lustris  Du Roi. Hazánk déli vidékén e 
tölgy tenyésztésével is tesznek kísérleteket s egyes term őhelyeken 
való m agatartása rem élni engedi, hogy az enyhébb éghajlatú vidékek 
m ocsaras term őhelyei befásítására alkalmas faneműi fog szolgálni. 
Frigyes főherczeg béllyei uradalm ában fejlődése igen szép.

Vöröslevelű tölgy, Quercus rubra L. Eddig inkább csak díszítés
képpen alkalm azták pirosló hajtásai s őszszcl m egvörösödő levelei 
miatt. A Tem esvár m elletti V adászerdőben eszközölt erdősítés1 
kísérletekből eddig csak azt tudjuk, hogy a kocsános tölgy növe
kedésével a versenyt ki nem  állja.

Szinem ás tölgy, Quercus discolor Ait. Észak-Am erika e hasznos 
tölgyének kérge adja az értékes Quercitront, am iért a ném etek már

>) Illés szerint a fehér cser kupacspikkelyei elágazók, a feketéé nem. 
(Erd. L. 1-889. VII. 534. 1.)
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kísérleteznek tenyésztésével s m ert a fagyok iránt kevésbbé érzékeny, 
hazánkban is ezzel a tölgygyei kísérleteket tenni érdem es volna.

Hazánk egyes helyein, igy a budapesti fűvészkertben, a Selmec
bányái erdészeti akadém ia s a vadászerdői erdőőri szakiskola nö
vénykertjeiben és erdeiben kísérletképpen több külföldi tölgyfajt 
term esztenek, milyenek: a Qu. m ontana, Qu. Prinus, Qu. nigra, 
Qu alba, Ou. ilici folia, Qu. Phellos, Qu. Castanea stb.

A szelíd gesztenye. C a s t a n e a  v e s c a  G a e r t n e r .
(Castanea vulgaris, Lamarck, Castanea sativa Miller.)

A délszaki tartom ányok e nem es fája már a m érsékelt égöv 
szelidebb éghajlatú vidékein is kezd tért foglalni s tenyészetében 
rendesen a szőllővel tart lépést. Tenyésztésére ú jabban  nem csak 
gyümölcse, de kitűnő m inőségű fája miatt helyeznek súlyt, annyi
val inkább, m ert erdőgazdasági kezelésre alkalmas voltát a Közép
tenger tartom ányaiban való elterjedésén kívül, bizonyítják azok a 
szelíd gesztenye-erdők, m elyek Svájc déli részében, Tirolban, 
Karinthiában s hazánkban főleg Nagybánya, továbbá Nagyvárad 
®s Szatmár vidékén, N ógrádm egyében a Kékkőn, Sopron vár
megyében Fraknóváralján, Baranya, Veszprém  és Vas vármegyék 
egyes helyein tenyésznek.

Gyümölcsfa gyanánt, kellő ápolás mellett a hidegebb éghajlatot 
ls eltűri, m ert nem csak Franciaország északi s Angolország déli 
részében tenyésztik, hanem  Eszak-Ném etország nyugati vidékein 
sót Norvégia és Svédország déli részein is helyet foglal a gyü- 
rnölcsösökben.

Svájc és Tirol déli részében és Karinthiában tenyészetével 
jelentékeny m agasságot —  900 m étert —  ér el, holott inkább a 
dom bvidék s előhegység fája. Nálunk Nagybánya táján elterjedé
sének felső határa 500 m. a t. sz. f.

Szabad állásban törzse nagyon hasonlít a kocsános tölgyéhez, 
rnert erős fejlettségű s hatalm asan terebélyes koronája felül sötét, 
alúl élénk zöld, keskeny hosszú leveleivel aránylag rövid és zömök 
törzsön helyezkedik el. Az ily törzsek igen magas kort érhetnek 
eh Zárt állásban a szelíd gesztenye is m agasabb, egyenes karcsú 
törzset alkot, melyen a korona ágai is kisebb töm egben jobban  
szorulnak össze.
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A m agterm őképességet m ár elért fának gyökérsete teljesen 
hasonló a tölgyéhez. Hosszú karógyökere van, mely rendesen több 
vastag s m élyreható gyökérágra oszolván, a felső, inkább sekélyen 
terebélyesedő m ellékgyökerekkel együttesen, erőteljes gyökérzetet 
alkot.

Sarjadzó képessége rendkívül nagy és tartós, jóform án elpusz
títhatatlan. E bben  a tekintetben a szelíd gesztenye, ha fagymentes 
term őhelyen s tenyészetének különben is megfelelő talajon áll, az 
összes fanem ek között az első helyet foglalja el s ily helyen vas
tagsági növekedése elérheti a m agról tenyésztett fák átm érőjét is. 
Kiváló sarjadzó képességénél fogva bujtás és gyökérsarjadzás által 
igen előnyösen szaporítható.

Már fentebb jelzett terjedésköréből tudjuk, hogy kedvező 
tenyészetének első feltétele a sze líd  éghajlat, s ha em ellett a term ő
hely tavaszi és nyári fagyoktól m entes s ta la ja : mély, üde és a 
gyökerek akadálytalan fejleszthetésére elegendően laza össze
tételű, a szelíd gesztenye összes tenyészeti feltételei csoportosítva 
vannak.

Szelíd éghajlatú term őhely alatt korántsem  értendő az olyan, 
m elyen ez a fanem nagy hőségnek, a nap szárító hatásának van 
kitéve, sőt az ily term őhelyet határozottan kerüli s inkább előnyt 
ad  a keleti, m int déli fekvésnek. Tenyészetének egyáltalában 
nem  felel m eg továbbá a kem ény, a levegő s nedvességet nehezen 
m agába fogadó és sekély talaj, holott a kőtőrm elékes talajon, vagy 
ahol az anyakőzet palarétegből alkotott, am elyen tehát a gyöke
rek  behatolása akadályozva nincs, a gesztenyefa tenyészete bizto
sítva van. A talaj ásványi tápláló anyagai tekintetében követelései 
nem  nagyok. Ha a talaj, annak laza összetételét nem  veszélyeztető 
agyagm ennyiség mellett, kellő m ennyiségű káli s mésztartalomm al 
rendelkezik, a gesztenyések ásványi tápláló anyagok szükségletéhez 
kö tö tt kívánságai teljesen ki vannak elégítve. A talaj felső ré tegé
nek szegénységét jó l eltűri, ha mélyre ható gyökereivel a talaj 
alsó részéből fedezheti táplálékát, miből egyúttal önként érthető, 
hogy a húmusz hiányát m eg nem  sínyli. Ebben egyébiránt nem is 
szűkölködik, m ert sűrű lom bozata hullatásával a húmusz képződé
sét je lentékenyen elősegíti. A talaj nedvességét csak abban a m ér
tékben kívánja, amelyig biztosítva van annak üdesége, azontúl a 
nedvesség fejlődésére kártékonyán hat s inkább a szárazságot tűri
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különösen oly talajon, mely a gyökerek terjedését és m élyre hato 
lását nem gátolja. A világosság m értékét illetőleg, kívánságai 
különbözők, aszerint, am int m agról nevelve szálerdőt, vagy sarjak- 
ból sarjerdőt alkot. Ebben az utóbbi esetben a növekedés s a fa 
m inőségének fokozása m iatt feltétlenül megkívánja a világosság 
szabad élvezetét. E gyébként a napfény iránt m érsékelt követelései 
vannak, ami m ár sűrű lom bozatából s abból a tulajdonságából 
következik, hogy gyér lom bozató fanemek, mint pl. erdei fenyők 
alatt, vagy szom szédságában kifogástalanul tenyészthető. Szóval, a 
tölgynél jobban  tűri a beárnyalást s a gyérítést sem  kívánja oly 
korán s oly m értékben, m int a tölgy.

Ott, ahol a term őhelynek különösen klimatikus viszonyai e 
fanem kedvező tenyészetét biztosítják, súlyt kell helyeznünk té r
foglalására közgazdasági szem pontból is, kitűnő tulajdonságokkal 
megáldott fája s jól értékesíthető gyüm ölcse miatt, főképpen pedig 
ötért a ta va szi és őszi fagyok öregebb törzseken a té li fagy káros 
hatásán (fagyrepedés) s a nagy fokú hőség okozta károkon kívül 
(sudarszáradás), tenyészetét alig kell más jelentősebb kártékony 
befolyások ellen m egvédelm eznünk, m ert a kisebb sérüléseket 
kiváló kiújuló képességénél fogva többnyire korán s jól ki
heveri. A növényország élősködői közül a fakín —  Loranthus 
europaeus —  tám adja meg, az állatországból pedig kisebb-nagyobb 
m értékben a fatenyészet rendes ellenségei: a mókus, egerek, poc
kok, vaddisznók, szarvas, őzvad és nyúl. K árt okozó rovarrágást 
eddig a gesztenyén észlelni nem  lehetett.

Nem  neki való term őhelyen a gesztelválás s gesztkorhadás 
gyakori jelenség.

A  gyertyánfa. C a r p i n u s  B e t u l u s  L.

Az újabb idők erdőgazdasága által kevés figyelemre m éltatott 
fa, holott sajátságai, így: rendkívüli sarjadzási képessége, érzéket
lensége a fagyokkal szemben, bizonyos term őhelyi viszonyok között 
nélkülözhetetlenné teszik az erdőgazdaságban. Hazánkban leginkább 
az előhegység fája s m int ilyen többnyire a bükk társaságában 
tenyészik csoportokban vagy szálanként. (Bakonyi erdő). A bükk 
tulajdonképpeni régiójáig nem  hatol fel, m ert feljegyzéseink sze
rint, az északnyugati és északkeleti K árpátokban, tenyészete 500— >
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700 m., a délkeleti K árpátokban pedig 700—950 m éter t. sz. f. 
magasság között váltakozik. A  Selm ecbányához közel fekvő Szitnya- 
hegységen is 950 m.-ig hatol fel. Feltalálják itt-ott a lapály erdei
ben is, de itt is túlnyom óan más fanem ekkel így: tölgy-, kőris- 
rezgőnyár- s hárssal elegyedve, sőt m ég az erdei fenyő-erdők közé 
is betolakodik, hogy a gyér záródás káros hatását sűrű lom b
ernyőjével ellensúlyozza.

E lőjövetelének sajátságai közé tartozik, hogy nagy összefüggő 
erdőségek m élyét kerüli s inkább ezek széleit vagy a szaggatott 
erdőrészek hiányos záródású foltjait foglalja el, hol nem  ritkán, 
különösen a zúzmarának, fagyoknak kitett zugokban vagy völgy
vápákban, a hegységekben pedig főképp az északkeleti hajlásokon, 
az érzékenyebb fanem ek fölött uralom ra is jut. W illkomm szerint 
csak ott tenyészthető, ahol az évi középhőm érsék legkevesebb 
6° C. s emellett a téli középhőm érsék —  3 ’75° C. alá nem  száll. 
Ebből az következtethető, hogy a hőm érsék szélsőségeihez alkal
m azkodni nem  tud, dacára, hogy a rövid ideig tartó kem ény 
fagyok kárt nem  tesznek benne.

Törzse szabad állásban rövid, ormós, vagyis m élyen baráz
dált, olyan, m intha több törzs összenövéséből keletkezett volna. 
Nagy m ennyiségű, felfelé törekvő seprőszerű ágai s gallyai terebé
lyes koronát alkotnak, mely a zárt állásban nőtt hosszú törzseken 
ernyőalakúvá válik. Megfelelő term őhelyen s zárt állásban törzs
képzése nem  m arad messze a bükkétől, m ert ilyen viszonyok 
között, mind m agasságban, mind átm érőben a bükkhöz hasonló m ér
tékben nő. A  közép s gyengébb term őhelyeken azonban, mint azt 
a legtöbb esetben nálunk is tapasztaljuk, alárendelt fává törpül, 
m elynek tenyésztésére gondot nem  igen fordítanak, m ert ilyen 
helyeken m agasságban s vastagságban való növekedése s fejlődése 
m ajdnem  valamennyi fanem  m ögött messze visszamarad. Gyökérzete 
túlnyom óan m ellékgyökerekből áll, m elyeknek nagy alkalmazko
dási képességük van, m ert mély talajban szívgyökerükből m érsé
kelt m élységben szétágazva, növekvésük lefelé tart, holott sekély 
talajban a lúcfenyő gyökérzetéhez hasonlóan, a talaj felszíne alatt 
ágaznak szét.

Sarjadzási képessége igen nagy, mely azonban csakis a törzs 
részleteire terjed  ki, m ert a gyertyánnak valódi gyökérsarjai nin
csenek. Az erős és tartós sarjadzás a törzs levágása után, főképpen
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a nagy mennyiségű tuskósarjak keletkezésében nyilvánul. A törzsön 
niagán is keletkeznek életerős sarjak, ha a fát nagyobb m agas
ságban levágják, miért is bot olásra a gyertyán alkalmas fanemet 
alkot.

A  term őhelytől m ajdnem  oly m értékben követeli az ásványi 
tápláló anyagokat, m int a bükk. Egyébiránt talán egy fanem sem 
tenyészik annyiféle származású s ásványilag különböző talajon, 
Jtünt éppen a gyertyán. M indamellett előnyt ad a kellően mély, 
ásványi táplálékban gazdag, m érsékelten laza s főképp meszes 
vagy hom okos agyag és olyan üde talajnak, m elyet m ár nagyobb 
fokú nedvesség jellemez. Azt azonban, hogy gyengébb minőségű 
s kevésbbé üde talajon m eg nem  terem ne, állítani nem  lehet, 
mert sekélyebb hom oktalajon is jó  növekvést mutat, ha elegendően 
mély s ha humusza is van. Csakis a nagyon sekély, kemény, 
kötött, vagy elm ocsárosodott savanyú televényes talajt nem  tűri.

Am int nem  követel tenyészetéhez nagyobb fokú meleget, 
éppúgy megkívánja term őhelyén a levegő mérsékelt nedvességét, 
amit leginkább az a körülm ény bizonyít, hogy hegyvidéken főképpen 
az északi, északkeleti és északnyugati lejtőket foglalja el, t. i. 
azokat a helyeket, ahol a levegő nedvessége mellett a talaj is 
legüdébb szokott lenni. Ebben a tekintetben a bükk és kőris 
között foglal helyet s csak m élyebb talajokon közeledik inkább a 
kükkhöz, különben term észete jobban  egyező  a nagyobbfokú ned 
vességet kedvelő kőrisével. Ha, m int rendesen a bükk társasá
gában tenyész, ez utóbbi többnyire a szárazabb, a gyertyán 
Pedig a nedvesebb helyeket foglalja el. Főleg tapasztalhatjuk ezt 
a hideg fekvések nedves term őhelyein, a zárt völgyzugokban, hol 
a bükk tenyészetét m indig a gyertyán váltja fel. Minél kötöttebb 
es szárazabb a talaj, annál inkább m egkívánja a húmuszt. E  rész
kén különben gondoskodik m agáról a gyertyán, m ert levelekben 
gazdag lom bkoronája bőven hullatja a luimuszképzéshez szükséges 
anyagot, m iért is ta la jjavító  tulajdonsága ezért, de m eg m ert jó  
záródását késő vénségéig megtartván, a talajt a nap s szelek káros 
hatása ellen védi, éppúgy előtérbe lép, m int a bükknél.

Az árnyattűrő fanem ek közé tartozik. A  világosságnak 
nagyobb fokú elvonását fiatalon éppúgy, mint öregebb korában 
növedékveszteség nélkül eltűri, különösen, ha tenyészetének a 
term őhely jól megfelel. E rre a sajátságára egyébiránt m ár sűrű
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lom bernyőjéből s abból vonhatunk következtetést, hogy a teljes 
záródást 60— 70 éves koráig jól elviseli s csak ezután kivánja meg 
a kissé téresebb állást. Általában a beárnyalásnak oly fokát viseli 
el, hogy a tiszafa, jegenyefenyő, bükk és lúcfenyő után közvetetle- 
nűl a gyertyánt kell a sorozatba felvennünk, kivéve akkor, ha 
nagyon sekély, vízhiányban szenvedő, homok-, vagy mésztalajokon 
akarjuk tenyészetét kierőszakolni, amely term őhelyeken nemcsak, 
hogy m eg nem  tűri a beárnyékolást, hanem  határozottan a vilá
gosságot kívánó fanem ek közé sorakozik. Sűrű lom bkoronája alatt 
kevés fanem tenyészthető sikerrel.

M indennem ű viszontagságot baj nélkül tű r el, amit leginkább 
kitűnő kiújuló képességének lehet tulajdonítani. Fagy nem  tesz 
kárt benne, hónyom ásnak, zúzmarának s jég tö résnek  sikeresen áll 
ellent s aránylag keveset szenved a növényvilág parazitái s a 
káros rovaroktól is. A légköri behatások közül, csakis a hőség 
által okozott kárnak, mely sokszor héjaszásban is nyilvánúl, tulaj
doníthatunk nagyobb jelentőséget, egyébként pedig csakis a fe h é r  
revcsedést, gom barákot, a vadak s itt-ott a pajod rágását lehet olyan 
károsításokúi tekintenünk, m elyek itt-ott, a fiatalos vagy idősebb 
gyertyánállabokban érezhetőkké válnak. A külső sérüléseket köny- 
nyen kiheveri s általában a károsításokkal szemben olyan ellent- 
állást tanúsít, hogy ebben a tekintetben, vele a lomb, vagy a 
fenyőfanem ek közül egy sem versenyezhet.

A keleti gyertyánfa. C a r p i n u s  o r i e n t a l i s  Lamarck.
(Carpinus duinensis Scopoli.)

Ennek, az előbbivel rokon fajnak, tenyészete Európa dél
keleti részeire terjed. Olaszországtól kezdve keletre, kisebb-nagyobb 
m ennyiségben található egészen Kis-Ázsiáig s Perzsiáig; ehhez 
képest a m agyar és osztrák tengerpart vidékein, Horvát- és Szlavon- 
országban (650— 750 m.), a régi Bánátban s E rdély  nyugati hegy
láncolatában, de m indenütt csak m int alárendelt fa gyanánt, vagy 
nagyobb cserjeképpen. Töm egesen a délkeleti K árpátokban (350—, 
szórványosan pedig 700 m. t. sz. f. m agasságban) jön elő.

Tulajdonképpeni term őhelyén a K eleten is 100 éves korában 
alig éri el a 15— 16 m. m agasságot. Nálunk is a tengerpartvidéken 
3—4 m éteres m agas cserjénél nagyobbra nem  nő s m ind ott, m ind
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általában itteni előfordulási helyein határozottan előnyt ad a hegy
ségek meszes vagy sziklatörm elékes term őhelyeinek. Az osztrák 
tengerpart vidékein jobbára a molyhos tölgygyei, virágos kőrissel 
és a vénicfával (Ostrya vulgaris) alkot kisebb sarjerdőket, hol a 
keleti gyertyánt, fájának állítólagos nagy tűzerejéért tenyésztik, 
vagy inkább csak tűrik. Szóval a keleti gyertyánnak erdőgazdasági 
jelentősége vajmi alárendelt s nekünk sincs okunk, hogy tenyész
tését bárkinek is ajánljuk.

Erdőgazdasági jelentőségben valamivel föléje helyezkedik: a 
Vénicfa vagy Vincfa. O strya vulgaris Willdenow. (Carpinus Ostrya 
L.; Ostrya carpinifolia Scopoli.)

Hazája Dél-Európa, hol a Pirenei hegyektől kezdve egészen 
Kis-Ázsiáig van elterjedve. Term észetes tenyészetét láthatjuk Svájc 
és Tirol déli részeiben is, nem különben a krajnai, karintiai és 
stájerországi hegyekben, sőt H orvátországban is.

T erm ete hasonlít a gyertyánfáéhoz, csakhogy ennél rendesen 
rövidebb törzseket alkot, m elyeknek barna kérge erősen rep ed e 
zett. Növésében lassúbb, m ert fája 100 éves korában alig éri el a 
12 m. magasságot. Ahol ennél m agasabbra nő, ott term őhelyi 
viszonyai tenyészetére nézve m ár nagyon kedvezők. Hasonlóan az 
előbbi fajhoz ez is kedveli a mészkőhegységeket, ahol a sűrű lomb- 
fcoronájából hullatott lombozattal, tenyészőhelye term őképességének 
nemcsak fentartását biztosítja, de fokozásához is hozzájárul. Ezért, 
de m ert sarjerdő gyanánt, vagy középerdőüzem ben m int aljafa 
Igen könnyen tenyészthető s kezelhető, az elkopárosodott mészkő- 
hegységek beerdősítése céljára egym agában tenyésztve, vagy más 
fanem ekkel elegyítve, alkalmas fanem et képez. Fája kitűnő tüzelő 
anyagot, lom bja pedig igen jó  takarm ányt ad. E gyébként erdő- 
gazdaságtani jelentősége nem  nagy.

A szil. U l m u s .
(A hegyi szil, U l m u s  m o n t a n a  Smith. Mezei szil, U l m u s  c a m p e s t r i s  
L.  Párás szil, U l m u s  s u b e ro s a .  Ve'nic (Lobogós) szil, U lm u s effu sa  Willd.)

Közép- és Dél-Európában honos fanem, hol különösen Francia-, 
Spanyol- és Olaszországban van nagyobb m ennyiségben elterjedve. 
Ném etországban tenyészete már kisebb területre szorítkozik s 
nálunk is inkább csak mint az erdő hézagait pótló — s nem mint 
önm agáért tenyésztett fanem szerepel.

l ’adas : Erdőművelés tan. 6
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Legközönségesebb a szilek között: a m ezei szil, mely külö
nösen jó  term őhelyeken hatalm as törzseket alkot. Nemcsak a 
lapály berki erdeiben, a folyók árterületein s az üdébb homokos 
helyeken, hanem  a hegyvidék, ásványi tápláló anyagokban gazdag 
term őhelyein is találkozunk vele. A  gyengébb term őhelyeken váltja 
fel rendesen  az Ulmus effusa.

A párás szilnek, — mely tu la jdonképpen  a mezei szil változa
tául tekintendő —  tenyészete kis terü le tre  szorítkozik. Nálunk 
csakis a síksági erdőkben található szórványosan.

A hegyi s z il a hegységekben rendesen  a völgyek védett, üde 
s mély talajú term őhelyeit foglalja el, de nem  ritkán láthatjuk 
kitűnő növekvésben a hegyoldalak húmuszban gazdag m élyedései
ben, üstjeiben vagy m érsékelt lejtőin.

Nálunk a m ezei szil az ENy., EK. és DK. K árpátokban 
600— 700, a hegyi szil ugyanott 800— 1000, a lobogos szil pedig a 
DK. K árpátokban s Horvátországban 500 m. t. sz. f. m agasságban 
található.

Mind a mezei, m ind a hegyi szil kedvező term őhelyi s gazda
sági viszonyok között hatalm as fává nőhet, m int ezt pl. a Tem es
vár melletti V adászerdőben a mezei szilnél, az óvízi (Szepes) 
erdőgondnokságban és az osztrák államvasút, krassóm egyei erdei
ben stb. a hegyi szilnél tapasztaljuk, m elynek magas és hengeres 
törzsén, a többnyire vékony ágakból seprőszerüen fejlődött s csak 
m érsékelten töm ött lom bkorona egészen fent ül. A  törzs ez a fej
lődése jó  term őhely mellett feltételezi az állab jó  záródását is, 
m ert rossz záródásnál a törzs növése többnyire hullámos, egyoldalú 
vastagodásra, szabad állásban pedig ágbogasodásra s főképpen villás 
elágazásra nagyon hajlandó.

Mélyre hatoló gyökérzete többszörösen elágazó szivgyökerek- 
ből áll, m elyek mély talajban túlnyom óan lefelé nőnek s csak 
rosszabb, sekélyebb term őhelyeken, vagy a fa öregebb korában 
hajtanak nagyobb számú s inkább vízszintes irányban terjeszkedő 
m ellékgyökereket, m elyek a gyökérzetnek terebélyes alakot köl
csönöznek.

Sarjadzási képessége nagyfokú s kiterjed  nem csak a tuskóra, 
hanem  a törzs többi részére is. A le- vagy bevágás helyén kép
ződő hegedési párkányokon a sarjadzás rendesen  igen buja szo
kott lenni, am iért is a szil lom btakarm ány nyerése céljából botoló
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üzemben jól kezelhető'. Sarjadzási képességét különösen az áradásos 
területek üde term őhelyein hosszú ideig m egtartja. Ilyen helyen 
gyökérsarjakat is képes fejleszteni.

Az enyhébb éghajlatot kedvelő fanem ek közé tartozik, bár 
hegységi alakja, a hegyi szil, hazánk hidegebb term őhelyein is 
800— 1000 m éter m agasságban a t. sz. f. jól tenyészik, csakhogy itt 
m indig a védettebb helyeken találjuk s különösen kerüli a hideg 
és száraz term észetű északkeleti fekvéseket. Legérzékenyebb a 
párás szil, mely hazánk déli részeinek erdeiben is m indig a védett 
helyeket keresi fel. Tenyészetöknek általában nem  igen kedvez az 
olyan enyhe éghajlat, mely száraz, mint pl. a nagy Alföldé, hanem  
olyan, mely m érsékelten nedves levegőjű, m int pl. a Maros völgye 
alsó részeinek éghajlata.

Ezenkívül jó  tenyészetüknek egyik föltétele a term ékeny 
talaj. Már gyökérzetüknek fentebb jelzett alakjaiból vonhatunk 
következtetést arra, hogy jó  fejlődésüket csak a porhanyós s 
mély üde talaj biztosíthatja. A  talaj oly fokú nedvességét kívánja, 
mint a kőris. Mind ä hegyi, m ind a mezei szilnek hatalm as 
növésű s m inőségben is kiváló példányai csakis ily talajú term ő
helyekről kerülnek ki. A sekély, száraz, kőtörm elékes term őhelyek 
sziléi alacsony törzsűek, ágbogasak s m int ilyenek csakis sarj- 
erdőképpen kezelhetők. Követelései ásványi tápláló anyagok tekin
tetében sem  szerények, m ert a mezei s lobogós szil jó  tenyésze
tében, a tápláló anyagokat bőven szolgáltató agyagot feltétlenül 
megköveteli s ebben  a tekintetben csak a hegyi szil tesz kivételt, 
m ert kellő mélység, nedvesség és húmusz m ellett megelégszik a 
kevésbbé agyagos hom ok- és mésztalajjal is. A  húmuszt a szilálla- 
bokban egyébiránt az alom szedés s lom btakarm ányozás feltétlen 
betiltása által kím élnünk kell, m ert a tölgyön kívül a sudar-szára- 
dás betegségének legham arább a szil esik áldozatul.

A világosság szükségletére nézve a nyír, erdei fenyő, kőris 
és tölgy után sorakozik, m ert ezeknél a beárnyalás nagyobb fokát 
tűri el különösen fiatal korában, am időn a csem eték az anyafák 
lom bkoronái árnyéka alatt több évig kifogástalanéi élnek, fejlőd
nek. Később azután m aguk között a sűrű állást nem tűrik, a gyen
gébbek teljes elnyomásával, ritkább állásba helyezkednek, hogy 
koronájuk a napfényt m inden oldalról szabadon élvezhesse. Ez a 
term észetük különösen szembeötlő a sarjból keletkezett állaboknál,

6*
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hol az egyedek a sűrűbb állást sem m iképpen sem tűrik. Eme 
sajátságánál fogva term észetesen a talaj term őerejének jó  karban 
tartásához sem  járul hozzá, m ert gyérebb záródás mellett az amúgy 
is gyérebb lom bozató korona kellően be nem  árnyékolhatja a 
talajt. Kivételt tenne erre  nézve a nagylevelű hegyi szil, m elynek 
beárnyékolása kifogástalan, csakhogy ez többnyire csak egyesen, 
vagy kisebb csoportokban keveredik az erdők többi faneme 
közé. Hajtásai a fagyoknak — hasonlóan m int a gyertyán —  
ellenállának, gyökerei azonban érzékenyek ; a talaj felszíne alatt 
elágazó m ellékgyökereket az erősebb fagy állítólag m egrongálja s 
ez a jelenség nem csak a fiatal, de az öregebb egyedeknél is 
tapasztalható volna. A  viharoknak jó l ellentáll s a vad és legelő 
m arha rágásait s hántását is jó  sokáig tűri, m ert sebeit gyorsab
ban s alaposabban hegeszti be, m int a kőris.

A növény- s állatvilágból kevés ellensége van.

A hárs. T i l i a .
A kislevelű hárs, T. p a r v i f o 1 i a, Ehrh. A nagylevelű hárs, T. g r a n d i -

f ó l i a  Ehrh.

Hazánkban a hársak közűi főleg ez a két faj honos, itt-ott 
azonban egyesen és kisebb csoportokban, mint pl. a bihari s arad- 
megyei, valamint a volt bánáti tölgyesek- és bükkösökben az ezüst- 
levelii harssal (T. argentea) is találkozunk. Most m ár a kis- és 
nagylevelű hárs is inkább szálankint vagy kisebb csoportokban tar
kítja erdeinket, holott régebben —  m ég az 50-es években is —  a 
magyar őserdők sajátságai közé tartozott, hogy a hársak elegyetlen 
tiszta állabokat alkotva, ezer m eg ezer holdat foglaltak el a m agyar 
erdők  területéből. így  pl. a század elején A radm egyének leg
m agasabb hegycsúcsa (868 m.), a Gyalu H egyes alatt, kis- és nagy
levelű s részben fehérlevelű hársakból álló állab, körülbelül 1000 
hold területet foglalt el.1)

A nagylevelű hárs, mint hegységi fanem inkább a szelídebb 
s jobb  term őhelyeket keresi fel, holott a kislevelű a zordabb s 
kevésbbé jó  term őhelyeken is kifogástalanúl tenyész. Utóbbi m ajd
nem  egész Európában el van terjedve, tulajdonképpeni hazájáúl

')  Friedrich Fuchs: Ungarns Urwälder. Pest, 1861. P. 15.
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azonban európai Oroszországnak északi felét kell tekintenünk. 
Hazánkban a hársak a Kárpátokban 800— 900 m. magasságig te
nyésznek, más fanemekkel, főleg bükk, gyertyán s tölgy közé 
elegyedve.

A  szlavóniai határőrvidék tölgyesei között általában mind a 
kis- mind a nagylevelű hárs kisebb-nagyobb csoportokban jő  elő, 
holott a bródi határőrvidék előhegyeinek árnyékosabb, meszes s 
homok-köves lejtőin a bükk s tölgyek közé csakis a kislevelű 
hárs keveredik. Annyi bizonyos, hogy erdeinkből a hárs hova
tovább fogy s ezt részben tűziereje csekélységének, részben pedig 
más erdőgazdasági körülm ényeknek lehet tulajdonítani.

Talán egy fanem nél sem  lehet az alakváltozásnak oly sokféle
ségét tapasztalnunk, mint éppen a hársnál. A  záródás m értékének 
az alakfejlődésre ennél a fanem nél különösen nagy befolyása van, 
m ert tapasztaljuk, hogy szabad állásban  a hárs rövidtörzsű s ezen 
az ágak nagy m ennyiségben s vastag átm érővel fejlődnek, a korona 
igen terebélyes alakot ölt s m inél inkább fokozódik a záródás, 
annál m agasabb és karcsúbb lesz a törzs, annyira, hogy teljes 
záródás mellett, sem a m agasságban való növekedés mértéke, sem 
a hengeres alak ellen kifogást tenni nem  lehet. Ily növekedés mel
lett a korona, a törzs legfelső részére szorítkozik s alakra leg
inkább a göm bhöz hasonlít. A nagylevelű hárs koronája levelek
ben gazdagabb, tehát egészben töm öttebb s több árnyékot adó, 
mint a kislevelű hársé.

Gyökérzete sajátságos alkotású. T öbb erős fejlődésű s a törzs 
tengelyétől elhajló irányban m élyre hatoló szívgyökérből, fonalszerű 
gyökerek válnak ki, m elyek erélyes fejlődésük közben az anya
kőzet repedései közé behatolva, elmálasztó m unkájukat könnyen 
végzik. Sekélyebb talajon, a m ellékgyökerek fejlődése is gazdagabb, 
hogy a tápláló anyagok felvétele m ennél nagyobb területről tör
ténhessék. Ily term őhelyen azonban a hárs csak rövidebb vágás
fordulóban, sarjfa gyanánt kezelhető, m ert m egjegyzendő, hogy 
kiújuló képessége igen nagy s nem csak a kéregsebek gyors 
behegesztésében, hanem  a törzs bármely részletének sarjakat képző 
tulajdonságában is nyilvánul. Ez a tulajdonsága nagyon is szem be
ötlővé válik a hársakból telepített fasorokban, hol az elvénhedés 
ellen, a törzseket sokszor irgalm atlanul csonkítják, a szó teljes ér
telm ében lefejezik, hogy annál több s erőteljesebb sarjat hajtson
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a koronájától m egfosztott törzs. Beteges, öregebb hársfák gyógyí
tása is ily radikális m ódon történik. A  tó'remetszés következménye: 
m indig erőteljes tősarjak fejlesztése. G yökérsarjak a hársnál soha
sem  fejlődnek.

A legkülönbözőbb term őhelyeken tenyészik s különösen a 
kislevelű hárs, kiima tek intetében nem  támaszt különleges követe
léseket, m ert a m elegebb vidékeken éppúgy m egterem , mint zord 
hazájában, Eszak-Oroszországban. Már a nagylevelíí hárs in
kább megköveteli az enyhébb éghajlatot s a talaj m inősége tekin
tetében is fajrokonainál sokkal válogatósabb, bár m indkettő  tenyé
szetének legjobban megfelel az üde, laza, mély talaj. Növekvése 
éppúgy nem  hagy kívánni valót a hegyvidék erőteljes termőhelyein, 
mint a lapály nedvességtől üde talaján, bár a kislevelű hárs sajátos 
term észete, ebben a tekintetben is kirí, m ert sokszor a síkság egyes, 
túlságosan nedves m élyedéseiben láthatjuk vidor tenyészetét, m ás
kor m eg a legsekélyebb, üdének egyáltalán nem, inkább száraznak 
m ondható talajt foglalja el, de csak sarjfa gyanánt. A talaj ásványi 
tápláló anyagát illetőleg, nem  válogatós. Követeléseit teljesen ki
elégíti az üde, mély talaj, legyen az bár hom okos agyag, vályog, 
húm uszban gazdag homok, lősz, vagy áradványtalaj.

Talajjavító tulajdonságát elvitatni nem lehet, de az is bizo
nyos, hogy mint uralkodó fa, töm ött lom bkoronájával az aljafát 
erősen nyomja. Sokan, töm ött lom bozata miatt, az árnyat kedvelő 
fanem ek közé sorozzák, bár gyors növekvése, m érsékelt záródásban 
törzsének ágtisztasága s idősebb korában tapasztalható kigyérülése, 
inkább a világosságot kedvelő fanem ek term észetére vall. Nem kö
vetünk el hibát, ha általánosságban a hársat is az árnyattűrő s 
világosságot kedvelő fanem ek közötti határra helyezzük, kivéve, ha 
a hársat sarjerdőképpen akarjuk kezelni, amely esetben, határozot
tan a világosságot kedvelő fanem ek közé tartozik.

L egnagyobb károsításnak az em ber részéről van kitéve, aki 
kötözésre igen alkalmas háncsa kedvéért, kérgét hántja, de virág
jáért is gyakran rongálják. Csemetéi kezdetben a fagygyal 
szemben érzékenyek s ezért ez ellen védendők, bár a fagy 
által okozott kár sohasem  oly nagy, mint amely a hőségnek tud
ható be. H elyenként a fiatal hársakon rágással a m arha s a vad 
is tesz kárt.
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A juhar. A c e r  L.
Hegyi vagy fürtös juhar, A. p s e u d o p l a t a n u s  L.  Jókori juhar, A . p l a t a -  

n o i d e s L.  Mezei juhar, A. c a m p e s t r e  L.

Ezt a három  juharfajt, éppúgy, mint a szilt és kőrist, csakis 
egyesen vagy kisebb csoportokban találjuk hazánk tölgyesei- és 
bükköseiben tenyészni, sőt a hegyi vagy fürtös juhar a fenyvesek 
társaságát is felkeresi s nem  ritkán enyhíti a sötét fenyőerdők 
kom or hatását.

Erdőtenyésztéstani szem pontból jóform án csak a hegyi s jó 
kori juhar jöhet számba, m ert a mezei csak jelentéktelen  nagy
ságú fává nő, bár régebben hazánk őserdőségeiben, így pl. az 
Lng várm egyei őserdőkben a mezei juharból is igen tekintélyes 
példányok (25— 28 m. magas, 32 cm vastag) voltak láthatók.

A hegyi vagy fürtös juhar valósággal hegységi fanem, mely 
tenyészetével hazánkban a K árpátok északnyugati és északkeleti 
részeiben 1000, délkeleti részeiben pedig egészen 1400 m. t. sz. f. 
magasságig felhatol. A  jókori juhar, m int az alacsonyabb hegysé
gek faneme, tenyészetével az iménti m agasságokat m ár nem  éri el, 
m ert az északnyugati és északkeleti K árpátokban legfeljebb 800, a 
délkeleti K árpátokban pedig 900 m éter m agasságig található. 
A mezei juhar inkább a lapály, völgytorkolatok s előhegységek 
fája, de tenyészete felfelé ugyanoly m agasságig terjed, mint a jó 
korié, sőt a délkeleti K árpátokban 50 m éterrel m agasabbra is.

A juharok erdőtenyésztéstani jellem zésénél csakis a hegyi s 
jókori juhart tartjuk  szem előtt, m ert a m ezeinek a mai gazdasági 
viszonyok között semmi különösebb fontosságot nem  tulajdonít
hatunk.

Alakra nézve vetekedik ez a fanem a szép növésű bükkel és 
tölgvgyel ott, hol megfelelő záródás m ellett a talaj elég mély s 
laza alkotású. K ülönösen kifogástalan ilyen körülm ények között a 
jókori juhar növekedése, m ert a hegyinél, dacára a megfelelő zá
ródásnak s talajnak, öregebb korában a törzs felső része szabály
talanul, hullámos alakkal fejlődik, sőt szabályosságra nézve sok
szor alsó része is kifogásolható, m ert az egyenlőtlen fejlődés kö 
vetkeztében a keresztm etszet alakja szabálytalan elypsist alkot. 
Koronája szabad állásban terebélyesen messze kinyúló és seprő
szerű ágakkal felfelé ágaskodó, zárt állásban az ágak m indinkább
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kevesbedve, különösen a fa öregebb korában kevés galylyal, sza
bálytalan alakban töm örülnek össze.

Gyökérzetük m élyrehatóié, több vastag szívgyökérből áll 
m elyeknek kevés oldalágai is inkább lefelé, m int oldalt hatolnak a 
földbe. A gyökérfejlődés ezt a sajátságát a későbbi korban is m eg
tartja, m ert az öreg juharoknál sem láthatunk soha terebélyesen 
elágazó, vagy a föld színe alatt vízszintesen fejlődő m ellékgyö
kereket.

Sarjadzási képességűk bizonyos körülm ények között je len té
keny. A  fa levágása után ugyanis tüskéjük erős, vastag sarjakat 
hajt, de a m ély vágást okvetetlenűl megkívánják, m ert m agasabb 
tuskó m ellett a sarjadzás erélye m indinkább csökken. Ezért, a sar- 
jadzás képessége tekintetében, a sarjadzó fanem ek között, közepes 
helyet foglalnak el.

Tenyészetükre s fejlődésükre a legnagyobb befolyást gyako
rolja a termőhely, m ert a juharok ama fanem ek közé tartoznak, 
melyek jó  tenyészetükhöz, a talajtól nagyobb fokú ásványi tápláló 
erő t követelnek. K ülönösen nagyobb követelései vannak erre nézve 
a hegyi juharnak, m elyet tiszta hom okos, vagy meszes, avagy nehéz 
agyagtalaj, habár humuszos is, nem  elégít ki; jó  tenyészetét csakis 
az üde, mély laza agyag-, vagy agyagos mész- (márga) talaj bizto
sítja. Főleg a talaj mélysége alkot elengedhetlen kelléket, ami 
gyökérzete fejlődéséből önként következik is, bár a sziklás, kő tör
melékes, olyan talaj, m elybe gyökerei, ha nehezebben is, de a hú- 
muszszal kitöltött repedésekbe behatolhatnak, sem képez tenyésze
ténél akadályt.

A  talaj üdeségét szintúgy megkívánja, m int a bükk; külö
nösen nagyok eziránt a hegyi juhar követelései, mely szép növést 
csakis oly term őhelyen mutat, m elynek altalaja állandóan nyirkos, 
mint am inő legtöbb esetben pl. a völgyek, vízpartok, vagy hegy
katlanok talaja. Már a jókori juhar nem annyira követelő, m ert 
kevésbbé üde talajokon is m ég jó l növekedő, különösen, ha a 
nedvesség hiányát kellő húmuszmennyiség ellensúlyozza.

A term őhely hőm érsékbeli viszonyai iránt term észetük m eg
lehetősen egyező, bár sajátságos, hogy a nagyobb t. sz. f. m agas
ságban tenyésző hegyi juhar a m elegnek nagyobb m ennyiségét kí
vánja, mint a különben is edzettebb jókori juhar. Term őhelyük 
arra is enged következtetni, hogy a száraz, m eleg éghajlat nem
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kedvez tenyészetüknek; különösen megsínyli a száraz levegőjű 
term őhelyet a jókori juhar.

Üde, kövér talajon — éppúgy mint más olyan fanem, mely az 
arnyatkedvelő fanem ek közé határozottan nem  sorozható — a 
juhar is, erősebb beárnyékolást eltűr, de oly fokút s tartósat m ég 
sem, hogy más fanem ek alá telepítve lehessen tenyészteni. Ezzel 
a természetével észrevehetően a bükk és gyertyán m ögött áll, mert 
teljes kifejlődéséhez feltétlenül m egköveteli koronájának szabad el
helyezkedését; különösen m egköveteli ezt a hegyi juhar akkor, ha 
a term őhely csak közepes minőségű. Ez a körülm ény a juharokat 
inkább a világosságot kívánó fanem ek közé helyezi, ezek között 
azonban, elegyetlen tenyésztést feltételezve, sűrűbb záródásukat a 
leghosszabb ideig megóvják. Ezáltal s m ert nagyobb levelüknél 
fogva nagyobb árnyékot is adnak, különböznek a többi világossá
got kívánó fanemtől.

A károsítások közül különösen fiatal korában érzékenyen 
szenved a tavaszi fa g ytó l. A jókori juharnak ellentálló képessége 
ugyan nagyobb, mindazáltal bizonyos term őhelyeken a májusi fagy 
sok kárt tesz benne. Vadban gazdag vidékeken a vadrágásnak is 
erősen van kitéve s az egyszer m egrágott juharcsem ete nem  egy
könnyen heveri ki baját s a hántás okozta sebeket sem hegeszti 
be oly gyorsan s alaposan, mint pl. a kőris vág)' szil. Rovaroktól 
jóform án semmit, élősködő növényektől is keveset szenved.

A kőris. F r a x i n u s .  S.

Közép- és Dél-Európában, valamint Eszak-Am erikában körül
belül 30 faja ism eretes; nálunk azonban erdőtenyésztésileg csak 2 
fuj, ú. m. a közönséges kőris, F r. excelsior L . és a virágos kőris, 
Fr. Ornus L. ismeretes. Ezek közül is azonban csak az elsőnek van 
hazánkban erdőgazdasági jelentősége. N agyobbára síksági erdőkben 
honos, hol elegyetlen állabokat is alkot, de szórványosan a m aga
sabb hegységek lom berdeiben is találkozunk vele. Általában csakis 
egyesen, vagy kisebb állabcsoportokban tenyészik nálunk, kivéve 
azokat a ritkaságszám ba vehető kőrisállabokat, melyek a Tem es 
vármegyei folyómenti erdőségek egyrészét m ég nem régiben is 
alkották, vagy amelyek m ég m ost is, pl. a nagyköveresi kir. köz- 
alapítványi erdőségekben jelentékeny nagyságú állabokat képeznek.
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Mint a lapály és dom bvidék fája, főképpen a term ékeny folyómenti 
áradásos term őhelyet kedveli, melyen hatalmas tö rzseket alkot. 
Nem veti m eg azonban a dom bvidék üde term őhelyeit sem, sőt a 
magasabb hegységek védettebb s ennélfogva nedvességben nem  
szűkölködő katlanjaiban, vagy lankásabb horpadásaiban is, minő
ségben és töm egben számot tevő törzseket ad. Ily helyeken az 
északkeleti K árpátokban egészen 900, az északnyugatiakban, mint 
pl. a Selm ecbánya közelében levő Szitnya hegytöm bön s a délkeleti 
K árpátokban is 900 m éter t. sz. f. m agasságig hatol tenyészete.

A virágos kőris előjövetele csak kis területre szorítkozik ha
zánkban, m ert számbavehetőleg csakis a Balaton északi partján 
em elkedő mészhegyeken, a Bakony, Pilis és V értes hegyek déli 
mészköves lejtőin és gerincein, valamint a volt rom án-bánáti határ- 
őrvidék erdeinek egyes helyein s Gödöllőn is található.

A közönséges kőris törzse szabad állásban villás elágazási! 
s gyér lom bozató koronája különösen öregebb korában terebélyes. 
Zárt állásban igen magas, sokszor 30 m. hosszú, szép növésű, hen
geres törzseket alkot, melyeken a korona felülete aránylag nem 
nagy. Növésben versenyezni vele a virágos kőris nem  képes. Csak 
20— 25 éves koráig tart lépést növekvésével, azontúl egészen el
marad.

G yökérzete általában terjedelm es s m élyreható, kifejlődése s 
alakja a talaj m inősége szerint azonban nagyon változó. Porhanyós 
és mély talajban a karógyökér s az ebből és a gyökérfőből nagy 
számban kiinduló erős szívgyökerek egyenesen lefelé nőnek, hogy 
a gyökérvégeken csom ókban kifejlődő hajszálgyökereikkel a föld 
mélyéből szerezzék tápláló anyagukat. A  m ellékgyökerek ily talaj
ban rendesen igen gyenge fejlődésűek s csak a fa öregebb korá
ban vastagodnak m eg s terebélyesednek el jobban. Sziklás, vagy 
kőgörgeteges term őhelyeken ellenben a gyökérzet m ár kezdetben 
nagyobb területet foglal el, hogy m ellékgyökereivel a szükséges 
táplálék beszerzéséről nagyobb felületen gondoskodjék, bár itt is 
érvényre ju t gyökerének m élyrehatoló term észete, m ert a gyökér
ágak, ahol csak tehetik, a sziklarések vagy a kőtöm elék hézagaiba 
nyom óinak s növekvésükkel lefelé tartanak. A  virágos kőris gyö
kérzete általában nem  m élyreható, inkább dúsan szétágazó.

Tuskójának sarjadzási képessége különösen jó  term őhelyen 
igen nagy; nagyobb a virágosé, mint a közönségesé. Törzsének
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felsőbb része is jól sarjadzik, am iért botoló s nyesőüzem ben jól 
kezelhető. Felvidékünkön ezt a sajátságát ki is használják, m ert 
agait lom btakarm ány nyerése céljából ugyancsak nyesik-vágják.

Nem m inden talaj alkalm as kőrisfa tenyésztésére. A hegysé
gekben megköveteli az üde, táplálóanyagokban gazdag olyan ta'ajt, 
mely a bükk tenyészetének m inden tekintetben megfelel, tehát 
ahol ásványi tápláló anyagokban, nedvességben, humuszban nincs 
hiány s am ely elég mély s porhanyós arra, hogy a kőris gyökerei 
fejlődésükben akadályozva ne legyenek. A  síkságon legjobban meg
felel tenyészetének a folyammenti áradásos talaj. Szabályéi állít
hatjuk fel, hogy amily talajon más fanem ekkel nem  boldogulunk, 
° tt a kőrissel se tegyünk tenyésztési próbát. Kivételt tesz a virá
gos kőris, mely m egelégszik a sekély agyagos homokkal, a király
halmai virágos kőrisek növekedése után következtetve, a tiszta 
homokkal, sőt a sovány, mészkavicsos ú. n. murvás talajjal is, me
lyen fajrokona már egyáltalán nem  tenyészik. A virágos kőrisnek 
épp ez a tulajdonsága az, mely a Balaton és Bakony vidékének 
mészsziklás területén értékessé teszi, m ert az ottani mészsziklás 
területeknek oly részein is megállja helyét, m elyek nélküle tökéle
tesen elkopárosodnának.1 A száraz talajt a közönséges kőris egy
általában nem tűri s kerüli a kőzetek elmállásából származó kvarc
ban gazdag, valamint a tiszta hom ok s a savanyú tőzeges talajt. 
Minden más, kellően agyagos, vagy ném ileg meszes (lősz, márga) 
talajon, ha az elegendően porhanyós, mély s nedves, a kőris tenyé
szete kifogástalan. A nagyobb fokú nedvesség sem befolyásolja kár
tékonyán tenyészetét. K önnyen érthető  az eddigiekből, hogy hegy
ségekben a nagyobb nedvességű északi s északkeleti lejtőknek ad 
előnyt s különösen kerü a száraz déli s délnyugati verőfényesoldalakat.

A világos állást oly fokban követeli, m int a tölgy s ennélfogva 
határozottan a világosságot kívánó fanem ek között foglal helyet. 
Fiatal korában a m érsékelt beárnyalás különösen azért hat rá jó 
tékonyan, m ert m inden védelem  nélkül a fagy sok kárt tehet 
benne. Későbbi korában, am ikor már a légkör viszontagságai ellen 
edzve van, teljesen nélkülözheti a védelm et s ilyenkor a szabad 
állást éppúgy, sőt talán jobban megköveteli, m int a tölgy. M inthogy 
ezért s gyér lom bozatánál fogva a talaj term őképessége ott, ahol i)

i) Erd. L. 1878. 762. 1.
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kegyetlenül áll, szenved, kell, hogy a term őerő m egóvása érdeké
ben a kőrisállabok alatt, megfelelő aljnövényzetről gondoskodjunk.

Az elkésett fagy legtöbb kárt tesz benne, m ert zsenge haj
tásai, különösen a fa fiatal korában nagyon érzékenyek. Term észe
tes, hogy hegységi term őhelyén, különösen a hideg északi s észak
keleti lejtőkön, hol a vegetáció késő indúl meg, kevesebb fagy
kárnak van kitéve. A vad is nagyon nyom ába lép, m ert pl. zsenge 
hajtásait s a fiatal fák nedvben dús és síma héját rágni s ez u tób
bihoz agancsait hozzádörzsölni, kedves foglalatossága közé tartozik 
az őznek. Gyors növése folytán a gyom okon könnyen átküzdi 
m agát s a záródásban nőtt^m ély gyökérzeténél fogva szilárd alapon 
álló s gyér lombozatú kőrisnek a szélvihar sem árt. Széltöréseket 
csakis a szabad állásban, ágbogason nőtt példányokon észlelhetünk. 
A növényvilág parazitái közül valami jelentősebb ellensége nincs 
s a rovarvilágból is csak a Hylesinus fraxini és crenatus (kőris- 
szú) s a Lytta vesicatoria (kőrisbogár) em líthetők fel oly ellenségek 
gyanánt, m elyek érezhető károkat okoznak a kőrisállabokban és 
pedig a kőrisszú, a héjban rágott lárvam enetekkel a fák elszára- 
dása, a kőrisbogár pedig a levelek lerágásával járó  növedék- 
veszteség által.

A nyír. B e t u l a  a l b a  L.

Bár az erdőtenyésztő az erdőkben tenyésző nyírt mindig 
Betula alba L . elnevezéssel illeti, azért tudnia kell, hogy tulajdon
képpen két alakját különböztethetjük meg. Az egyik, m elynek levelei 
felső lapján apró gyantagyöngyöcskék, alsó lemezén, valamint a 
fiatal zöld hajtásokon pedig gyantát kiválasztó mirigyek, bibircsek 
vannak, ez a bibircses nyír, B. verrucosa, a másik a pelyhesen 
szőrös levelű, vagyis a pelyhes nyír, B. pubescens. A  bibircses 
sokkal inkább el van terjedve, m int a pelyhes és a legkülönbözőbb 
term őhelyeken érzi m agát otthonosan.

A bibircses különösen Közép-Európában, Dél-Európa hegy
ségeiben, valamint Ázsiának hasonló klímával bíró területein van 
elterjedve. A  hegységekben körülbelül a bükkfa tenyészeti övében 
él, de a lapályokon is m indenütt befészkeli magát. A pelyhes alak 
ellenben különösen Észak-Európa nedves és tőzeges helyein alkot 
összefüggő, elegyetlen állabokat.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



93

Hazánkban a bibircses nyír jóform án m indenütt el van te r
jedve s a K árpátokban tenyészete 1500— 1600 m. t. sz. feletti 
magasságig hatol, amely magasságban azonban rendesen eltörpül 
s elcserjésedik. A pelyhes is Pozsonym egyétől egészen a keleti 
Kárpátokig a hegységekben m indenütt elöfordúl s a T átra kör
nyékén is egészen a hegyek lábáig helyettesíti a bibircses nyírt.

T örzsének alakja m ég zárt állásban sem hengeres, annál 
kevésbbé, ha szabadon áll. Nagy hajlékonysága és világosságot 
kivánó term észete miatt törzsének alsó része többnyire olyan görbe, 
mint a vörösfenyőé, felfelé m indinkább hullámos növésű s zárt 
állásban ágtalan törzsének tetején a korona, kevés s felfelé álló 
gallyazatával, tojáshoz hasonló alakot nyer. Jó term őhelyen a korona 
mindinkább szélesbedik s öreg törzseknél az ágakon nagy hosszú
ságban fejlődő vékony gallyak, mint a szomorú fűznél lefelé csün
g j e k  s összeségükben a nyírnek igen szép külsőt kölcsönöznek. 
Csakis jó term őhelyen nő meg elsőrendű fává, különben a 20 m étert 
nem igen szokta elérni.

Gyökérzete az összes fanem ek között leggyengébb fejlődésű s 
ez a gyenge, a gyökérfőből csak vékony s végén elágazó mellék
gyökerekből álló gyökérzet is, egészen sekélyen a föld szine alatt 
kúszik, nem  messzire a központi résztől s a fa öregebb korában 
sem vastagodik m eg jelentékenyebb m értékben. Sekély gyökérzete 
csak sziklás talajon változik m eg némileg, am elyen tápláléknyerés 
céljából a gyökérágak m esszebbre s a sziklahasadékok között m é
lyebbre hatolása tapasztalható.

Sarjakat fejlesztő képessége jórészt a term őhelytől függ és 
azzal egyenes arányban áll, vagyis jó  term őhelyen erős, bár sok 
esetben nem  hosszú ideig növekvő sarjakat hajt, rossz term őhelyen 
pedig nem, vagy nagyon gyengén sarjadzik, a botolást m eg semmi 
körülm ények között nem  tűri szívesen.

Term őtalajban általában véve nem  válogatós, m ert az igen 
száraz, gyenge term őerejű hom okon, vagy a posványos, sőt tőzeges 
talajon is találkozunk, habár gyengébb növésű példányaival is, 
mint azok, melyek a mélyebb, laza hom okos agyagtalajt képező 
term őhelyeket foglalják el. Szép s m agas növésű nyírt csakis ilyen 
talajokon találhatunk s dacára sekély gyökérzetének, szép fejlődé
séhez a talaj m érsékelt mélységét s nedvességét éppúgy m egköve
teli, m int a bükk, sőt a talaj nedvességét kifogástalan növekedé-
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séhez s teljes kifejlődéséhez, éppoly m értékben követeli, akárcsak a 
mezgés éger.

Alkalmazkodási képessége a kiima szempontjából is nagy, 
m ert a m eleg kiima szélsőségeit csakúgy eltűri, m int a hűvösét, de 
ahol jó  tenyészetéről van szó, ott a levegő nedvességtartalm a reá 
nézve nem  közömbös, m ert a párával telt légkör különösen ked
vez tenyészetének. Összefoglalva a term őhelyhez kötö tt kívánságait, 
általánosságban kimondhatjuk, hogy a nyír alkalmazkodási képes
sége igen nagy, m ert habár fejlettségének legkülönbözőbb m inő
ségeiben, de a legkülönbözőbb term őhelyeken is tenyésztik, kezdve 
a lapály m élyedéseinek posványos és tőzeges talajától, egészen a 
száraz, tápláló erőben szegény homokig. E  határok között legszeb
ben díszük a hom okos agyagtalajon.

A  világosságot kívánd fanem ek között a vörösfenyő mellett 
foglal helyet s m int ilyen a vágásokba csakham ar betolakodva, 
sokszor igen alkalmatlan gyom ot képez. K ülönösen gyorsan fog
lalja el a déli s nyugati lejtőket. Jó kifejlődéséhez feltétlenül m eg
kívánja koronájának teljesen szabad állását s ezért inkább is vilá
gosságot kedvelő, mint árnyékottűrő fanem ek között látjuk tenyészni. 
E lőszeretettel kiséri a tölgyet, rezgőnyárt, erdei fenyőt stb.

M egjelenése s elegyetlen tenyészete egyértelm ű a talaj term ő
erejének csökkenésével. Gyér állásánál fogva nem  árnyékolja be a 
talajt, gyér s kevés humuszt adó lombozatával a term őerő veszte
ségét pótolni nem  képes, am inek más következm énye nem  lehet, 
mint a term őerő csökkenése, sőt elkopárosodásra hajlandó talajo
kon, annak teljes elpusztulása.

Sem a légköri behatások szélsőségei, sem a szerves világ 
növényeket rongáló egyedei nem  tesznek benne jelentősebb kárt.

A  mezgés éger. A l n u s  g l u t i n o s a .  Gärtn.

A  nedves, lápos term őhelynek ez az uralkodó szép fája, 
m ajdnem  egész Európában el van terjedve. Valami különösebb 
erdészeti jelentősége ugyan nincs, de a síkság lápjainak, folyó
mellékeinek, valamint a hegyes vidék forrásterületeinek, nedves 
völgyeinek, a patakok, folyók partjainak nélkülözhetetlen faneme, 
mely a felsorolt helyeken kisebb-nagyobb állabokat alkot, vagy helyen- 
kint, m int például a patakok partjai m entében egyesével is tenyészik.
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Nagyobb területeket elfoglaló állabokat Észak-Ném etországban 
s Közép-Oroszországban alkot. E lterjedésének északi határa N or
végiában van, hol azonban inkább az alsóbb földségek lakója s 
legfeljebb Norvégia déli részében található 300 m. t. sz. feletti 
magasságig. Hazánkban a K árpátok hegyláncolatának erdőségeiben 
m indegyre találkozunk vele s ennek a hegységnek északnyugati s 
északkeleti részében, a völgyekben megtaláljuk 500—600 m., dél
keleti részében pedig 600—650 m. t. sz. feletti magasságig. Nyílt 
helyeken ugyancsak ott felhatol 600—800, sőt a délkeleti Kárpá
tokban 700—-1000 m. magasságig. Svájc és Tirol központi Alpe- 
seiben eléri, nem ritkán, az 1200 m. magasság term őhelyeit is.

Alakja, a feketés színű törzszsel s ennek egyszerű elágazási! 
sötétzöld lombozatával, a kom oly szépség m intaképét adja ott, hol 
a term őhely e fának kitűnő növését, fejlődését biztosítja, m ert a 
növekedés a talajjóság szerint ennél a fanemnél nagyon különböző. 
Egyes helyeken hatalmas, egyenes, hengeres, magas, a vörösfenyő 
növéséhez hasonló, nagyobbára a törzsből m erőlegesen -— sokszor 
messzire —  kinyúló, de vékony ágakat viselő törzseket alkot, 
másutt pedig gyengébb, rövid s görbe törzsű marad, melyen a 
korona vastag s terebélyesen szétálló ágakból áll. Egyébként jó  
term őhelyen, szabályos növekedést feltételezve, a korona mindig 
vékony s gyér lombozató ágakból alakúi s többnyire behorpasztott 
göm b (lapos tető) alakkal a törzs csúcsán ül. Csak amidőn a fa 
hosszúságban való növekedése megszűnik, képződnek a törzs felső 
részén nagyobb számban ágak s gallyak, m inek következtében a 
korona is m indinkább elterebélyesedik s ellaposodik.

Gyökérzete sajátságos alkotási! Jó talajviszonyok között, vagyis 
porhanyós, mély talajban rendesen néhány vastagabb gyökérágat 
a talaj m élyébe növeszt, sekély talajban pedig inkább a felszín 
alatt futó gyökérhálózatot fejleszt. A gyökérfejlődés sajátossága 
azonban nem  ebben, hanem  abban nyilvánúl, hogy a gyökérága
kon töm ött, fürtszerű, ökölnagyságú és dús elágazású gyökérszálak 
fejlődnek, m elyeknek élettani jelentősége bebizonyítva m ég nincsen. 
Újabban kiderítették, hogy e gyökércsom óban egy gomba, a 
Frankiéi a ln i M öller tanyázik, miért? m ég nem tudjuk.

Sarjaelzási képessége nagy és tartós, de csak a tőre terjed  ki, 
a gyökerekre nem. A tuskósarjakból kedvező körülm ények közötc 
igen szép, a m agról keletkezett törzsekhez hasonló fákat lehet
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nevelni. Ha azonban a tüskök elárasztásnak vagy erősebb fagyok
nak vannak kitéve, sarjhajtó képességük tetem esen csökken, sőt a 
tuskó korhadása folytán ez a képesség m eg is semmisül.

A mezgés éger tulajdonképpeni term őhelye talaj tekintetében 
az olyan láp, m elynek jó  altalaja van, a m elynek növényzete kor
hadás után jó  lápföldet szolgáltat s ahol az altalaj jó tékony  hatása 
(mélység, porhanyósság, nedvesség) tartós. A savanyú láp és tőzeg
talaj nem  képez a mezgés éger tenyésztésére alkalmas talajt. L eg
inkább megfelel tenyészetének a tartósan nedves, mély, humuszos, 
ásványi tápláló anyagokban nem  szűkölködő s altalajában sem 
szegény, tehát agyagban gazdag, humusz vagy hom okkal kevert 
talaj. Tiszta hom ok- vagy m észtalajt nem  tűr. A nedvesség, jó  
tenyészetének fő feltételét képezi; inkább jusson belőle több, mint 
kevesebb, m ert a többet eltűri, a kevesebbet azonban megsínyli. 
Ezért szereti különösen a folyamvidéket, hol állandó s friss ned 
vesség mellett a kiöntések iszapjával m ég tápláló anyagot is kap. 
Az álló vizet, elm ocsárosodott területek elsavanyodott talaját nem 
kedveli.

Már elterjedéséből következtethetjük, hogy a kiima enyhesé
gét nem  követeli, de annál inkább megkívánja a levegő nedvességét. 
Ezért tapasztaljuk, hogy a hegységben is inkább a nedvesebb 
talajú s levegőjű északi és nyugati lejtőket választja ki, mint a 
szárazabb déli s keleti fekvést. Term észetes előj övetele term őhelyé
től elütő viszonyokhoz alkalmazkodni egyáltalán nem  tud, m iért 
is m esterséges tenyésztésénél, a term őhely viszonyai jó l tanul- 
mányozandók.

Dacára annak, hogy a világosságot kívánó fanemek közé 
tartozik, talajjavító tulajdonságát eltagadni nem  lehet. A  téresebb 
állást, tenyészetének különösen gyengébb term őhelyein kívánja 
meg, m ert term észetének megfelelő term őhelyen a sűrűbb állást 
is baj nélkül elviseli.

Mint a talaj- s levegő nedvességét kedvelő fanem, a száraz
ságot különösen csem ete korában sínyli meg. Ilyenkor a gyom ok 
elnyom ásától is szenved s a fagy sem hagyja károsíttatlanul. 
Későbbi korában term észete edzettebb s a viharoknak könnyen 
ellentáll, de tö rékeny ágazata a hónyom ás károsítását ekkor sem 
kerülheti ki. A vizek m entében tenyészve, árvizektől is szenved 
olyankor, am ikor az árvíz lom bfakadáskor úgy éri, hogy a csem ete
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vagy sarjsuháng egészen víz alá kerül. Betegsége leginkább sudár- 
aszály- és gesztkorhadásban nyilvánúl. Gombák, rovarok s ném ileg 
emlős állatoktól (egér, vízipocok) is szenved, de ez a kár általá
ban kevésbbé jelentékeny, m ert a mezgés éger kiújuló képessége 
sokat pótolva, ezt a fanem et azok közé helyezi, m elyek kevés 
károsításnak vannak alávetve.

A ham vas éger. A l n u s  i n c a n a  Willd.

Az előbbinek testvére, de amannál mind külső m egjelenésében, 
mind erdészeti jelentőségében szerényebb s elterjedése is korlátol
tabb. T öbbnyire egyesen vagy kisebb csoportokban látjuk a mezgés 
éger term őhelyén tenyészni, bár a talaj nedvessége iránt koránt
sem oly követelő mint fajtestvére s azért sokszor a szárazabb 
lejtőket is elfoglalja. Ily helyeken term észetesen tenyészete nem  
oly kedvező, m int a völgyek üde és ásványilag gazdag talaján, 
ahol a hamvas éger igen szépen dBzlik. Nálunk az elő- és közép- 
hegységek fája s mint ilyen az északnyugati és északkeleti Kárpá
tokban, tenyészetének felső határa 600— 800, a délkeleti K árpátok
ban pedig 800— 1200 m. között van. Hazánkban m indig szórvá
nyosan, vagy kisebb csoportokban tenyészik, de tulajdonképpeni 
hazájában Eszak-Európában már kisebb-nagyobb kiterjedésű álla- 
bokat alkot.

Törzse alul többnyire görbe s fája keresztm etszetben nem 
szabályos, hanem  több helyen behorpasztott kört mutat. K ülönben 
karcsúan s egyenesen felfelé növő törzsén az eléggé dús lombo- 
zatú, igen hajlékony s felm eredő ágakból alkotott koronája, idő
sebb korában m indinkább ellaposodik. Gyökérzete vízszintes 
irányban sokkal inkább elterebélyesedő, mint a m ezgésé s az 
ennél em lített gom batartókat alkotó gyökércsom ók, em ennél is 
észlelhetők.

Kiújuló képessége kiterjed éppúgy a tuskóra, mint a gyökérre, 
m ert mindkettőről, különösen megfelelő term őhelyen, erős sarjakat 
növeszt, növekvésük azonban 15 éves koruktól kezdve roham osan 
apad s a tuskó sem tartja m eg sokáig sarjnövesztő képességét.

Már fennebb említők, hogy a hamvas éger a talaj nedvessége 
iránt nem  annyira követelő, mint fajtestvére s inkább mutat haj
landóságot az olyan üde talajokhoz, melyeknél a mésztartalomnak

V a d a s :  Erdőművelés tan.
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nagyobb m értékét lehet konstatálni. Nedves levegőjű, hűvös term ő
helyek, m elyeknek talaja, habár csekélyebb mélységű is, tenyésze
tére kedvezően hatnak, általában pedig az előbbinél sokkal inkább 
tud a különböző term őhelyi viszonyokhoz alkalmazkodni s a talaj 
term őerejét is éppoly jól tartja fenn, mint amaz. Kivételt képeznek 
az elm ocsárosodott, állandóan nedves term őhelyek, m elyeken a 
hamvas éger megélni egyáltalában nem  tud.

É letkora is a term őhely m inőségéhez kötött, m ert amig a 
neki megfelelő nedves levegőjű, hűvös, mérsékelt mélysége mellett 
üde, agyagos, meszes talajú term őhelyen 50, sőt 60 éves kort is 
elér, addig különösen a nem  neki való száraz term őhelyeken, 20 
éves korában többnyire befejezi növekedését. Igen szereti a vizek 
mésztartalmú zátonyait.

V ilágosságot nem  követel oly m értékben, mint a mezgés 
éger, m ert gyérebb lom bozató fanemek, mint például a mezgés 
égerek között és alatt kifogástalanul fejlődik. E rre vall már egyéb
iránt, fajrokonáénál sötétebb lom bozata s az, hogy többnyire a 
világosságtól nagyobbára elzárt völgyvápákban látjuk tenyészni.

A károsítások s veszélyek,- m elyeknek ki van téve, éppolya- 
nok, mint a mezgésnél s csak azt a különbséget kell kiemelnünk, 
hogy a fagynak a hamvas jobban cllentáll.

A havasi éger. A l n u s  v i r i d i s  DC.

Az égereknek ez a cserjealakja, Közép-Európában az A lpesek 
és K árpátok lakója, hol sok esetben a fatenyészet határán felül 
2000 m. magasságig, sőt azon felül is felhatol. Nálunk elterjedésé
nek felső határa az északkeleti K árpátokban közel 1500 m., a dél
keleti K árpátokban pedig 1800 m. a t. sz. felett. Im itt-am ott a 
völgytorkolatok közelében is található, hová magvait a magasabb 
term őhelyekről jövő víz sodorja le. Erdőtenyésztési jelentősége 
abban nyilvánul, hogy a törpefenyőhöz hasonlóan, megakadályozza 
a hólavinák keletkezését, mérsékli a víz lefolyásának károssá vál
ható sebességét, erősen kapaszkodó gyökereivel m egköti a csúszásra 
hajlandó laza földrétegeket, szóval eme kiváló tulajdonságaival, 
az alatta elterülő term ékeny területeknek hathatós védelméül 
szolgál.

Sarjadzó képessége nagy s azért, ha a havasok pásztorainak
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fejszéjétől szenved is, a benne okozott kárt, a fejlődő erőteljes 
sarjhajtások csakham ar kipótolják.

Elszórtan előfordul m ég a K árpátokban a Pelyhes éger, Alnus 
pubescens is, mely egészben a ham vashoz hasonlít, de leveleinek 
alakjával, inkább a mezgés égerre em lékeztet. Egyébiránt erdő- 
tenyésztésileg sem m iféle jelentősége nincs.

A nyárfa. P o p u l u s  L.

Az ide tartozó fajok jobbára az erdőn kívül tenyésztettek s 
csak újabban részesülnek erdőm űvelési szem pontból különösen ama 
fajok kellő méltányolásban, amelyek hazánk hom okterületeinek 
be fásításánál tenyésztendő fanemekül beváltak. Term észetes elő- 
Jövetelük főképpen a folyammenti berki erdőkre, valamint a homoki 
erdőkre szorítkozik, habár egyes fajok, mint pl. a rezgő nyár, a 
magas hegységek vágásaiban is gyakran okoznak gondot az erdő
tenyésztőnek. Erdőm űvelési jelentőségüket megvilágítandó, vegyük 
sorra ezeket a fajokat is.

A  rezgő nyárfa. Populus tremula L.
Hazánkban s egész Európában a nyárfajok közül leginkább 

ez van elterjedve, m ert nem csak a lapály, hanem  a magas hegység 
hegyoldalainak, különösen nedves term őhelyein tenyészik sokszor 
nagy m ennyiségben. Felhatol 1200, sőt 1400— 1500 m. t. sz. feletti 
m agasságig is. A  lapályon is sok helyütt nagy területeken részint 
degyetlen  állabokat alkot, részint pedig az elegyes állabok főfanem ét 
képezi. A hegységben határozottan előnyt ad  a források vizétől 
átáztatott hegyoldalaknak, vagy a lejtők rendesen nedves horpa
dásainak, a völgyek vápáinak s előszeretettel telepszik meg a 
vágásoknak különösen széltől védett term őhelyein.

Törzsének alakja, a m agról keletkezett egyedeknél, kedvező 
term őhelyi viszonyok között, hengeres. K oronája az ágm entes 
törzs legfelső részére szorítkozva, kevés, de erős ágakon fejlődő 
gyér s csak rossz term őhelyen kiterjeszkedő gallyazatból áll. 
Gyökérzeténél, mely nem  m élyre hatoló, az a sajátos jelenség 
észlelhető, hogy a gyökerek végei sokszorosan elágaznak s ezek 
az ágak többnyire vízszintes irányban fejlődve, sűrű s messze 
terjedő hálózatot alkotnak a törzs körül.

A rezgő nyárnak ilyetén kifejlődése azonban nem  éppen
7*
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gyakori s csakis a berki erdők áradványtalaján észlelhető, legtöbb 
esetben m int rudasfa, vagy m éginkább, mint gyökérsarjakból kelet
kezett kisebb törzsű sa'rjfa tűnik szemünk elé, m ert tudnunk kell, 
hogy erdőségeinkben rezgő nyáros csoportjaink nagy része gyökér^ 
sarjakból keletkezett. Gyökereinek sarjadzó képessége nagy s 
messze felülmúlja a tuskóét.

Term észetes tenyészetének helyeiből következtethetjük, hogy 
a m eleg nagyobb m ennyiségét nem követeli. Alkalmazkodási 
képessége nagy, m ert éppoly jó l látjuk tenyészni az Alföld meleg 
kiimája alatt, mint a m agas hegységek nagyobbára hűvös term ő
helyein. Az bizonyos, hogy a neki megfelelő talajviszonyok mellett 
szép hengeres törzset ott növeszt, ahol a kiima nedves. Talajban 
éppúgy nem  válogatós, m int akárcsak a nyír. Megél m indenütt, de 
kifogástalan növéséhez legalább is közepes mélységű, porhanyós s 
nem csak üde, de határozottan nedves talajra van szüksége. A talaj 
ásványi anyagaiban sem válogatós, m ert ezeket, ha jó  tenyészetét 
nem  kívánjuk, csakúgy nélkülözheti, m int a nyír, legjobban megfelel 
azonban term észetének s leginkább segíti elő m egtelepedését a 
nedves, televényben gazdag, homokos agyagtalaj.

Úgy, mint a többi nyárfa, ez is határozottan a világosságot 
kívánó fanem ek közé tartozik, mert nem  tűri m eg a beárnyalásnak 
m érsékelt fokát sem. Amint mellette más fanem felülkerekedik s 
árnyékot vet reá, tenyészetének nem sokára vége szakad. Egym ás 
között is csoportokat csak abban az esetben alkot, ha m inden 
egyes egyednek koronája egészen szabadon, korlátlanul élvezheti 
a világosságot. Ebben s a term őhelyhez alkalmazkodni tudó te r
mészetében rejlik az erdőmívelésre gyakorolt ama káros hatása, 
hogy szerfelett kedvelvén a világosságot, elsőben is az erdő 
világos foltjain, a vágásterületeken s a gyér záródáséi erdőrészek
ben telepszik m eg sokszor oly m értékben, hogy a nem esebb 
fanem ek tenyészete lehetetlenné válik. Ha azonban ritkább állásban 
jelenik meg, amúgyis gyér lombozatával, a nem esebb fanem ek 
védő állabjául szolgál. Erdőgazdaságilag semminemű károsításnak 
nincs a rezgő nyárfa alávetve.

A  feh ér  vagy ezüsílevelű nyár. Populus alba L.
E lterjedésének nyugati határát Közép-Európában éri el. Hazánk

ban az Alföldön ez a nyárfaj alkotja túlnyom óanaz u. n . ,hom oki őserdő
ket1, azaz olyan erdőket, m elyek term észetes úton keletkezve, természe-
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tes úton újultak is fel, holott ez a faj pl. Észak-Ném etországba csak 
m esterséges tenyésztés útján jutott. A K árpátoktól északra, term é
szetes tenyészete általában megszűnt. Hazánkban fűképpen az Alföld 
berki, ligeti és homoki erdeiben, az előhegyek lábánál s szélesebb 
völgyeiben tenyész. Hom okos term őhelyen való tenyészetéből 
következtethetjük,1) hogy a fehér nyárfa, a silány hom oktalajoknak 
hosszú időn keresztül kizárólagos lakója volt. Ezt nem csak a 
hom okon m ég m eglévő őserdők bizonyítják, hanem  em ellett 
bizonyítanak ennek a fanem nek am a tulajdonságai, hogy a ter
mészetből eredő m indennem ű veszély ellen legsikeresebben képes 
védekezni. Amig társa, a fekete vagy csom oros nyárfa, hovatovább 
tért vesztett mellette, elpusztúlt mellőle, m ert emberi segítség nélkül 
csak m agról szaporodhatik, addig a fehér nyár, nem csak magról 
biztosíthatja faja megm aradását, hanem ama százakat számláló 
egyedek által is, m elyek egy-egy elvénhedt törzs kidőlése után 
gyökérágaiból keletkeznek. Szaporaságát tehát főképpen gyökereinek 
köszönheti. Tuskósarjadzása m ajdnem  semmi s dugványról is ahg 
szaporítható.

Term őhelye, mint már kimutattuk, a lapály berkeinek s 
ligeteinek üde talaja s a száraz hom ok is, melyen az apró csem ete 
még a kevéssé sziklás részeken is megél. A hom ok víznélküli 
árkainak fenekén, már sok olyan, egy éves magról kelt fehér 
nyárfacsem etét találtak, m elyeknek m agassága az 50— 60 cm.-t 
elérte (Érd. Lap. 1894. I. füzet). Szóval a talaj iránt nem  annyira 
követelő, m int a fekete nyárfa.

Gyökérzete általában nem  mély s csak porhanyósabb, lazább 
talaj mellett fejlődik nagyobb hosszúságban vezérgyökere, holott 
kötöttebb talajon, a vezérgyökér fejlődésének elmaradásával, a 
nagyobb számú m ellékgyökerek nyúlnak m eg nagyobb hosszúság
ban. Záródásban vaskos, hengeres, m érsékelten elterebélyesedő 
koronával biró szép, sima, görcs nélküli törzseket alkot. A szeged
szabadkai határ hom okján a 40— 50 éves nyárfák között nem 
ritkák a 80 cm. mellmagasságban m ért átm érőjű s 25 m. m agas 
példányok.

Úgy, mint többi fajrokona, a világosságot kívánó fanem ek 
közé tartozik, de ezek között leginkább elviseli a sűrűbb állást. i)

i) Érd. Lapok 1894. 1—12.
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Lom bozata is dúsabb s ezért, de m eg m ert vastagabb levelei a 
a talajnak több táplálékképző anyagot szolgáltatnak, talajjavító 
képessége is fajrokonaiénál nagyobb.

Ellenségei főképp a rovarvilágból kerülnek ki. Ilyenek a 
Saperda scalaris L. perforata  Pall, punctata L.; Dorytom us vorax 
Fabr. Aspidiotus salicis stb.

A fehér nyár édes testvére a:
Szürke vagy szőke nyár. Popidus canescens Smith.
Term őhely tekintetében az előbbivel teljesen m egegyezik s külön

ben is a törzs alkotására s a fa egész term etére nézve annyira hasonlít az 
előbbihez, hogy vele könnyen összetéveszthető. Csak leveleinek alko
tása által különböztethető m eg am attól, m ert a fehér nyár levelei 
tudvalevőleg ,kétalakúak,‘ holott emezé egyalakúak s a színezet is? 
a feltűnő érhálózattal kifejlett levél lapján inkább szürke, mint 
fehér. A fehér nyár kiváló tulajdonságaival, az általa elfoglalt 
term őhelyen, m agának az elsőséget biztosítván, a szürke nyárnak 
erdőművelési szempontból semmi különösebb jelentőség nem  
tulajdonítható.

Jelentőségben nagyon messze áll az előbbi fajok m ögött a: 
Balzsam os nyár. Populus balsam ifera L. mely hozzánk 

Észak-Am erikából származván, lassú s görcsös növésével kertészeti- 
leg is alig lesz figyelemre méltatva.

Erdőgazdaságilag a fehér nyárfán kivül fontosságot kell tulaj
donítanunk a feke te  nyárfáknak , am elyek bizonyos term őhelyi viszo
nyok között szintén hálás anyagul szolgálnak az erdősítönek, m ert 
gyors növésnek, dugványok á lta l szaporít hatók s erős törzsekké' 
nevelhetők. Ezért bizonyos körülm ények között számolni kell velük 
az erdőtenyésztőnek. A fekete nyárfák csoportjához tartoznak: a 
hazai fekete  nyár, a kanadai nyár és a jegenye nyár. Ezek közül 
leginkább szeretik tenyészteni a

K anadai nyárfát. Populus canadcnsis. Michaux.
Am erikából származott hozzánk s a kissé nedvesebb hom ok 

kötésére éppoly előnynyel alkalmazható, mint a fekete nyár, melyhez 
különben leveleire, hajtásaira s rügyeire nézve nagyon hasonlít, 
csak törzse nem  csomoros. Sőt ha figyelembe veszszük a kanadai
nak gyors növését, koronájának szabályosabb, felfelé töm ötten 
álló ágakkal való fejlődését s fájának határozottan jobb  m inőségét
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tenyésztésileg a fekete nyár elé kell helyeznünk. Egyébként iker
testvére a:

Fekete nyár vagy csomoros nyárfa. Populus nigra L.
Koronája a kanadaival összehasonlítva sokkal lazább, víz

szintesen m eredő ágainál fogva átlátszó. Lom bfakadása későbbre 
esik, mint a kanadainak, sokszor csak május közepére. Rendes 
viszonyok között azonban, m agja május hó utolsó harmadában 
érik, tehát akkor, am ikor homoki term őhelyén, a talaj téli nedves
ségét már egészen elvesztette s ha maghullás után 8— 10 napon 
belül eső nem esik, a mag csirázóképességét elveszti. Ezért 
s m ert gyökerekről nem  sarjadzik, veszít a fehér nyárfa m ellett a 
fekete m indinkább tért. Egyébiránt tulajdonképpeni term őhelye a 
lapályon a vizek melléke (berki erdők), de a völgyekben is felhatol 
600 m. t. sz. feletti m agasságig s hazánk homokján is alkot kisebb- 
nagyobb csoportokat. Közép- és Dél-Európában s Ázsiának hasonló 
klimáju term őhelyein honos. ,Csomoros* elnevezését onnan kapta, 
hogy törzsén az alvó rügyek buja elágazása következtében sokszor 
kenyér nagyságú dúcok, csöm örök nőnek, m elyeknek fodros fáját 
butorlem ezekül előszeretettel használják fel. Változata a:

Jegenyenyár. Populus pyram idalis Rozier.
A fekete nyártól m erőlegesen felálló s m ajdnem  a törzshöz 

simuló ágai, egyenes s m agasabbra növő, csöm örök nélküli törzse 
által különbözik. Perzsiából került Olaszországba (P. italica Du Roi) 
és onnan terjedt el Európában, hol szaporítása dugványokkal 
történik. Erdőm űvelési jelentősége nincs. Utak m entében s mező- 
gazdasági tagokon szegélyfának jó  szolgálatot tesz, bár hosszabb 
utaknál, egyform aságánál fogva unalm assá válik s ezért telepítése 
ily helyeken is kezd elmaradni. Szélesebb völgyekben, folyómenti 
ligetekben csoportosan, más fanem ekkel környezve szép képet 
alkothat.

A fűz. S a l i x  L.

A fűzek erdőgazdaságilag két szempontból érdem elnek figyel
met. Egy részük, erdeinkben gyom  gyanánt szerepel, más részük 
ellenben, a sokféleképpen értékesíthető fűzfaanyag szolgáltatása 
mellett, bizonyos term őhelyeken az egyedül tenyészthető fanem et 
alkotja. Ez utóbbiak az ú. n. .értékes1, illetőleg ,nem es1 fűzek,
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m elyeknek sarjaiból, fiatal hajtásaiból kitűnő fonóvesszőt és rőzse- 
anyagot nyerhetünk, sőt a nagyobb kiterjedésű lápos, m ocsaras 
helyeken, gyakran egyedül a füzekből fedezheti csak a közeli 
vidék tüzifaszükségletét is. Ezenkívül nem vitatható el am a kiváló 
szolgálatok jelen tősége sem, m elyeket a m ély gyökérzetű fűzek, 
patakok, folyók m entén a partok vagy védőtöltések elm osatásának 
megakadályozásával s nagyobb folyóknál, különösen a jégzajlások 
okozta károk elhárításával, vagy csökkenésével tesznek.

A fűzfatenyésztéssel nem csak az erdőgazdaság, hanem  a 
m ezőgazdaság érdeke is érintve van, m ert semmivel sem lehet 
jobban, sikeresebben az alacsonyabb fekvésű vadvizes helyeket 
hasznosíthatókká tenni, mint füzes telepítésével. De, mint alább 
látni fogjuk, m ég a nedvesebb term észetű legelőterületeken is, a 
fűzet előnyösen lehet némi tűzifa- vagy fonóanyag nyerése cél
jából megtelepíteni.

Európában a fűzeknek állítólag 34 faja él, de ezeknek 
kereszteződése folytán m ég körülbelül 60 korcsfaj is ism eretes 
Felosztásuk rendesen 3 főcsoportba történik, t. i. a fá v á  növő, a 
cserjés s a törpefűzek csoportjába. Minket jóform án csak az első 
két csoportba tartozó fűzek egyném elyike érdekel. így az első 
cso p o rtb ó k a) A  fe h é r  fű z . S a lix  alba L. Magas fává n ő s  különösen 
botoló üzemben előnynyel kezelhető. Fonóvessző nevelésre kevésbbé 
alkalmas, m ert vesszői nem  eléggé szívósak. Ebben a tekintetben 
m ár jóval felette áll egyik változata a sá rfű z , helyesebben sárgafűz 
S a l i x  v i t e l l i  n a  L.,melyr mind botoló üzemre, m ind fonóvessző 
tenyésztésre alkalmas, m ert vesszői igen hajlékonyak s szívósak. 
K ülönösen az árokm enti földhányások beültetésére bizonymit igen 
alkalmasnak, ha a gyom októl való elnyom atásnak nincs alávetve, 
vagy ha ily veszélyeztetése esetében m agasabb (1 m.) botfa gya
nánt kezeljük. A fehér fűznek botoló üzemben kiváló előnymyel 
kezelhető korcsfajául kell a barna fű z e t , S. r u s s e l i a n a  Smith is 
tekintenünk.

b) A  törékeny vagy esöregc fű z . S a lix  fra g ilis  L. R endesen 
6 — 10 m éterre m egnövő fát vagy sokszor csak cserjét alkot. 
T örékenynek  nevezzük, m ert ágai az Ízületeknél könnyen letör
nek, víz által sodortatva s beiszapolva megfogamzanak. Patakok, 
folyók szélein igen gyakori, jó  fonóvesszőt nem, de igen jó  rőzse- 
anyagot s durva veszőt szolgáltat.
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c) Babér fű z  vagy öthím es fű z . S  pentandra  K. Közép, vagy 
nagy cserjévé, avagy pedig kis fává nő. Felül fényes sötétzöld, alul 
pedig bágyadt halványzöld leveleivel s hoszszan repedezett kérgével 
legszebb fűzeink egyike, am iért díszkertekben is tenyésztik. Fáját 
kivált nyersen, tartóssága m iatt cölöpöknek, karóknak használják. 
Fonóvesszői nem  sokat érők.

d) M andola fű z  vagy három hím es fű z . S. triandra  L. Cserje 
vagy harm adrendű fa, mely arról nevezetes, hogy szürke kérge 
mint a platáné, évenkint nagy táblákban hull le s levelei az őszi 
barack- vagy m andoláéhoz hasonlítanak. Gazdagon sarjadzik s 
vesszői igen finom fonóanyagot szolgáltatnak.

e) K ötőfűz. S. vim inalis L. Ez a korán barkázó, selyemfényű 
levelekkel s dióhéjzöld vagy gésztenyebarna hajtásokkal díszeskedő 
cserjés fűz, m éltán érdem li m eg a ,kötő‘ jelzőt, m ert vékony, 
hosszú, hajlékony s s z ív ó s  vesszői elsőrangú kötő- s fonóanyagot 
szolgáltatnak. Egész alakja s színezete oly sajátos, hogy ezért s 
télen hajtásainak és rügyeinek selym esen-nem ezes szőrözete által 
a többi fűzfajtól könnyen m egkülönböztethető.

fj C sigolyafűz. S. Purpurea. L. 1—6 m éter magasra növő 
cserje, elvirágzás előtt piros portokokkal s szép hosszú pirosló- 
kitűnő kosárfonó s kötővesszőt szolgáltató hajtásokkal. E lőnyös 
sajátsága e fűzfajnak, hogy tuskója, évenként történő vesszővágás 
mellett is teljes épségben tartja m eg sarjadzási képességét. E rő
sebb vesszői finoman hajlíthatok, vad s legelőm arha nem  bántja, 
fagynak oda sem  hederít; mind olyan tulajdonságok, m elyek ennek 
a fűznek szaporítását, különösen ahol lassúbb növése miatt elnyo
matásától tartani nem  lehet, így patakok szélein, árkok partján stb. 
annyival inkább m egokolják, m ert talaj tekintetében sem váloga
tós. E gyet azonban megkíván s ez a talajnak, telepítése alkalmá
val tö rténendő gondos megmívelése.

g) K áspi fű z . S. pruinosa. W endl. =  S. acutifolia, Willd. =
S. caspica. Fává növő fűz, mely sötét-ibolyaszinű héjjal, citrom 
sárga háncscsal, hosszan hegyezett keskeny  levelekkel s fehér fával 
1— 3 m éter hosszú, jó  minőségű, erősebb fonóvesszőt ad, m iért is 
különösen újabban a tenyésztésre kedveltebb fűzek közé tartozik. 
Barna héja m iatt helyenkint *fekete fű z * -nek  is nevezik. Nemcsak 
fonóanyagáért érdem el figyelmet, hanem  azért is, m ert erős s 
messze terjedő gyökérzetével igen alkalmas vízmosások, út- s vasút-
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bevágások stb. lejtjeinek m egkötésére s m ert term észete a szára
zabb term őhelyhez is tud  alkalmazkodni, állítólag a hom ok be- 
erdősítésénél is jó  szolgálatot tesz. *)

h) B o r o s  z/ány képű fű z . S. daphnoides. D íszkertekben is tenyész
tett harm adrendű fa, mely jó  fonóvesszőt ad. Leveleire s 
hajtásaira nézve hasonlít az előbbihez.

A  ráncos levelű fű zek . (Rugosae) közül az erdőtenyésztő részé
ről nagyobbára mint gyom ok figyelmet érdem elnek:

i) A  kecskefüz. S. caprea L. Cserje, vagy kis fa, sárgás vagy 
barna szinű, vastag hajtásokkal s tojásdad, vagy kerülékes, hegye
zett, hullámos vagy csipkés élű levelekkel. Nem csak nedves, lapá- 
lyos helyeken s nedves hegyoldalokon, hanem  gyengébb term ő
helyet alkotó szárazabb hegylejtőkön is tenyészik, felhatolva egé
szen 1400 m. t. sz. feletti magasságig is. Erdészeti jelentősége cse
kély ; a legtöbb esetben terebélyessége, gyors növése s erőteljes 
sarjadzási képességénél fogva a vágásokban alkalmatlan gyom. 
Idősebb korában is szabálytalan növése s fájának csekély 
használhatósága miatt igen jelentéktelen  előhasználatot nyújt s ezért 
a vágásokból, hová világosságot kedvelő term észeténél fogva gyor
san befészkeli magát, kím életlenül kiirtandó s legfeljebb csak kis 
m ennyiségben s rövid ideig használandó fel védőállab gyanánt. 
Vesszői csak nagyon durva fonásra használhatók, fája pedig nyer
sen alkalmazva, cölöpöknek s karóknak elég tartós.

Ehhez a fűzhöz hasonlók s elég gyakoriak i s :
k) A  ham vasfűz. S. cinerea. L . =  S. aquatica Sm. hamvas 

nem ezű hajtásokkal. Nedves, tőzeges talajon nő. Vesszőinek hasz
nálati értéke csekély, csakis durva fonásra alkalmasak. Még jelen
téktelenebb a :

l) Fülesfűz. S. aurita. L . Fülcimpa alakú ráncos pálhákkal. 
A vágásterületek egyes nedvesebb helyein húzódik m eg szerényen. 
Egyes term őhelyeken jelentékeny tért hódít s végül:

m) A  kúszófűz. S. repens L., mely számtalan változataival 
(S. argentea, rosmarinifolia, fusca stb.) nem  hiányzik sem a nedves 
láp-, sem  pedig  a száraz hom ok-term őhelyeken.

Term észetesnek fog látszani, hogy itt csak ama fajoknak a

!) L. bővebben Zeitschrift f. Forst u. Jagdwesen v. Dankelman I. B. 
1869. S. 78, IV. B. 1872. S. 254, VII. B. 1875. S. 86.
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rövid ism ertetése vált szükségessé, m elyek vadon tenyészve, az 
erdó'tenyésztő figyelmét ki nem  kerülhetik, m ert hiszen a vessző
nevelés tárgyát alkotó u. n. nemes fü ze k  különféle fajainak s 
azok miként történő tenyésztésének részletes tárgyalása, e mű 
keretébe nem  is tartozván, erre nézve a fűztenyésztés rövid leírá
sánál csakis az erre vonatkozó irodalom ra utalhatunk. A felsorolt 
fűzfajokra nézve erdőművelési szempontból azonban m ég a követ
kezőket szükséges megjegyeznünk:

A  cserjés fü zek  term észetes tenyészete, főképpen a mélyebb 
fekvésű term őhelyek- és árterületekre vagy elhagyott folyóm ed
rekre stb. szorítkozik. Ilyen helyeken kezdték a nem es fűzeket is 
tenyészteni. Ú jabban azonban a jól művelhető term őhelyekre (mező- 
és erdőgazdasági területek) helyezték át a nevezett fűzek tenyész
tését is, jól tudván, hogy szép és értékes fűzvessző csak gondosan 
művelt, gyom októl tisztán tartott, kapált fűzesekből nyerhető.

A  fá v á  növő fü ze k  előszeretettel szintén az előbbiek term é
szetes term őhelyeit, tehát a berki, ligeti erdők kövér talaját, az 
árterületeket s általában a vizek partjait keresik fel. K ivételt csak 
a kecskefűz tesz, mely, amint fennebb láttuk, tenyészetével a 
hegységben a t. sz. f. 1400, sőt 1600 m. m agasságig is felhatol.

A lak s magasság tekintetében ném elyik m egközelíti a nem e
sebb fanem eket, nagyobbára azonban már kisebb m agasságban 
elterebélyesednek, vagy törzsük villás elágazással növekszik. Vala- 
m ennyiöknek m ajdnem  elpusztíthatatlan sarjadzási képessége van. 
Megfelelő term őhelyen évenkint vághatjuk a sarjakat s a fűztőke 
szakadatlanul új hajtásokat fog adni.

Egyes kivételekkel, valam ennyinek a síkság folyóáztatta ter
m ékeny területei alkotják valódi term őhelyüket. S ez, mint sokan 
hiszik, nem abban leli magyarázatát, hogy a fűzek a term őhely 
szertelen nedvességét kívánják, hanem  abban, hogy a folyók ki
öntéseinek iszapja szolgáltatja bőséges m értékben a fűz kitűnő 
tenyészetét előm ozdító tápláló anyagokat. Ezt bizonyítják azok a 
kisérletek, m elyeket a fűzfa művelésével, nagyobb nedvességtől 
ment, de humuszos és porhanyós mély talajon tettek, kitűnvén, 
hogy a fűz ilyen term őhelyen, a jó  és szép növekvés m axim umát 
érte el.

A fává növő fűzek különösen m egkívánják a talaj mély
ségét, hogy gyökérzetük akadálytalan kifejlesztése után a tápláló
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anyagok oly m ennyiségét vehessék fel, hogy ezekkel felépíthessék 
szép egyenes törzsüket.

Valamennyien világosságot követelők, m ég pedig oly m ér
tékben, hogy sem felső, sem pedig oldalbeárnyalást nem tűrnek. 
A fává növő fűzeknél nagyon előtérbe lép az elterebélyesedésre 
való hajlandóság, ehhez pedig a világosság teljes élvezete feltétle
nül szükséges. A  cserjés fűzek, vesszőnevelésnél jó  talajon s rend
szeres kezelés mellett a szorultabb állást is elviselik. A rajtuk ész
lelt károsítások jelentéktelenek. (Cecidomyia salicina, Arvicoia am- 
phibius; a M elampsora gombafajok).

Az ákácfa. R o b i n i a  p s e u d o a c a c i a  L.
Ezt az Eszakam erikából származó s m agának m agyar honos

ságot szerzett f á tJ) jobbára hazánk déli részén, a m agyar síkság 
hom okján telepítették meg. Az előhegyeken is m indinkább tért 
hód ít m agának a kopárok beerdősítésénél, a középhegyeken már 
csak a vízmosások befásítására látjuk újabban alkalmazni, a magas 
hegységekben pedig egyáltalában hiányzik, m ert csakis a melegebb 
kiima felel m eg term észetének s m agasabb term őhelyeken a zúzmara 
s hótörés is sok kárt okoznak benne.

Talajban nem  válogatós. Reánk nézve éppen ebben rejlik 
nagy jelentősége, m ert alföldünk nagykiterjedésű homok- s 
futóhom ok területeinek befásításánál a legsikeresebben tenyészt
hető s fájának kiváló tulajdonságai következtében egyúttal a leg
értékesebb fanemet is alkotja. Üde, erőteljes talajon épp úgy, mint 
mély vízmosások porhanyós talajú m eredek lejtőin is kifogástala
nul növekszik. De nem csak ily helyeken, hanem  a m értéktelen 
legeltetés folytán elkopárosodott, száraz, verőfénynek kitett hegy
lejtők, a vasútak bevágásainak, m eredek oldalainak befásításánál a 
legalkalm asabb fanem, m ert messzefutó a talajt hálószem en beszőtt 
gyökérzetével a hom okot megköti, a vízmosások, vasúti bevágások 
s  más kopár területek m eredek lejtőin a föld további csúszását, 
lemosását, föld- s kőgörgetegek keletkezését megakadályozza. Csak 
a nagyon agyagos vagy nedves és szikes talaj nem felel m eg 
tenyészetének.

Ú Jegyzet. Ezt már a külföld is elismeri, így többek közt: A. Entleutncr 
,Die sommergrünen Ziergehölze von Süd-Tirol* című munkájában az ákác 
elterjedéséről ezt írja: .Jetzt aber ist dieser Baum schon sehr häufig, zumal 
in Ungarn, wesshalb er auch der Magyaten-Baum heisst*.
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Törzse rendesen nem nő nagyon magasra s vastagodása is. 
inkább mérsékelt, dacára hogy fiatal korában növekedése annyira 
élénk, hogy a két éves átiskolázott ákáccsem ete nem  ritkán éri el 
az 1*5 — 2 m éter m agasságot s ennél is gyorsabb növésűek a sarj- 
hajtások. Nem sokára azonban meglassúdik növekvése, de azért — 
habár ez nem  célja az ákáctenyésztésnek —  tetem esebb vastagsá
got s m agasabb kort is elérhet. Számtalan, felfelé meredező ágból 
alkotott koronája elterebélyesedésre hajlandó, ami világosságot 
kedvelő term észetére vall. És csakugyan az ákác, világosságot 
kívánó term észeténél fogva, az erősebb növésű törzsek felülkere- 
kedése következtében magától gyérül, hogy sok jeles tulajdonsá
gaival szemben hibáit is, m elyek a talaj gyenge beárnyalásában s 
a gyér lombhullatásban nyilvánulnak, feltüntesse. A talajhoz való 
alkalmazkodása képességén kivűl, az erdőm űvelés szempontjából 
kiváló tulajdonságául kell kiem elnünk, tuskójának, valamint gyöke
reinek nagyfokú sarjadzási képességét s ezt a tulajdonságát sarj- 
erdő üzem m ódban történő nevelésénél —  alább m eggyőződünk 
róla —  igen nagy előnynyel értékesíthetjük.

Az ákácosokban észlelhető károsítások közűi megem líthető: 
a tavaszi fagy, mely a fiatal hajtásokban tesz kárt; továbbá télen 
át a fiatal hajtásoknak s a vékonyabb fák finom kérgének a nyu- 
lak, nyáron pedig a legelőm arha rágásától, valamint újabban a 
pajzstetű — Lecanium  robiniarum  — elszaporodásától szenve
dett kár.

Fajtársai s változatai közűi gyakoriabbak: a kigyóságú ákác, 
Robinia tortuosa, girbe-görbe ágakkal és kisebb levélkékkel; a z  
enyves ákác, R. glutinosa, piros virágokkal és ragadós fiatal hajtá
sokkal; a rózsaákác, R. hyspida L., piros virágokkal és m erev sző
rökkel borított érdes hajtásokkal; a göm bákác, R. pseudoacacia 
var. um braculifera; a tövisnélküli ákác, R. pseudoacacia var. iner
mis; egylevelű ákác, R. monophylla, szárnyatlan levelekkel stb.

A glédicsfa. G l e d i t s c h i a  t r i a c a n t h o s  L.

Északam erikából került hozzánk. Másod-, ritkán elsőrendű 
fát alkot s mind termete, mind levelei az ákácfáéhoz hasonlítanak, 
csakhogy levelei kisebbek s a fiatal hajtásokon kétszer, sőt három 
szor is szárnyaltak. A  hajtások alján 2— 3 ágú, igen erős, átalakult
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ágképleteknek tekinthető tüskék fejlődnek. Az alföldön főképp 
utak szegélyezésére látjuk alkalmazni, de futóhom ok területek be- 
fásításánál is használják. Talaj tekintetében annyiban válogatós, 
hogy m egkívánja a talajnak egyenletes és m érsékelt nedvességét. 
Száraz hom oktalajon is kezdetben gyorsan nő, nem sokára azon
ban, éppúgy, mint a jó  termő, de száraz talajban, növekedése 
alászáll. Sarjadzó képessége nagy s a tőrevágást is igen jól tűri. 
Napos, szabad állásban, teljes szépségében fejlődik ki ez a fa, 
zárt állásban pedig csak nagyon kedvező term őhelyen nő kielégí
tően, am iért csakis téresebb állású fákból álló csoportok alkotására 
vagy egyesével való nevelésre alkalmas.

E rdőben  való tenyésztésre jobban megfelel a tövistelen glédics: 
Gleditschia inermis. A közönséges között is számos tövistelen kél.

A P la tánfa v. Boglárfa. P l a t a n u s  L.

Hat faja közül nálunk tenyésztési szempontból kettő ism ere
tes, u. m. a nyugati p la tán fa , P. occidentalis L., és a keleti p la tán fa , 
P. orientalis L. U tóbbi csak m elegebb ki ma alatt tenyészthető, 
m ert a hideg iránt nagyon érzékeny. Szépsége m iatt m ár a görö
gök és róm aiak nagyra becsülték s Sokrates is nagy lelkesedés
sel emlékezik m eg ama, A thén közelében volt platánokról, melyek 
alatt Phaedrussal beszélgetett. Görögország városai legnagyobb 
részében m a is igen sok, platánnal beültetett térség van, talán 
hogy feledésbe ne m enjen Zoroaster tana, m ely szerint ,a paradi
csomban, a ciprus fa m ellett platán áll.1

A két platánfaj közötti lényeges különbség az, hogy a nyu
g a tinak levelei barna-vörös nyelitek, nem  m élyen hasogatottak, 3 vagy 
5 karélyúak és 3 főerük van, holott a keletinél a levél 5 karélyú s 
5 főérrel zöld  nyelű. Jellemző sajátosságuk továbbá, hogy fájukról a 
kéreg évenkint, novem bertől kezdve áprilisig leválik, síma, világos
sárga, vagy zöldesfehér élő héjat hagyva m aga után, mely nem 
sokára megvastagodva, az elhalt kéreg sárgásszürke színét veszi 
fel. A  keleti platánná! a kéreg nagy, táblás cserepekben, a nyugatinál 
ellenben apró pikkely alakú cserepekben vá lik  le.

Hazánk hidegebb vidékein nem  tenyészthetők sikerrel, de 
alföldünk m eleg kiimája alatt, különösen nagyobb vizek m ellékei
nek kissé nedves, homokos, term ékeny talaján jelentékeny vastag-
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Sággal 30 m éter magasságot is elérnek. Törzsük szép hengeres s 
koronájuk vastag ágakból alkotva, terebélyes.

Világosságot kedvelő, gyors növésű, néha 1— 2 cm. széles év
gyűrűkkel növekvő fanemek, m elyeknek fája hasonlít ugyan a 
bükkfáéhoz, de annál könnyebb s nem  hasad oly szépen. A fa 
tartóssága csekély, építkezésre tehát nem, inkább asztalos s fa
metsző munkákra, továbbá élénk s tartós lángja m iatt tüzelésre 
való. Egyébiránt nem annyira erdőm űvelési szempontból, mint 
inkább parkok telepítése, u tak szegélyezésére alkalmas volta s szép
sége m iatt érdem el figyelmet.

A  vadgesztenye. A e s c u l u s  h i p p o c a s t a n u m  L.
(Lógesztenye vagy bokrétafa)

N agyobbára m ásodrendű, tehát 20 m. m agasságot el nem 
érő, szürkekérgű, terebélyes koronájú s nagy, fehér bokrétaalakú 
virágokkal díszeskedő fa, mely állítólag körülbelül három  évszázad 
előtt került Ázsiából Európába. Görögország északi részében vadon 
tenyészik ugyan, de valami jelentősebb erdőgazdasági fontossága 
ott sincs. Hazánkban, parkokban, utak m entén m indenfelé láthat
juk. Erdőgazdasági célokra, dacára annak, hogy m egtelepítése 
könnyű, puha, de különben egyenletes szövetű fája miatt nem 
alkalmas s ezért legfeljebb erdőszépítési szem pontból s újabban a 
vadtenyésztés céljaira tenyésztik, m ert különösen a szarvas és dám- 
vad gyüm ölcsét m indenek felett kedveli.

A fa egyébiránt a term őhely tekintetében m eglehetősen kényes, 
m ert a talaj szegénységét s a zord fekvést, k itettséget nem  tűri, 
ha szép fává akarjuk nevelni. Különösen megsínyli az oly term ő
helyet. ahol a tavaszi fagyok gyakoriak, m ert korán feslő rügyei
ből kibontakozó gyors növésű, zsenge hajtásai ily helyeken le
fagynak.

A  nemes, vagy pompás diófa. J u g l a n s  r e g i a  L.

Ez a fanem  is Ázsiából került évszázadokkal ezelőtt Euró
pába, ahol nem  tartozik ugyan a szorosabb értelem ben vett erdei 
fák közé —  bár hazánk déli részeiben, Orsóvá tájékán s Hunyad- 
m egyében vadon is előfordul —  m ert csakis egészen gyér állás
ban tenyészik megfelelően, de tekintettel arra, hogy fája asztalos,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



112

esztergályos m unkákra s különösen puskaagyak készítésére igen 
szép, kiváló m inőségű, tehát nagyon értékes anyagot szolgáltat, 
gyüm ölcse pedig ugyancsak nagy jövedelm et biztosít, erdőgazda
sági szem pontból is bizonyos körülm ények s term őhelyi viszonyok 
között (legelőerdők telepítése) kiváló figyelmet érdem el.

E lsőrendű fát alkot, m elynek térés állásban erősen elterebé
lyesedő, kerek koronája s ehhez képest igen erős s gazdag gyö
kérzete van. A  nehezebb s köves talajnak előnyt ad a kövér kerti 
föld vagy hom ok felett s mint m ár fennebb volt említve, jó tenyé
szetét csakis szabadabb állásban s verőfényes m agaslatokon vár
hatjuk. Síkságon s völgyekben tenyészete sok kívánni valót enged 
s különösen völgyekben tavaszi fagyoktól sokat s érzékenyen szen
ved. Hazánkban körülbelül 600 m. t. sz. feletti m agasságig tenyészt
hető sikerrel, m ert azon felül a zord kiima vet véget tenyésze
tének.

A kertészek a jo b b  gyüm ölcsterm elésre fektetve a fősúlyt, 
nem esítések által sok változatot terem tenek. Ezek között a leg
kedveltebb gyümölcsöt adja az u. n. papirdió, m elynek gyümölcs
burka igen vékony csonthéjat képez.

Em lítést érdem elnek m ég az Eszakam erikában tenyésző dió
fajok közűi a gyorsnövésű s nyirkos term őhelyeket kedvelő: szürke 
dio, Juglans cinerea L., és feke te  dió, Juglans nigra  L., melyek 
szintén 20—25 m. magas fává nőnek s az utóbbi arról a sajátos
ságáról ism eretes, hogy rendkívüli gyors növése s fejlődése foly
tán m ár 8— 10 éves korában terem  gyüm ölcsöt s hogy árnyéká
ban sem fa, sem cserje nem  nő, sőt a fű sem m arad meg sokáig 
alatta. M indezekkel, mind pedig a kem énységükről s ruganyossá
gukról híres Carya fa jo k  tenyésztésével, hazánk enyhébb éghajlatú 
term őhelyein érdem es kísérleteket tenni, annyival is inkább, mert 
a Carya albával pl. a bálinci m. k. erdőgondnokságban mély s 
üde talajon eszközölt tenyésztési k ísérletek sikeres eredm ény el
érésével kecsegtetnek.

A bálványfa. A i l a n t h u s  g l a n d u l o s a  D e s f .

Ez a Kínából hozzánk került elsőrendű fa, 20—25 m. ma
gasra is m egnő; különösen kérge alkotásával s színével nagyon 
em lékeztet a diófára. Széles koronáját felfelé álló, világosszürkén 
pettyezett ágak alkotják. Tulajdonságai, t. i. hogy: növekvése gyors,
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gyökérzete sekély, de m esszeterjedő; árnyékolása nem erős, levelei 
azonban talajjavítók, talajban nem  válogatós s gyökérsarjakról jól 
szaporodik, arra a gondolatra vezették az erdőtenyésztőket, hogy 
ezzel a fanemmel a futó-hom okkötésnél és kopár, m észanvakőzetíí 
területek befásításánál tegyenek kísérleteket. Ezek a kísérletek sok 
helyt jó  eredm ényre vezettek, de ezekből, tenyészetére biztos 
következtetést vonni még sem lehet. O dessa futóhom ok-területei
nek befásításánál ezt a fanem et rendkívül nagy m ennyiségben és 
sikerrel tenyésztették. A mi futóhom ok területeinken, m agatartása 
a várakozásoknak nem igen felel meg. Kiváló előnyéül kell azt a 
sajátságát is felemlítenünk, hogy kellem etlen szagú lombját a 
marha nem, de m ég a kecske sem eszi meg, gyökereit pedig, 
állítólag a cserebogár pajodjai nem  bántják.

A vörösberkenye. S o r b u s  a u c u p a r i  a L.

Erdőgazdasági jelentősége nincs ugyan, de m ert jóformán a 
hegyek aljától kezdve felfelé az erdőségekben m indenütt sze
m ünkbe ötlik piros gránátgyümölcsével, itt is em lítést érdemel. 
A term őhelyhez való alkalmazkodási képessége rendkívüli. A leg
különfélébb talajon: jón  és rosszon s ezek változatain, továbbá 
bármely égtáj felé való fekvésnél s m agasság mellett tenyészik. 
Nagym értékű szaporodását különösen a m adaraknak lehet tulajdo
nítani, m elyek gyüm ölcsét rendkívül kedvelik. Nem utolsó tulaj
donsága az az állékonyság, m elyet a kohók közelében a növényi 
életet megsemmisítő kohófüst irányában tanúsít, m ert tapasztalatok 
igazolják, hogy ez a fanem  tűri legtovább a kohófüst (kénsav, 
kénessav, száilópor stb.) rom boló hatását.

Főképpen a felvidék országutainak szegélyezésére szolgál ; 
mint erdei fát a rendes erdőgazdaságban nem  tűr.k; az első áterdő- 
lésnél fejsze alá kerül.

Nem oly m ennyiségben mint ezt, látjuk erdőinkben tenyészni 
még a barkóca berkenyét, Sorbus torm inalis L. a vad- vagy niadár- 
cseresnyefát, Prunus avium  L., mely szelíd  vagy nemes cseresnye- 

fá n k  törzsalanyát képezi s mint ilyen hegységeink szelidebb 
természetű, meszes s más erőteljes talajú term őhelyein, különösen 
a lom berdők szegélyein ten y ész ik ; meg kell említenünk m ég a 
vadalm a-, P yrits m alus L. s a vadkörtefát, P yrits communis L

8V ad a s:  Erdömüvelés-tan.
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melyek egyesével vagy kisebb csoportokban jó  hatással tarkítják 
erdeinket.

A cserjék fajainak sokasága is követi erdő t alkotó fanemein
ket ; ezeknek a tárgyalása azonban messze vezetne bennünket s 
m inthogy ezeket, az ,Erdészeti Növénytan1 am úgy is részletesen 
tárgyalja, ezek közül elég lesz egyet, mint az erdőművelés szem
pontjából legnevezetesebbet m egemlíteni s e z :

A  m ogyoró, C o r y l u s  a v e l l a n a  L.

Gyors növésű és sekély gyökérzetű cserje, mely Eszak-Orosz- 
ország kivételével egész E urópában el van terjedve s a K árpátok
ban egész 1100 m. t. sz. feletti magasságig felhatol. A legkülön
bözőbb, de m indig jó  minőségű talajokon tenyészik, m ert a sovány 
hom ok- vagy m ocsaras talajokat nem  kedveli.

Többnyire elegyesen látjuk elő jövetelét, bár rosszúl kezelt 
erdőkben nem ritkán elegyetlenűl foglal el tekintélyes területeket 
s ilyenkor nehezen válik irthatóvá, közte pedig nem esebb fane
m eket megtelepíteni, m ert azokat elnyomja, m ajdnem  lehetetlen
ség. Sarjerdőkben hézagpótlásra, ritkuló szálerdőkben, különösen 
tölgyesekben talajtvédő aljnövényzetnek, középerdőkben alfának 
jól felhasználható. Sarjhajtásai kitűnően nőnek és sok m inden
félére : hordóabroncsokra, fonó- kötőanyagra, gúzs és botok 
készítésére stb. felhasználhatók. Gyümölcse kedvelt csem ege s 
táblaolaj készítésére is felhasználható.

Dús lom bhullatásánál fogva eleinte a talajjavító fanem ek 
közé sorozták, ujabbi kísérletek nyom án azonban kiderült, hogy a 
talaj tápláló anyagait a m ogyoró leginkább kizsarolja s ezért 
tenyészetét jó, ha megfelelő korlátok közé szorítjuk. Rokona a 
fává növő :

T örök  m ogyoró, C o r y l u s  c o l u r n a  L.

Nemcsak nagysága s általában alkotása s levelei, hanem  fő
képpen a fiatal hajtásokat is borító paráskérge által különbözik az 
előbbitől. M agyarország déli részétől, a régi Bánságtól kezdve, hol 
tekintélyes fákat is alkot, az alsó Duna m entében levő tartom á
nyokon át, egészen Kis-Ázsiáig s a Himalayáig terjed tenyészete. 
T öm ött koronájú, szép egyenes növésű fája s ennek  kiváltképpen szép
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színezete miatt Törökországban, de pl. Bécsben is bútorgyártásra 
s fametsző m unkákra nagyon keresett s értékes. Ezért művelése 
bizonyos termőhelyi viszonyok között annyival inkább ajánlható, 
m ert a mi alsóm agyarországi kiimánk alatt, a hideg iránt m eglehe
tősen  érzéketlen. Gyümölcse jóízű. Agait nálunk pálcáknak, eső
ernyőnyeleknek s különféle díszmunkák készítésére használják.

K ülönösen gyümölcse kedvéért Délkeleti-Európában szeretik 
tenyészteni a :

C söves m ogyorót, C o r y l u s  t u b u l o s a  Willd.

Ez szintén nagy cserjét vagy kisebb fát alkotva Isztriában s 
hazánk déli részében (régi Bánát) vadon is előfordul. Nem  annyira 
az erdő- m int inkább a gyüm ölcsfatenyésztés szempontjából érde
mel figyelmet.

H onosítás alatt álló fanem ek.

Az eddig felsorolt s kizárólag az erdőművelés szem pontjából 
tárgyalt fanemek, mint alább látni fogjuk, részint m int uralkodó
részint pedig mint m ellékfanem ek erdeinkben kisebb-nagyobb tért 
foglaltak el s kevés kivétellel m indnyájuk hazánk erdőségeiben 
m ár m eghonosodott fanemekül tekinthetők.

V annak azonban ezeken kívül m ég olyanok is, m elyeknek 
tenyésztésével hosszabb s rövidebb idő óta folynak a kísérletek s 
m elyek közül, ha nem  is erdeinkben, de parkjainkban nem  egy 
szerezte m eg m ár a polgárjogot. A tenyésztési kísérletek annak a 
m egállapítását tűzték ki céljukul, hogy keressük ki azokat a kül
földi értékes fanem eket, m elyeknek nálunk is erdőgazdasági jelen
tőséget lehet tulajdonítanunk, am elyeknek tenyésztésével tehát, 
erdeink értéke em elhető legyen. Term észetes, hogy az időköz, 
mely alatt ezek a tenyésztési vagy honosítási kísérletek nálunk 
eddig m ég rendszertelenül folynak, sokkal rövidebb, sem m int az 
eddigi eredm ényekből bármely irányban biztos következtetést von
nunk lehetne.

Az eddig honosítás alatt álló külföldi fanem eket a mai ered
m ények szerint két osztályba csoportosítom . Az elsőbe azokat, 
m elyeknek honosítása, bizonyos term őhelyeken kezdettől fogva 
akadálytalanul tö rtén t s am elyek növés, fejlődés szempontjából 
eddig teljesen kifogástalanok; a m ásodikba pedig a többi,

8*
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honosítás alatt álló s az első osztályba be nem sorozható fajt. 
Ezek szerint az első osztályba tartoznának : l .A  Douglasfenyő, Abies 
D ouglasii Lindl. 2. .4 Nordm annfenyő, Abies Nordm anntana  Spach.
3. A  Latoson ciprus, Cupressus Lawscniana  Murr. 4. A  feh ér  H ic
kory, Carya alba Nutt. 5. A  feke te  vagy am erikai dió, Juglans 
nigra L.

A  m ásodik osztályba tartozik a többi, honosítási kísérlet alatt 
álló fanem, mint: a Sequoia gigantea  T orr, vagy W ellingtoma gigan- 
tea Lindl. Pinus rigida , Pinus Siichensis, P. Lam bertiana, P. ponde
rosa és Jeffrey i, Juniperus virginiana, L a rix  leptolcpis, Quercus rubra, 
F raxinus cinerea, Acer negundo, Castanea Japonica stb.

Az első osztályba tartozók közül, hazánkban többhelyt te t
tek kísérletet, főképp a Douglasfenyő, Abics D ouglasii tenyésztésé
vel s m ár ezekből a kísérletekből kitűnt, hogy ez a fenyő, nedves 
éghajlat mellett, a védett állást kívánja, m ert fiatal korában nem 
csak a tél fagya, hanem  a májusi s szeptem beri fagyoktól is sokat 
szenved. Néha a gyökérfőig fagy le, hogy azután erőteljes tőhaj
tásokkal folytathassa növekedését. Növekvése különben gyors- 
Selm ecbányán egy Douglasfenyő 30 év alatt 17 m. m agasságra s 
mellmagasságban 24 cm. vastagságra nőtt, de tobozai csirázóképes 
magot m ég nem  adtak.

A külsőleg oly szép Nordmannfényövei, Abies N ordm anniával 
még kevés kísérletet te ttek  tenyésztőink, pedig ezzel érdem es fog
lalkozni, m ert egész m agatartása a jegeny/fenyő  term etére vall, 
annyira, hogy nem egy botanikus a jegenyefenyő változatának 
tekinti. Fiatal csem etekorában igen lassan nő s csak miután alsó 
része sűrű gallyazattal van benőve, kezd erősebb sudarhajtásokkal 
növekedni. Javára írandó, hogy későn hajt s ezért a tavaszi fagyok 
károsításainak kevésbbé van kitéve, a téli fagy iránt azonban érzé
kenyebb, mint a jegenyefenyő.

A  Latvsonfenyőről, Cupressus Lazvsonianaról annyit tudunk az 
eddigi kísérletekből, hogy általában gyorsan, szépen nő s a fagy
nak sikeresen ellentáll. Eddigi m agatartása kiterjedtebb kísérletek 
eszközlésére ösztönöz. Ugyanezt m ondhatjuk a P. ponderosáról és 
P. Jefireyiről is.

A  fe h é r  Hickory, Carya alba, enyhébb éghajlat alatt jó  üde 
s mély talajt kíván, m ert karógyökere igen hosszúra, m ár 2 éves 
korában annyira nő, hogy kiásása a karógyökér m egsértése nél-
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kül alig, vagy csak nehezen eszközölhető, pedig a gyökérsérülést 
nagyon megsínyli. Ezért a m agot vagy az erdősítés helyére kell 
vetnünk, vagy az ültetést egy- legfeljebb két éves csemetékkel 
foganatosítanunk. A fagy károsításától körülbelül olyan m értékben 
szenved, mint a közönséges dió, a  májusi fagyokat azonban ennél 
jobban  túri.

A  feke te  vagy am erikai dio, Juglans nigra, délvidéki erdeink- 
ben m ár annyira m eghonosodott, hogy jórészt a magszükségletet 
is képes kielégíteni. G yors növésű s úgylátszik kitűnő fát term ő 
fanem, mely csakis enyhébb éghajlat alatt tenyészthető sikerre], 
m inthogy a fagy iránt igen érzékeny. Tölgyesekben, hézagok pót
lásánál m ár is jó  szolgálatot tesz. Mint a többi Juglansfaj, ez is 
m entve van rovarrágásoktól. Gyökérről jól sarjadzik.

A felsorolt összes fanem ek növényboncoló-, alak- s élettani 
viszonyairól, tenyészetük feltételeiről stb. részletes felvilágosítást, 
főképpen az erdészeti növénytant, továbbá az erdészeti ta la j- cs 
klim ataut felölelő irodalom ad s ezért az ezekhez a tudom ány
ágakhoz tartozó anyag részletezésének helye itt nincs, de viszont, 
az erdőműveléssel kapcsolatos részük lényegének ism ertetése nem 
mellőzhető.

ni. SZAKASZ.

A termőhely befolyása a fanemek tenyészetére.
A term őhelyet együttesen a talaj és a kiima képezik s hogy 

a  tenyésztendő fanem et helyesen választhassuk meg, szükséges 
m ind azokat a különböző befolyásokat és hatásokat ismernünk, a 
m elyeket a talaj és kiima a növényzet tenyészetére gyakorol. 
Szóval a tenyészeti viszonyok a term őhelytől függvén, a term őüely 
ténvezőit okvetetlenül közelebbről kell ismernünk, amiért is vizs
gáljuk ezeket külön-külön.

i .  T erm ő h ely i tényezők a talaj szem pontjából.

Az erdei fanem ek tenyészete tekintetében, a talaj ásványi 
alkotó részekben való gazdagsága nem  lényeges oly m értékben, 
mint annak fizikai tulajdonságai, m ert a fák tenyészetéhez okve- 
tetlenül szükséges ásványi anyagok mennyisége oly csekély, hogy 
ezt jóform án minden talajban megtalálhatjuk. Azonban nem  lehet
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tagadni, hogy egyenlő fizikai tulajdonságok mellett, a tenyészetre 
nézve kedvezőbb az ásványi anyagokban gazdag talaj s bizonyos 
az is, hogy a különböző fanem ek kiváló tulajdonságai bizonyos 
ásványi anyagokat tartalmazó talajban jobban  érvényesülnek; mint 
az előbbiekből pl. tudjuk, hogy a bükk —  bár m inden kőzeten 
előfordul, ahol neki a kiima megfelel —  a mész, diorit és bazalt 
hegységeken, a fekete-, vörösfenyő, m olyhostölgy és juhar a mész 
anyakőzetből származó talajon kiválóan fejlődik.

A kőzetek elmállásából a következő talajnem ek származnak :
1. az agyagtalaj, m elynek alkotó anyagát a homokkal, mész

szel, vasoxyddal és bitum ennel kevert agyag képezi ;
2. a vályogtalaj, mely finom hom ok- és vasoxyddal kevert 

agyagból á l l ;
3. a hom oktalaj, ez lehet közönséges, vagy főképp kvarc

tartalm ú finom hom ok =  futóhom ok ;
4. a m észtalaj, alkotórészei a szénsavas mész vályoggal, 

agyag, hom ok és vasoxyd ;
5. a m árgatalaj, agyag-mészszel keverve ;
6. a g ipszta la j, gipsz : vagyis vízálló szénsavas m észföldből 

alkotva, s végül
7. a hum usztalaj, mely az állati és növényi anyagoknak a 

levegő és víz korlátolt hatása alatt bekövetkező szétbomlásából, 
korhadásából keletkezik.

A felsorolt talajnem ek, illetőleg az azokat alkotó részek közül 
leglényegesebb az agyag, egyrészt, m ert ebben vannak a legérté
kesebb tápláló anyagok felhalmozva, másrészt pedig, m ert az agyag 
a talaj fizikai tulajdonságaira igen kedvező befolyást gyakorol.

A talajnak ásványi tápláló-anyagokban való gazdagságát leg
inkább követelik a : hegyi v. fü rtö sjuhar, s z il és kő ris; ezekhez 
sorakoznak azután : a bükk, tölgy, jó ko ri ju h a r, szelidgesztenye és a 

jegenyefenyő.
M érsékeltebb kívánságai v a n n a k : a vörösfenyőnek, harsnak, 

gyertyánnak és lúcfenyönek; m ég kevesebbel m egelégszenek a 
nyár- és fiíz fa fé lé k  s legkevesebb ásványi tápláló anyagra szorul
nak : a z erdei-, fekete- és sim afenyő, továbbá a nyír és a z ákác.

A fák tenyészetét jobban  befolyásolják a talaj fizikai tulaj
donságai : t. i. a mélység, kötöttség és nedvesség.

A  talaj mélysége egyike a legfontosabb term őhelyi tényezők-
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nek. Minél m élyebb a talaj, annál nagyobb a tápláló terület s több 
a nedvesség. A fák gyökerei mély talajban jobban behatolhatnak 
s terjedhetnek szét, m iért is több tápláló anyagot vehetnek fel s 
törzsüket erősebben fejlődő gyökerekkel, szilárdabban is erősít
hetik meg. A m élységnek különösen a törzs hosszúságban való 
növekedésére van kedvező befolyása, m ert mély talajban a te r
m őhelynek különben is megfelelő fanem, helyes gazdálkodást fel
tételezve, mindig szép, egyenes és hosszú, a sekély talaj pedig 
rövid törzseket ad. A mély talajt különösen a karó- s szívgyökér
rel bíró fanem ek kívánják meg, holott a vízszintesen terebélye
sedő gyökcrzetet alkotó fancm ek sekélyebb talajjal is m egelég
szenek. Legnagyobb m értékben követelik a mély talajt a tölgy- 
fa jo k , m elyekhez a szil, erdei és jegenyefenyő, kőris, ju h a r, hars és 
vörösfenyő csatlakozik. Sekélyebb talajjal m egelégedő fanemek a 
sekélyebb gyökérzetűek, m in t: a bükk, gyertyáit, égerek, nyír és 
rezgőnyár s végül a legsekélyebb gyökérzetíí fanem a : lúefcnyő. 
Nem tagadható azonban, hogy utóbbiak is, m élyebb talajon min
dig szebben díszlenek, jobban  fejlődnek, m ert a m élyebb talaj 
több nedvességet vehet fel s ez benne tartósabb s egyenletesebb 
mint a sekélyebb talajnál. A talaj m élységének következő fokait 
különböztetjük meg :

1. igen sekély, 0 1 5  m éter mélységig ;
2. sekély, 0 '1 5 —0.30 m éter mélységig ;
3. középmély, 0 '30—0‘60 m éter m élység ig ;
4. mély, 0 '60— L20 m éter mélységig ;
5. igen mély, L20 m éteren felül.
A talaj kötöttsége alatt a talajrészecskéknek egymással való 

összeköttetését értjük. Ez az összeköttetés lehet szorosabb, vagy 
lazább s aszerint keletkezik a kötött és laza  talaj. A  kötöttség az 
agyagtartalom  nagyobbodásával fokozódik, a hom ok hozzájárulásá
val pedig csökken. Szélsőségei károsak a fatenyészetre, m ert az 
igen kötött talaj nehezen ve<zi fel a nedvességet, bár, ha felvette, 
nehezen is engedi elpárologni, csakhogy ily talajon a nedvesség 
rendesen  a felszínen szokott gyorsan lefolyni, anélkül, hogy a 
m élyebb rétegekbe hatolna. M egnehezíti a gyökerek m élyebbre 
hatolását s akadályozza azok fejlődését. Ilyen a kötött agyagtalaj. 
A laza talajnak éppen ellenkező tulajdonságai vannak ; könnyen 
művelhető, de nem  ad elég szilárd állást a rajta tenyésző fáknak,
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az eső könnyen elmossa s könnyen felfagy. Ilyen a hom okta’aj, 
melyet, ha igen finom szemekből áll s kevés agyagos részt ta r
talmaz, a szél könnyen tovaviszi, képezvén az u. n. futóhom okot. 
Legjobban megfelel a fák tenyészetének a közepes kötöttségű 
talaj, milyen a homokos ogyag- s a könnyebb vályogtalaj. K ötöttebb 
talajon is jól fejlődnek : a jegenye-, vörös- lucfenyő s a gyertyán, a 
laza talajt pedig legjobban elviselik a z erdei ftn y ö , nyír és akác.

A ném etországi erdészeti kísérleti állomások, a talaj kötött
ségére nézve következő fokozatokat állapítottak m eg :

1. kemény talaj, olyan, mely kiszáradva, mélyre hatoló, háló
szerű repedéseket kap, teljesen kiszárad s nem  törhető apróbb 
d a rab o k ra ; ilyen az agyag ;

2. nehéz-talaj, amely ugyancsak mély repedésekkel szárad, de 
már kisebb darabokra törhető, anélkül azonban, hogy szétmorzsol
ható volna, amilyen: az agyagos vályog s az agyagos mésztalaj.

3. porhanyói az olyan talaj, mely száraz állapotában minden 
különösebb ellentállás leküzdése nélkül feldarabolható s porrá m or
zsolható: vályogtalaj;

4- laza  a talaj, ha nedves állapotában még gomolylyá gyúr
ható, de szárazon a széthullásra m ár nagy hajlandóságot mutat, 
ilyen a vályogos hom ok —  s hom okos márgatalaj;

5. könnyű talajnak azt nevezik, mely száraz állapotában kötetlen, 
amilyen a tiszta homoktalaj, s végül

6. fu tó n a k  nevezik az olyan talajt, m elynek szemcséi teljesen 
szabadok, ahol tehát a talaj a legkisebb légjárás mellett mozog; 
ilyen a futóhom ok.

A nedvesség egyik legfontosabb kelléke a tenyészetnek, m ert 
feloldja a talajban levő tápláló anyagokat s közvetetlenül is nagy 
szerepe van a növények életében. A szélsőségek ebben a tekin
tetben is károsakká válnak. Nagyon csekély nedvesség mellett nem 
képes a talaj a növényt kellő m értékben táplálni, a túlságos ned
vesség pedig a talaj hőm érsékének csökkentésével, fagyoknak lehet 
okozója s ezenkívül m eg is fullaszthatja a fát.

A nedvességet, legyen az cseppfolyó vagy vízgőz, legnagyobb 
m értékben felveszik s leginkább m egtartják az apróbb szemcsékből 
alkotott talajok, amilyen a vályog s agyag, kevésbbé a durvább 
összetételű homoktalaj.

Főfanem eink legnagyobb része, így a tölgy, bükk, juhar, lúc-,
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jegenye- és vörösfenyő nem  a nagyobb nedvességű, hanem  az u. n. 
üde talajon  tenyésznek jól, holott a kőris, gyertyán, szil, nyár és 
fűz már nyirkosabb helyeken is (de nem  állóvízzel), jól növekednek, 
az éger pedig egészen nedves term őhelyen is szépen díszlik.

Am int az állóvíz egy fanem tenyészetének sem kedvez, éppúgy 
a szárazság is nagy m értékben hátráltatja a fanem ek növekedését. 
Vannak azonban fanemeink, am elyek ilyen kedvezőtlen term őhelyi 
viszonyokhoz is tudnak alkalmazkodni, így pl. az állandóan nyirkos, 
tőzeges helyeken is megél az erdei A törpefeuyó (Pinus pumilio var- 
uncinnata vagy P. uliginosa) am int ezt E idélyben a Gyilkos tó 
fölötti Mohos m ocsár tőzeges területén látjuk. A szárazabb term ő
helyet is m egszokja a nyír, erdei fenyő  es akác. (Természetes, hogy 
egészen kiszáradó talajon az ákác sem él meg.) A folyók árterüle
teinek nagyobbfokú s tartósabb nedvességét egészen jól kibírják a 
koesános tölgy, szil, nyár- és fű zfa fé lé k .

A talajt a nedvesség különböző foka szerint következőképpen 
osztályozzák:

1. sivár, ha a nedvesség teljes hiánya következtében rajta 
semmiféle sötétebb színezet nincs s szétmorzsolva porzik;

2. száraz, am ely ugyan nem porzik, de sötétebb színezete 
szintén nincsen;

3. üde, ha kezünkkel összenyomva, a nedvesség nyom ait észre
vehetjük;

4. nyirkos, ha a nedvesség a talajból, kezünkkel való össze
nyomása közben csöpög s végül:

5. nedves, ha a víz a k ásott föidgomolyból saját súlyánál 
fogva, tehát anélkül, hogy a föld nyom ásnak volna kitéve, csurog.

A  húnm sz igen nagy befolyással van a talaj term őképességére, 
nemcsak fizikai, de vegytani tulajdonságainá' fogva is. A húmusz 
mérsékli a talaj túlságos kötöttségét vágj' porhanyósságát, a vizet 
könnyen felveszi s meg is tartja, a talajt ásványi tápláló anyagokkal 
is e'látja, a szénsav fejlődésének s a nitrogénnek valóságos gyűjtő 
helyét alkotja, ezért a húmuszos víz jobban  oldja fel a talajban a 
sókat, a m élységet fokozza s mint rossz melegvezető az alatta levő 
ásványi talajt megóvja a kiszáradástól. M inthogy ebből világosan 
kitűnik, hogy a szerves anyagokból származó húmusztalaj a fate
nyészet fejlődésére s a faanyag m inőségének em elésére nagy befo 
lyással van, egyúttal beláthatjuk, hogy a húmuszt képző főanyagnak:
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a lehullott lom bnak az erdőből való eltávolítása kiszámíthatatlan 
kárt okozhat. Ezt a káros hatást különösen az olyan talajoknál tapasz
talhatjuk, m elyek oldható szervetlen anyagokban szűkölködnek, 
m ert az eltávolított lom bnak hamualkotórészei sehonnan sem pótol
hatók, holott ásványi tápláló anyagokban szegényebb talajon is, a 
húmusz fentartása mellett, teljesen jó tenyészetet tapasztalunk. Szóval 
a húmusz, számtalan kiváló tulajdonságánál fogva, a tenyészetre oly 
befolyást gyakorol, melynél fogva méltán nevezhetjük a növényte
nyészet legfőbb tényezőjének. Ez azonban csakis a kedvező körül
m ények között keletkezett humuszra vonatkozik, m ert a m ég nem  
érett, vagyis csak kevéssé oszlásnak indúlt, ú. n. nyers húm usz, 
lazaságánál, kötetlenségénél fogva, nem  képes oly m ennyiségű vizet 
m agában tartani, m int am ennyi a fák fejlődéséhez szükséges s ezért 
éppúgy, m int a növényi savak által kisebb-nagyobb m értékben átita
to tt ú. n. savanyu húm usz (tőzegtalajon), nemkülönben a Cladonia 
rangifera: szarvas-zúzmó stb. növények elkorhadásából szárm azóú. n. 
porhúm usz, növényterm elésre alkalmatlanok. Az anyakőzet befolyása 
a term őképességre abban áll, hogyha m egrepedezett vagy törm e
lékes, a gyökerek beléhatolhatnak s ezért a m élyebb gyökérzetű 
fák is, ilyen term észetű sekélyebb talajon tenyészthetők.

2. T erm őhely i tényezők a kiim a szem pontjából.
Bizonyos az, hogy a különböző fanem ek elterjedése a kiima 

általános viszonya'tól függ, m ert nem  m indegy az egyes fanemeknél, 
hogy zord, m eleg stb. kiima alatt tenyésztetnek-e. A különböző 
fanem ek term észetüknél fogva más és más kiimát kívánnak s 
ennélfogva a fanem ek megválasztásánál tekintettel kell lennünk 
a lejtésre, égtájak felé való fekvésre , tengerszín fe le tti m agasságra, 
fö ld ra jz i szélességié s a fö ld fe lü le t a la kza ti viszonyaira.

A  fatenyészetre választott, vagy szolgáló terület lejtésviszo
nyait azért nem  szabad figyelmen kívül hagynunk, m ert be van 
bizonyítva, hogy erős lejtésű hegyoldalokon a faterm és rendesen 
kisebb, a szelidebb lejtésű vagy síkterületek fatermésénél, m ert 
nagyobb lejtés mellett, többnyire a felső talajrészecskék csúszása 
s lem osatása következtében, a talaj m indig sekélyebb s kisebb 
nedvességű, mint az ellenkező természetű term őhelyeken. Az erre 
vonatkozó vizsgálódások s tanúlm ányok azt bizonyítják, hogy a 
fatenyésztésre legkedvezőbbek a m érsékelt lejtésű hegyoldalak.
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A talaj lejtősségét többnyire a következőképpen fejezik ki:
1. sík  vagy m ajdnem  sík, ha a lejtés 5°-on aluli;
2. szelíd , » » »
3. m érsékelt » »
4. erős vagy nagy > »
5. meredek > »

A 40w-on felüli lejtéssel biró sziklások rendes erdőgazdasági keze
lésre alkalmasak nem lévén, a rajtuk netalán keletkezett erdő,

5 — 10°-ig terjed; 
11— 20°-ig »
21 — 30°-ig »
31—40°-ig »

mindig védöerdöt alkot.
A fekvés  befolyását a tenyészetre nézve szintén tekintetbe 

kell vennünk, m ert a hegyoldalak term őhelyi viszonyai az égtájak 
felé való fekvés szerint különbözők. így a délkelet s  délnyugat közt 
fekvő hegyoldalak évi középhó'mérséke nagyobb, m int azoké, m elyek 
északkelet s északnyugat között fekszenek s igy ez a körülmény, a 
a fanem megválasztására nézve döntő befolyással lehet. Így pl. a 
délnyugati oldalak alacsonyabb fekvésű termőhelyei, a lúcfenyő 
tenyészetére nem kedvezők s tapasztaljuk is ennek a fanem nek 
term észetes tenyészeténél, hogy az ily helyeket kerülvén, mindig 
a hűvösebb északi oldalakra húzódik vissza s csak ahol m agasra 
hatolása közben a levegő hőm érséke m ár annyira sülyed, hogy 
ez tenyészetére káros hatással van, foglalja el a m elegebb déli és 
délnyugati oldalakat.

Általában azt m ondhatjuk, hogy az északi oldalak nedvesek 
és hűvösek, m ert kevesebb világosságot s m eleget élveznek, az 
északkeleti és keleti oldalak m ár valamivel m elegebbek; a déliek 
melegek és szárazak, m ert a délnyugati oldalakkal együtt, egyrészt 
leginkább vannak a nap verőfényének kitéve, másrészt pedig a 
gyakori délnyugati szelek éreztetik velük szárító hatásukat. Ez a 
hatás, ha nem  is oly m értékben, a nyugati fekvésnél is sokszor 
nyilvánul, részint a leáldozó napnak nyárszakán tapasztalható tik
kasztó fényvetése, részint a nyugati szelek hatása folytán. Á ltalában 
azonban a nyugati oldalak nedvesek és viharoknak kitettek, am iért 
is a fanem ek megválasztásánál ily oldalakon efre az utóbbi körül
m ényre is tekintettel kell lennünk; a keleti oldalak hidegek és 
szárazak. Keleti szeleknél s száraz időjárás alkalmával, a keleti 
fekvésű term őhelyek víztartalma m ég a déli oldalakénál is kisebb 

fokúra  apad.
M agyarország klimatológiai viszonyait tek in tetbe véve a fa-
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tenyészetre kedvező term őhelyekül ismerjük az elő- és közép- 
hegységeken az északi, északnyugati és északkeleti fekvéseket 
vagyis az ú. n. té li oldalakat, szóval az olyan fekvésű term ő, 
helyeket, m elyeknek talaja, a benne m egm aradó nedvesség folytán 
a vegetáció egész tartam a alatt üde marad. A magas hegységek
ben ellenben, ahol t. i. a tengerszín feletti m agasság jelentékeny 
emelkedésével, az évi középhőm érsék a déli s északi oldalak kö
zött nagy különbségeket mutat, a fatenyészet inkább a m elegebb 
déli, délkeleti és délnyugati oldalakra terjed s itt, mint a magas 
hegységekben tapasztalhatjuk, a vegetáció az északi oldalakénál 
m indig m agasabbra hatol.

A  tengerszín fe le tti emelkedéssel éppúgy, m int az egyenlítőtől 
való távolsággal folytonosan apad az évi középhőm érsék és a 
tenyészeti időszak hossza, miért is ezzel a körülm énynyel a fa- 
ncm ek tenyészeténél szintén számolnunk kell. A fanem ek ter
mészetes tenyészeténél tapasztaljuk, hogy az egyes fajok magassági 
terjedése bizonyos határ által van korlátozva, amelyen túl az illető 
faj vagy egyátalán nincs, vagy csak értéktelen satnya példányok
kal van képviselve. Ez a különböző fajok tenyészetéhez meg- 
kívántató m eleg-m ennyiségben találja m agyarázatát, vagyis abban, 
hogy a különböző fanem eknek, tenyészetükhöz, illetőleg m agtermő 
képességük eléréséhez, a tenyészeti időszak alatt bizonyos meleg
m ennyiségre van szükségük. így a levegő legnagyobb fokú m e
legét, vagyis meleg éghajlatot követelnek: a szelíd  gesztenye, ko- 
csános-, cser-, m agyar- és molyhos tölgy s a közönséges szil, mér
sékeltebb kívánságai vannak a kocsántalan tölgynek, fekete-, jeg e
nye-, sim a- és erdeifenyőnek, m ég igénytelenebb, vagyis m ár hazánk 
m agasabb fekvéseinek hűvös éghajlata alatt jól tenyésznek: a lúc, 
gyertyán, nyír, kőris, ju h a r, éger és a rezgő nyár s még kevesebb 
melegm ennyiséggel m egelégszenek, vagyis m ár hazánk zord te
nyészetéi termőhelyein kifogástalanul tenyésznek a: vörösfenyő, ha
vasi- és törpe fen yő  s a z éger.

A  levegő nedvességének szintén jelen tékeny  befolyást tulaj
donítanak, főképp a hőm érsék szélsőségeinek kiegyenlítése által. 
Az erre vonatkozó vizsgálatok s kísérletek ugyan bebizonyították, 
hogy a legtöbb esetben igen nehéz a levegő nedvességének a 
növekvésre gyakorolt hatását a talaj nedvességének hatásától el
különíteni, de viszont bebizonyosodott az is, hogy bizonyos term ő-
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helyek érezhetően nedves levegőjűek, míg m ásoknak a levegője 
feltűnően száraz, szóval am elyeknek talajnedvessége fordított vi
szonyban áll a levegő nedvességével. És az ilyen term őhelyeken 
a nekik megfelelő fanem et m indig ott találjuk s ha ezt a m eg
szokott, illetőleg m egkövetelt term őhelyi tényezők hatása alól el
vonjuk s más term őhelyi viszonyok között tenyésztjük, növekvése 
mindig érezhetően szenved. így tapasztaljuk, hogy a lucfenyő, a 
bükk és jegenyefenyő kerülik az oly term őhelyeket, m elyeknek 
levegője a rekkenő nyári hőség következtében száraz s tenyésze
tükkel felkeresik azt a tengerszin feletti m agasságot s e mellett 
azt a fekvést, hol a levegő nedves. Az eddigi vizsgálatok szerint, 
a különböző fanem ek a levegő nedvessége iránt a következő maga
tartást tanusitják. A levegő legnagyobb nedvességet követelik a z  
éger, havasi- és lucfenyő; nedves levegőt követelnek a kőris, fürtös- 

ju h a r, rezgőnyár, jegenye- és vörösfcnyö; a levegő nedvességének 
m érsékelt fokával elégszenek meg: a bükk, gyertyán, jó ko ri ju h a r  
s a nyír; még kevesebbel beérik: a koesános-, kocsántalan- és m agyar
tölgy, valamint a szelíd  gesztenye és a sz il s a levegő legnagyobb- 
fo kú  szárazságát tűrik az erdei- s  feketefenyő, a lom bosak közül 
pedig a molyhos tölgy, akác és virágos kőris.

A helyi kiima nevezetes jelenségei közé tartozik a fa g y  is, 
még pedig nem  a téli hideg okozta fagy, mely ellen fanem eink 
többnyire nagy ellentállási képességgel vannak felruházva, hanem 
a tenyészeti időszak alatt jelentkező ú. n. tavaszi- s az őszi-fagy. 
A tapasztalatok azt b'zonyítják, hogy több a fagy okozta káro
sítás a síkvidék, mint a hegység tenyészetében, nagyobb m érték
ben jelentkezik a déli és keleti oldalakon, mint az északi- és 
nyugatiakon s inkább felkeresi a völgyfenekeket, (ez a jelenség 
az elpárolgás alacsonyabb fokában s az éijeli melegkísugárzás 
folytán lehűlt, tehát nehezebb levegőnek a m agaslatokról a m é
lyedésekbe való áram lásában leli m agyarázatát) mint a sík m agas
latokat, többet árt a levegő járásától elzárt völgykatlanokban, fagy- 
zűgokban mint szellös helyeken. Az erre vonatkozó m eteorologiai 
észlelések azt is kiderítették, hogy a hosszú tenyészeti időszakkal 
je llegzttt szelíd éghajlat alatt, a növényzet tavaszi vagy őszi fa
gyoktól rendesen többet szenved, mint a hidegebb éghajlat alatt, 
többet könnyű, mint kötött talajon stb., szóval a fagykárok a kü
lönféle tényezők befolyása folytán egyes term őhelyeken nagyobb,
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m ásokon kisebb m értékben jelentkeznek s így a helyi kiima ál
talános jellegére, erdőtenyésztési szempontból szem elől nem té
vesztendő befolyást gyakorolnak.

A fagygyal szemben tanúsított érzékenység tekintetében a 
fanem ek következőképpen sorakoznak egymásután. Legérzékenyeb
bek: a kőris, szelíd  gesztenye, akác és bükk, ezeknél már krvésbbé 
érzékenyek a tölgyek, juharok, m ezgés éger, a jegenye- és lucfenyő, 
ezekután, mint nagyobb ellentállási képességgel bírók sorakoznak: a 
gyertyán, hárs, szil, rezgő nyár, nyír, továbbá a vörös-, havasi-, 
erdei- és jeketefenyö. Egyébiránt, a fagy ellenében való viselkedés 
tekintetében, nem csak a fanem term észete bir döntő  befolyással, 
hanem  főképpen az, hogy a hajtást a fejlődés mely stádiumában 
találja a fagy, am időn pl. a fejlődés kezdetén levő, zsenge hajtás 
ham arább áldozatául esik, m int az, m elynek m ár állandó szövete van.

A  fö ld  felületének alakviszonyait az erdőtenyésztőnek szintén 
nem  szabad figyelmen kívül hagynia, m ert más a talaj m inősége 
a völgyvápákban, katlanokban stb., szóval a föld horpadt részei
ben, a m élyedésekben, m int a hegyhátakon, gerinceken, vagy a 
csapadékok behatása folytán talajának egy részétől megfosztott 
hegyoldalakon. Ezeknek, a tenyészetre befolyó hatását m ár az 
előzőkből tudjuk, am iért is itt csak azt kell m ég kiemelnünk, hogy 
a hegyek alakja, iránya és tömegessége szintén olyan tényezők, me
lyeknek az erdők tenyészetére s növekvésére való hatása elvitat- 
hatlan, m ert bizonyos, hogy a nagyobb töm egesség s a hegyeknek 
egy irányban való húzódása, egyenletesebb term őhelyi viszonyokat 
biztosít, m int az úntalan szakadozottság s a hegyterjedés folytonos 
irányváltozása, ahol term észetesen pl. a hegynek a hideg ter
mészetű irány felé való kanyarodása, a tenyészeti viszonyra más 
hatást gyakorol, mint az az irány, mely a hideg szelektől megvédi 
a hegység tenyészetét.

Ha a különböző fanem eknek a term őhelyi viszonyokkal 
szemben való viselkedését tanulmányozzuk, arra a m eggyőződésre 
jutunk, hogy vannak fanemek, m elyek a term őhely viszonyaihoz 
alkalmazkodni tudnak; tenyészetüket alkalm azkodási képességük, a 
legkülönbözőbb s egymástól nagyon eltérő term őhelyi viszonyok 
között biztosítja, míg m ásoknak tenyészete csak bizonyos term ő
helyhez van kötve. Legnagyobb alkalm azkodási képességgel van fel
ruházva az erdei fen yő  és a nyír, m elyek am int tapasztaljuk, meg-
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terem nek s jól növekednek hazánk sík vidékeinek különböző term ő
helyén éppúgy, mint a közép s magas hegységeknek az előbbiekkel 
egészen ellentétes term őhelyi viszonyai között.

Jó  alkalm azkodási képessége van a z Akácnak is, mely éppúgy 
a síkság homokján, m int az elő- s közép-hegységek agyagos víz
mosásaiban jól tenyészik; nem különben a feketefenyőnek. Kisebb az 
alkalmazkodási képessége a Inc-, jegenye fenyő-, bükk- e's tölgy-nek s 
legkisebb tapasztalható a ju h a r-, éger-, kőris- és sziln é l; szóval az 
üde, nedves talajt kedvelő fanem eink nem  rendelkeznek ezzel a 
sokszor nagyon is hasznosítható tulajdonsággal.

A term őhelyi viszonyok összes hatása a növekvés mértékét 
adja, ez pedig a töm egben van kifejezve. Ha a term őhelyi viszo
nyok bizonyos fanem re nézve m inden tekintetben megfelelők, 
akkor a fatömeg is megfelelő nagy lesz. így  ju tunk  a term őhelyi 

jó sá g  ismeretéhez, mely egy és ugyanabból a fanemből alkotott 
állabokra nézve a növekvés m értéke szerint különböző, jobb és 
rosszabb lehet s ebből a különféle term őhelyi osztályokat állapít
hatjuk meg.

IV. SZAKASZ.

A fanemek tenyészetének a talajra való hatása.
Az állabok telepítésénél m indig számolnunk kell a fanem 

természetével abból a szem pontból is, hogy a talaj term őképességé
nek fentartására nézve m icsoda befolyást gyakorol, vagyis biz
tosítja-e húmusztermeléssel s a nedvesség fentartásával a talaj 
term őképességét ? Ezt figyelmen kívül hagynia az erdőtenyésztőnek 
soha sem szabad, m ert a cél nem csak egvszeríien az erdőnek tele- 
pítése s vágható koráig való nevelése, hanem az erdő talajának 
oly karban tartása is, hogy az, állandóan alkalmas legyen erdő- 
gazdasági kezelésre. Ezt csak úgy érhetjük el, ha gondoskodunk 
arról, hogy az erdő vágásaiból kivitt famennyiséggel a talajtól el
vont tápláló anyagok, m ár az erdő levágása előtt oly m ennyiség
ben legyenek felhalmozva, hogy ez elegendő legyen az új erdő 
létesítésére, ami csakis a húm uszterm eléssel érhető el, m ert az erdő- 
gazdaságban a talajtól elvont tápláló anyagokat m esterséges trá
gyázással úgy pótolni, m int az a mezőgazdaságnál történik, nem  
lehet. A  húm uszképződés a különböző erdőkben különböző. Leg
nagyobb m ennyiségben fejlődik term észetesen az őserdőkben, hol
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a fák életének csak az öregség vagy elemi csapások szabnak határt 
s a kidőlt fák keletkezésük helyén maradva, korhadó s szétmálló 
anyagukkal visszaadják az anyaföldnek azt az éltető erőt, mely az 
új ivadék életét s fejlődését biztosítja s ahol a talajt állandóan 
beárnyékolja a fa. Nem úgy a rendes kezelés alatt álló erdők
ben, különösen ahol a kihasználás a vékony gallyfára is kiterjed, 
ahol tehát a humusz képződése, a lom berdőkben csakis a lomb-, 
fenyvesekben pedig a tíítakaró m értékétől s utóbbiakban m ég a 
m oha képződésétől függ. És ha tekintetbe veszszük, hogy a hú- 
muszképződésre s a talaj tideségére legkártékonyabban hat a nap 
verőfénye s a szelek, egyúttal beláthatjuk, mily szakértelemmel s 
körültekintéssel kell az erdőgazdának erdejét nevelni, vágásait ke
zelni s az erdősítést vagy felújítást teljesiteni, hogy a talaj term ő- 
képessége az em lített tényezők káros hatásától ne szenvedjen. Ha 
erre  nem vet ügyet, a nap hevének kitett erdőtalaj kiaszik, vagy 
káros és sokszor csak nagy költséggel kiirtható gyom okkal nő be, 
a szelek pedig a lehullott lombot ragadva tova, megakadályozzák 
a lom bnak egyenletes réteggé való lerakodását s ezzel a jó  hú- 
muszképződést. Ezért szükséges, hogy tiszta  vagy clegyetlen álla- 
bokban csak oly fanem ek tenyésztendők, am elyek a talaj term ő- 
képességét nem csak fentartani, hanem  fokozni is képesek, ha pedig 
erre egym agukban nem  alkalmasak, okvetetlenül elegyítendők más, 
lí. n. ta la jjavító  fanem ekkeL  Előbb, m g az erdőtenyésztés feladatait 
m aga a term észet oldotta meg, egy és ugyanazon a term őhelyen 
mindig egyazon fanem foglalt helyet s alkotott erdőt. Most azonban, 
midőn az em ber romboló közbelépése a talaj t ermőerej ének csökkenését 
vonta maga után, ha nem is fogadjuk el m ereven a mezőgazdaságnál 
ma már általánosan alkalmazott váltógazuaság rendszerét, a szegénye
désnek indult talaj term őerejének fentartása végett a fanem ek eset
leges változtatása elől nem  térhetünk ki; különben pedig oly fane
m eknek telepítése szükséges, m elyek nem tisztán a pillanatnyi haszon 
elérését, hanem a jövő nem zedék számára biztosítandó term őerő 
fentartását célozzák.

Mielőtt a különböző fanem eknek ezt a befolyását a talaj 
term őképességére s egymáshoz való viszonyukat tárgyalnók, a 
könnyebb m egértés célúbó l szükséges ama különböző erdőalakokat 
ismernünk, melyek előfordúlva, a m agyar állam erdőállományát 
alkotják.
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V. SZAKASZ.

A különböző erdő- s állabalakok ismertetése.

Már az előbbiekből tudjuk, hogy az őserdő ,kihasználását1 
éppúgy mint felújítását, regenerálását maga a term észet végezte. 
Később azután, amint az em ber szükségleteit az erdőből kezdte 
fedezni, a szükséges faanyagot onnan szedte ki, ahol azt legalkal
m asabbnak találta, a felújítást azonban megint csak a term észet 
őserejére bízta, amit ez híven teljesített azzal, hogy a kivett fa 
helyén tám adt hézag körül visszamaradt fák lehulló magjából, vagy 
a levágott fák tuskóinak és gyökereinek sarjadékából új erdőt ho
zott létre. Ez volt az eredeti szálaié gazdaság  s a nyom ában járó  
ősi, természetes fe lú ju lá s.

A szükségletek növekedésével és az erdőknek a m ezőgazda
ság javára mind fokozottabb m értékben történő kiirtásával, a faanya
gok elszórtan, csak szálalva való kiszedésének kényelm etlen és 
költséges volta hovatovább előtérbe jutván, a gazdálkodás iránti 
érzék és fogékonyság ébredése és a vagyonosodás utáni törekvés 
és vágy csakham ar arra indította az em bert, hogy erdőgazdaságot 
terem tsen, vagyis, hogy az erdő kihasználásában is rendszert alkos
son és az évi faszükségletet lehetőleg egy és minél kisebb terü
letről (vágástér) szerezze be. így keletkezett a vágásos erdő- 
gazdaság.

Az em ber kezdetben az erdőn így keletkezett hézag felújítá
sát szintén a szomszédos erdő fái maghullatására, vagy a m eg
m aradt tüskök sarjadzási képességére bízta s csak később, amint a 
talaj term őerejének csökkenésével tapasztalta, hogy az erdő term é
szetes felújítása sokszor nem  sikerűi, fogott hozzá az erdőnek mes
terséges títon, vetesse/, majd ültetéssel történő felújításához.

A nemzetgazdasági eszmék terjedése, az erdők irtása és 
kíméletlen használata folytán bekövetkező fahiány arra is indította 
az em bert, hogy egyes, m ár másféle gazdálkodásra nem  használ
ható, kopár s futóhom ok-területeket m esterséges úton erdővé ala
kítson át. A mai gazdasági viszonyok között tehát új erdő kelet
kezhetik fe lú jítá s  és erdősítés által aszerint, amint az erdőt már 
létező erdőterületen felú jítjuk, vagy pedig, az eddigelé erdőnek 
még nem használt területeken telepítjük, tehát a területet beerdősítjük.

9l 'a d a s: ErdÖmüveléstan.
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A fe lú jítá s , am int alább látni fogjuk, történhetik  természetes vagy 
mesterséges, a telepítés vagy erdősítés pedig mindig csak m ester
séges úton.

Az erdőbirtokos az erdő jövedelm ét az évi vágás kihaszná
lása és értékesítése után szedi be. És ha tekintetbe vesszük az 
erdőből nyerhető term ények, választékok különféleségét, könnyen 
beláthatjuk, hogy a birtokos célja az erdőgazdálkodásban különféle 
lehet. így pl. célja tűzifa vagy esetleg nagyobb m éretű műfa, vagy 
szerszámfa, kosárfonóvessző, vagy cserzőkéreg stb. term elésre te r
jed. Ez a cél azonban a legszorosabb összefüggésben van az erdő 
keletkezésének és kihasználásának módjával, a talaj term őerejének 
fentartásával, nem különben a vágatási korral. Ezek a tényezők 
viszont nagy befolyással vannak a növekvés m enetére és m érté
kére, egymáshozi viszonyuk pedig, term észetesen a gazdasági cél 
és az erdőkeletkezés m ódja szerint változik és esetről-esetre más és 
más sajátságos képet, alakot ád az erdőnek. A zt a képet tehát, amelyet 
a z erdő, keletkezése m ódjának, növekvése menetének és mértékének, 
vágatása korának, nemkülönben az erdőgazdálkodás céljának követ
kezetes egymásmellé, vagy egym ásután való sorakozása fo ly tá n  nyer, 
e rd ő a la k n a k  nevezzük.

Em e felsorolt tényezők egymáshoz való viszonya szerint, a kö 
vetkező törzsökös erdőalakokat különböztetjük meg. 1. Szálerdő. 
2. Sarjerdő. 3. Középerdő. 4. Legelőerdő.

Szálerdőnek nevezzük az erdőt, ha magról keletkezett, foko
zatosan növekedve, hosszú kort ér el és célja főleg nagyobb m é
retű ,értékes választékok termelése. A sarjerdő, tuskó vagy gyökér- 
sarjakból keletkezett; gyorsan nő, rövidebb idő alatt kerül vágás 
alá és főleg tűzifa- vagy cserzőkéreg- s más jelentéktelenebb 
választékok term elésére szorítkozik. A középerdő, a szál- és sarjerdő 
összetételéből keletkezik és végűi, ha a gazdaság célja nem csak a 
faterm elésre, hanem  főképpen legelőnyerésre is irányúi, kapjuk az 
ú. n. legelóerdőt.

A  törzsökös erdőalakoknak már eme rövid jellemzéséből is követ
keztethetjük, hogy ezeknek az alakoknak külső képe más és más. 
Az egyes alakok sajátságai és jellegei az erdő külső és belső vi
szonyaiban is kifejezésre ju tnak  és ezeket kisebb-nagyobb m érték
megváltoztatják. A törzsökös alakok változása maga után vonja az 
erdő felújítási m ódjának, növekedési m enetének, a vágatási kornak
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es a korosztályok egymáshoz való sorakozásának stb. változását is. 
Azt a feladatot, hogy valamely erdő egyik vagy másik erdőalak- 
nak sajátságait magán viselje, különféle m ódon oldhatjuk meg. 
Ezek a m ódok m agukban foglalják az erdősítés, erdőnevelés és 
ápolás, valamint a kihasználásra vonatkozó szabályokat és üzem 
módok elnevezése alatt ismeretesek. U gyanannak a törzsökös erdő- 
alaknak képét többféle felújítási m ód alkalmazásával nyerhetvén, 
keletkeznek: a szálerdő törzsökös alakhoz tartozó ta /vágásos szál- 
erdő-, szálalócrdö es vctövágásos szálerdő  alakok.

1. F e je z e t.

A törzsökös erdőalakok jellegzése.

A) Szálerdő .

A s z á l e r d ő  m indig vagy magról, vagy ültetésből kelet
kezik. Célja első sorban szép, értékes, nagym éretű szálfák s csak 
m ásodsorban tűzifa és szerszámfa termelése. Hogy ez elérhető 
legyen, m indig magas és legalább is olyan vágásfordulóban kell 
kezelni, amelynél a fák teljes magzási korukat érik el. T erm észe
tes tehát az is, hogy szálerdőben csakis olyan fák nevelhetők, 
am elyek nagym éretű fákká nőve, nagyobb életkort is érhetnek 
el. Ahol a szálerdő helyén van, a term őhelyi viszonyok sajátságai
nak megfelelnek, ott az átlagos évi term és a legnagyobb, a fa leg
értékesebb és a vágások ritkán ismétlődvén, a hosszabb időközök
ben m egszakított beárnyalás és a tartós lombhullás folytán a talaj 
term ő ereje nem csak fentartható, hanem  sok esetben fokozható is. 
Telepítése kizárólag vetés- vagy ültetéssel, avagy pedig term észetes 
úton maghullás útján történik. így a felújítás vagy telepítés módja, 
egyúttal a kihasználás módját is m egadja, vagyis az évi vágásterü
letet egészen tarra  (tisztára) vágjuk és azután bevetjük vagy beül
tetjük, vagy pedig a kihasználandó és felújítandó terület fáit hasz
náljuk fel az új erdő létesítésére és ezért azokat nem  egyszerre, 
hanem  fokozatosan vágjuk ki, végre, ha az évenkint kivágandó fa
m ennyiséget az erdő egész, vagy nagyobb területéről törzsenkint, 
szálalva  szedjük ki s az így keletkezett hézagok m agavetéssel ujúl- 
nak fel.

A kihasználás s felújítás különfélesége szerint tehát m egkülön
böztetjük: 1. a ta/vágásos szálerdőt, 2. a vctövágásos szálerdőt, 3. a

9*
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szá l aló erdőt és az ezen erdőalakok létesítésével egybekötött tar
vágást, fokozatos fe lú jító  és szólaló  vágást. Ezeknek, a viszonyoktól 
függő különböző alkalmazása szerint, m ég különféle m ódosulatuk 
is lehet.

«) T a r v á g á s o s  s z á l e r d ő ,  a szálerdőnek az a nem e, 
melynél az egy évi vágásterületet teljesen letaroljuk, azaz tisztára 
levágjuk és mesterséges úton vetés vagy ültetés által újítjuk fel. 
A kikelt vagy megfogamzott csem eték növekedésük folyamán mind
inkább záródnak, az erősebbek elnyom va a gyengébbeket, felül
kerekednek és koronájukkal szorosan érintkezve, az erdőtalaj felett 
az ágaktól megtisztúlt magas törzseken oly lom bsátort alkotnak, 
mely a napsugaraknak a talajra való közvetetten hatását m egakadá
lyozza. Az állabot alkotó egyes fák koronájának alakja, az állab 
hosszúságban való növekedése delelésének idejéig, többé-kevésbbé 
orsó- vagy kúpszerű, am ely alak tehát m indig a hosszúságban való 
fejlődés időszakát jellemzi és annál határozottabban ötlik szembe, 
minél sűiűbb az állab koronáinak záródása és e záródás minél 
hosszabb ideig tart. A  záródás eszerint a fák hosszúsági növeke
désében és a törzsek ágtalanságában nyer kifejezést.

A tarvágásos szálerdő gyengébb term őhelyeken a talaj term ő- 
képességét veszélyezteti, ha a vágásforduló rövid és a vágásterület 
nagy, m ert rövidebb időközökben tesz a tarra vágott terület a 
külső káros befolyásoknak kitéve s ha a felújításról azonnal és 
kellő m ódon nem gondoskodunk, a talaj könnyen kiszáradhat, vagy 
elgyom osodhatik stb. A fiatal csem eték erélyes növekedése dacára, 
több év telik el addig, amíg a fiatal állab jó l záródik és csak 
hosszúságban való erélyes növekedésének idejében, tehát rudas 
korában, am időn a tulajdonképpeni állabot alkotó fák a többiek 
közűi kiem elkednek, éri el záródásának teljes m értékét. Eddig az 
ideig, amint könnyen elképzelhető, az egykorúi fá k k a l bíró alaknál 
a terület leginkább ki van téve a különböző kártékony befolyá
soknak, milyenek a fagy, kiaszás, elgyom osodás, gom ba és rovaroktól 
való károsítás stb. A  világosságot kedvelő fák később is, midőn 
idősebb korukban gyérűlni kezdenek, kedvezőtlenül hathatnak a 
talajra, ennek begyom osodása, kiszáradása, elsilányúlása által. Ezen 
azonban, mint látni fogjuk, segíteni tehet aláielepítéssel.

Ez az erdőalak szolgáltatja a legnagyobb m ennyiségű közön
séges m ű fá t és kisebb szerszám fát. Kiválóbb, műszaki célokra alkal-
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más nagyobbm éretű mű fát csak kivételesen adhat, m ert ennél az 
alaknál az állabfejlődés egyöntetűsége és egyformasága, a szükség- 
szerű záródás következtében keletkezett, aránylag csekély lom bo
zató korona aszimiláló képességének megszorítása, egyes, különben 
teljesen életerős faegyedeknek term észetük sze rn ti teljes kifejlő
dését nem engedi meg.

b) V e t ő v á g á s o s  s z á l e r d ő .  A felújítás alá jövő területet 
nem vágjuk le teljesen, hanem  egyes fákat a vágásterületen egyen
letesen elszórva hagyunk meg, hogy ezek m agja a területet be
vesse. Az így m eghagyott anya fák  vagy m agzó fák  egyszersmind 
védelm et nyújtanak a fiatal csem etéknek a hőség és a fagy ellen. 
Amint látni fogjuk, gyakori és sokszor szükséges ez a felújítás az 
árnyattűrő  fanem eknél, melyeknél a fiatal csem eték öröm est tűrik’ 
sőt egyesek m eg is követelik az anyafák adta beáinyalást s védelmet. 
A vetővágásnak biztos sikere csak akkor lesz, ha erre a célra oly évet 
várunk be, melyben legalább is félm agterm és van. Ha a felújítás 
így teljesen nem  sikerül, vagyis a felújítandó területen hézagok 
maradnak, akkor vagy újabb m agterm ő évet kell bevárnunk, vagy 
pedig a hiányokat m esterségesen kell pótolnunk: vetés vagy ülte
tés által. Em e eljárás következtében a felújítás területén a csem e
ték kora term észetesen különböző lesz, de a korkülönbség maxi
muma 10 éven felül ritkán terjed és az állab rudas korában már 
észre nem  vehető. Az ál'abot tehát ennél az alaknál is az egy
fo rm a sá g  jellemzi; sajátságai nagyban és egészben az előbbiével 
egyezők és csak abban különbözik amattól, hogy a talaj term ő- 
képességének fentartására való befolyása jobb, m ert a talaj ki=>ebb- 
nagyobb m értékben mindig be van árnyékolva. Előbb az anyafák 
felelnek m eg ennek a feladatnak is, később pedig fokozatos eltá
volításukkal, az alattuk keletkezett fiatalos záródik annyira, hogy 
az anyafák teljes eltávolítása után, a beárnyalás feladatát m ég m eg
felelőbben teljesíti.

Változatának tekinthetjük azt az alakot, amelynél az állab, a 
m egritkított anyaállab alatt kizárólag mesterséges úton és pedig ve
téssel tö rtén t nlátelepítés útján keletkezik. Ez a művelet az egész 
felújítandó területen egyszerre történik és ezért az így keletkezett 
állab egykorit.

M inthogy itt tapasztalás szerint a beárnyalás hatása, főképp 
ha az alátelepítés az anyaállab fanem étől eltérő fanemmel történik
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s ha beárnyalásúl csak gyengébb, csenevész egyedeket hagynak 
meg, rendesen  kisebb, vagy éppen semmi, az állab sajátsága és 
jellege jobban  m egközelíti a tarvágásos szálerdőét. A vetővágásos 
szálerdő faterm ése alak és m inőség szerint egyező a tarvágásosé- 
val. E nnél is a faegyedek term észetének megfelelő fejlődés erélye, 
a teljes és egyform a záródás folytán ném ileg szenved, am iért is a 
faterm és rendesen csak közönséges műfát szolgáltat.

A szálerdő term észetes felújítása történhetik  úgy is, hogyaz egész 
erdőt keskeny szalagokra osztjuk és a szalagokat vágjuk le egym ás
után, ahol azután az új erdő létrejöhet term észetes úton a szegély
fák lehulló magvaiból, vagy m esterséges úton is, ez az ú. n. 
szegélyvágás, m elyet hazai erdőgazdaságunkban éppoly kevéssé alkal
maznak, m int az ú. n. szökővágási, ahol az erdőszalagokat nem  
vágják le egym ásután, hanem  minden m ásodik szalagot egyideig 
állva hagynak oly célból, hogy annak fái a szomszédos területeket 
term észetes úton bevessék.

c) S z á l a i  ó e r d ő  az olyan szálerdő, m elynek területéről a 
fákat egyenként vagy csoportosan vágjuk ki. A felújítást itt rende
sen a term észet végzi magról, ám bár nagy sarjadzási képességgel 
bíró lom bfaerdőkben, különösen berki lágy faerdőkben, a magról 
kelt egyedek mellett számos sarjról keletkezett is van. Ilyen erdők
ben m inden fokú korkülönbséget találunk, az egyes korosztályok 
elszórtan vagy csoportosan fordúlnak elő és az egyes fákat csak 
ak k o r vágják le, ha a vágásforduló idejét m ár elérték. M inden 
körülm ény között azonban különbséget kell tennünk az oly szál
erdőalakok  között, am elyek közül az egyiknél a szálalás: csopor
tosan, a másiknál pedig: szálanként, tehát egyesen történik. A  cso
portos szálalásnál, mint látni fogjuk, a felújítás időszaka 20—40 
évre terjed, vagyis az ezen az időszakon belül bekövetkező mag- 
term őévek felhasználásával történik a felújítás. Itt már az állabban 
oly korkülönbségek állanak elő, m elyek a későbbi korban sem 
enyésznek el. A csoportosan szá la it erdő alakja tehát szem betű
nően különbözik az előbbi alaktól, m ert ennél az erdő  annyi kí- 
sebb-nagyobb, különböző korú csoportokból van alkotva, mint 
ahány m agterm ő év állott be a felújítás időszaka alatt. M inthogy 
továbbá a csoportok kihasználása nem  egym ásután következő sor
rendben, hanem  ott történik, ahol a céljainknak megfelelő legidő
sebb fákat találjuk, ennélfogva a felújítás különböző korú cső-
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portjai is az egész területen szabálytalanul váltakoznak. E nnek  az 
erdőalaknak az előbbi alakoktól való különbsége azért is szem be
ötlő, m ert a csoportok különböző kora miatt, az erdő koronái 
nincsenek, mint az előbbenieknél, egyform a m agasságban, egy 
szintben, hanem  a fiatal csoportokban alacsonyabbak, az öregeb
beknél m agasabban állanak az erdőtalaj felett, anélkül azonban, 
hogy ezáltal az egész állab szabályszerű záródása szenvedne. 
A koronák m agassága közötti különbség csak a késői korban 
egyenlítődik ki valamennyire. A term észetes felújításnak hiányai 
term észetesen ennél az alaknál is, m esterséges úton lesznek 
pótolva.

Az ily erdőkben a kőnyomás, széltörés, fa g y , gyom ok okozta 
elnyom atás, aszás veszélye mindig a m inim um ra száll alá. m ert 
hiszen m inden felujúlt csoport a fölötte és m ellette levő védőállab 
jó tékony hatása alatt áll. Sőt a tapasztalatok azt is bizonyítják, 
hogy a rovarkárok sem oly gyakoriak és nagyok az ily erdőkben, 
éppen az erdőt alkotó csoportok egyenlőtlensége és elszigeteltsége 
folytán.

A  szálaid erdő, hol a szálalás egyenkint, szálanként történik, 
az előbbitől abban különbözik, hogy az erdő egész területén szá- 
lankint tö rténő  kihasználás folytán, az erdő az összes korfokozatok
kal van képviselve. Az 1 éves m agcsem etétől kezdve, egészen az 
öreg, vágásra érett szálfáig m indenkorú fa jelen  van itt. Ezt az 
alakot tehát a legnagyobb kor különbségek jellem zik. Olyan állabot 
azonban seholsem  találunk, ahol ezek a korfokozatok, szabálytalan 
elosztásukkal, egyenlő mértékben volnának jelen. Ez is csak olyan 
kívánság, mely, mint sok más, az erdőgazdaságban m indig csak 
kívánság m arad. A szálankint tö rténő  kihasználásnak olyannak kell 
lenni, hogy évenkint vagy korszakonkint tartósan szolgáltasson 
olyan vágható korú fákat, m elyeknek töm ege az egy évi vagy kor
szaki vágásterület töm egének megfelel. Ez pedig  csak úgy lehet
séges, ha a kiszálait fák helyét azonnal elfoglalják az utódok,

A veszélyek ennél az alaknál is oly minimumra apadnak, 
mint azt a csoportosnál láttuk és csak a tűzveszély nagyobb ennél, 
mint az előbbi alakoknál, m ert az alacsonyabb egyedekről köny- 
nyebben átcsaphat a m agasabbakra.

Ez az erdőalak, b ár létesítése, kezelése és kihasználása igen 
nagy nehézségekbe ütközik, főképpen azért érdem el figyelmet,
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m ert elvitázhatatlan tény, hogy jóform án csak ebben nevelhetjük 
a nagy mennyiségű és teljesen kifogástalan növésű m űfákat. A csopor
tosnál az alacsonyabb csoportok által zárt, de ezekbó'l kiem elkedő 
csoportok fái erőteljes, az alsóktól mintegy sarkalt növésükkel 
rudas korukig főleg magasságban fejlődnek, hogy aztán kiem elkedve 
a többi kisebb korú csoportok közül, szabad, a világosságot korlát- 
lanúl élvező koronájuk dús lombozatával gyüjthessék és feldolgoz
hassák a tápláló és egyúttal testüket felépítő anyagok azt a meny- 
nyiségét, mely a szép, egyenes és vaskos törzsű szálfák képzését 
biztosítja. Éppúgy a szá lankin ti kihasználásra berendezett szálaló 
gazdaság is a legszebb és legjobb minőségű szálfákat szolgáltatja, 
éppen azért, m ert fái fiatal korukban zárt állásban fejlődnek, ké
sőbb aztán a világosságnak mindig nagyobb fokát élvezik, mint 
az egykorú fákból álló szálerdőalakok egyedei, ami a jobb  táplál
kozást, ez pedig a m egfelelőbb növekedést kétségtelenül vonja 
m aga után.

Ha ezekután a szálerdőalak egyes változatait a talaj term ő 
erejének fentartása és fokozása tekintetében vesszük vizsgálat alá, 
m eglehetősen eltérő eredm ényhez jutunk. A z egykorú, vagy m ajd
nem egykorú (tarvágásos és vetővágásos) szálerdő, dacára az eddig 
jobbára uralkodó nézeteknek, ebben a tekintetben bizonyos term ő
helyi viszonyok között s kivált világosságot kivánó fanemekből álló 
erdőknél, nem egészen felel m eg a kivánalmaknak. A vágásterület 
gyengébb erejű talaja ugyanis, a letárolás idejétől kezdve a záródá
sig, tehát a viszonyokhoz képest 10— 20 esztendeig a nap és 
szél ism ert káros hatásának van kitéve, később pedig a ko
rona a talaj felett m agasra emelkedvén, a szelek járásának nyit 
utat, ami azután a talaj és a levegő nedvességtartalm ának csökke
nését vonja maga után. Ehhez járúl továbbá m ég az is, hogy az 
ily, világosságot kivánó fanem ből álló szálerdők, idősebb korukban 
kigyérűlnek és ezért az em lített hátrányok és káros befolyások 
fokozottabb m értékben jelentkeznek. Némileg ellensúlyozhatjuk 
ezeket a hátrányokat azzal, ha a kigyérülés idejére talajtvédő állab- 
ról gondoskodunk (erről később lesz szó). .Megfelel a szálerdő 
képzése az árnyatkívánó fanem ek term észetének s ezek közül pl. 
a lúc- és jegenyefenyő tiszta törzsű szálfáit, szálerdőben, a talajra 
való káros hatás nélkül nevelhetjük. Könnyen belátható, hogy 
az egyenkint vagy csoportosan szá la it erdő folytonos záró-
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dásban lévén, a különböző korosztályok vagy korfokok többé- 
kevésbbé egyenletesen elszórt egyedeinek jelenléte, a szél behatá
sát jobban  megakadályozza, elemi csapások, vízmosások, föld- és 
hócsúszások ellen jobb  védelm et ad, mint a szálerdő és így méltán 
m egérdemli azt a fokozódó figyelmet, melyben a legújabb időkben 
erdőgazdáink részesíteni kezdik.

Szálalásra — m int fennebb jeleztük — maga a term észet ta
nította m eg az em bert és jogosultságát éppúgy, mint sok előnyét, 
m aguk a m ár csak kis számban levő őserdők is m utatják. Sajátsá
gainál fogva, ez az erdöalak van leginkább hivatva a term ő 
erő fenőirtására, sőt fokozására és még arra is, hogy a leg
több fanem törzseit alak és belső jóság, értékminőség tekintetében 
teljes kifejlődésre juttassa és így az erdőművelés két legfonto
sabb vezérelvének teljes m értékben megfeleljen.

Hogy m indennek dacára tért nem  hódított és hazánkban egy
ham ar valószínűleg nem is fog, az a kihasználás számtalan és igen 
nehezen leküzdhető akadályaiban rejlik. (Megfelelő úthálózat 
hiánya stb.)

A  szálerdő  nevezetesebb módosulatai a következők:
a) A k é t k o r ú  s z á l e r d ő ,  mely a szálerdő felújítása után 

úgy keletkezik, hogy a szálerdő egyes fáit vagy csoportjait a m á
sodik vágásforduló végéig azért hagyják meg, hogy a világosság 
korlátlan élvezete folytán m egerősödve, az új állab letárolása alkal
mával nagym éretű, értékes törzseket szolgáltassanak. Term észetes, 
hogy erre a célra m ég hosszabb növekedésre alkalmas, életrevaló 
törzseket vagy csoportokat oly talajon kell kiválasztani, m elynek 
term őképessége kifogástalan. Ennél az alaknál legtöbb kárt a szél
vihar okoz, mely a záródásból hirtelen szabad állásba ju to tt fákat 
nem  ritkán halomra dönti. Ezért csak viharedzett, mély gyökérzetű 
fákat kell erre a célra kiválasztanunk, vagy a kétkorú szálerdőala
kot olyan helyen alkalmaznunk, mely viharoknak kitéve nincsen. 
Egyes lom bfanem eken vízhajtások keletkeznek s e miatt a fák törzse 
használhatóság tekintetében szenved.

A kétkorú szálerdőnek a talaj term őerejét fentartó képessége 
mindig attól függ, mely erdőalakból keletkezett. Gyéren álló fáival 
vagy csoportjaival vajmi kis m értékben járúl a talaj term őerejének 
feníartásához.

I) A l á t e l e p - í t e t t  e r d ő ,  olyan önm agától kigyérűlt, vagy
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megritkított szálerdőben keletkezik, mely vagy a  talaj jókarban
tartása, vagy elegyes állab képzése, vagy végre a fanem megvál
toztatása, kicserélése céljából lett alátelepítve. Első esetben, t. i. 
amidőn a megritkúlt állabot azért telepítjük alá, hogy a term őerő 
fentartásával a főállab fáinak további jó  növekedését továbbra is 
biztosítsuk, az alátelepített állab talajvédő állabot képez. Más eset
ben az alátelepítés azért történik, hogy a meglevő főállab fái rit
kább állásba legyenek helyezhetők, m ert így a fák koronái több 
világosságot élvezvén, nagyobb töm eggyarapodással növekednek. 
(Vigályos erdő). Az így m egritkított állabnak alátelepitését pedig az 
teszi szükségessé, hogy a m egszakított záródás m ár ism ert hátrá
nyait az alátelepített állab elhárítsa, vagy legalább is ellensúlyozza. 
Ily esetben az alátelepített állab kiegészítő  vagy hézagpótló állabnak 
nevezhető. Ha pedig az alátelepítés elegyes állab, vagy mint ren
desen történni szokott, m ás fanem ből álló állab képzését célozza, 
m ert a meglévő, a talaj term őerejének jókarbantartására már nem  
alkalmas, vagy más okok kényszerítik a fanem megváltoztatását, 
addig, amíg a főállab áll, az alátelepítettet átm eneti állabnak ne
vezhetjük.

Az alátelepítés a szálerdő bárm ely alakjánál alkalmazható, 
ahol a fennebbi célok valamelyikének eltérése forog szóban. 
Veszélyeknek, mert a főállab védelme alatt van nevelve, kevéssé 
,ran kitéve.

c) I r t á s o s  vagy m e z ő g a z d a s á g i  h a s z n á l a t t á  
e g y b e k ö t ö t t  s z á l e r d ő .  Az évi vágásterületen levő tuskók 
kiirtása után a területet nehány évig mezőgazdaságilag használják, 
azután a területet m esterséges úton beerdősítik s esetleg még a 
sorok közeit nehány évig kapásnövények term elésére használják 
(köztes használat).

B) Sarjerdő.

Sarjerdőnek a tuskó- és gyökérsarjakról felújúlt erdőt nevez
zük. M ajdnem valamennyi lom bfának kisebb-nagyobb m értékben 
meg van az a tulajdonsága, hogy levágása után, a m egm aradó 
törzsrészen vagy gyökereken fellépő járulékos vagy alvó rügyek
ből kihajtani képes. Az ilyen sarjakból felújult erdő, sarjerdő  elne
vezése alatt ismeretes. Minél öregebb korukban vágjuk le a fákat, 
annál kisebb m értékben képesek azok sarjaikból felújulni.
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Term észetük em e sajátosságából következik, hogy a sarj- 
erdőket m indig rövid vágásfordulóban kell kezelni; maximum gya* 
nánt a sarjerdők fáinak magzó korát kell vennünk, m ert eme ko
rig még erőteljes sarjakat hajtanak, ezentúl azonban már roham osan 
alább száll sarjadzási képességük. M inthogy a sarjadzással tör
ténő felújulás a nap m elegének bizonyos m ennyiségét feltételezi, 
szükséges ism ernünk azt a minimális -évi középhőm érséket, melyen 
alul a sarjak kihajtása elm arad, amely tehát megszabja a sarjerdő 
magassági és szélességi elterjedésének határát.

A sarjerdő alakja a fentieken kívül még abban is lényegesen 
eltér a szálerdő alakjától, hogy a sarjak növekedési viszonya lénye
gesen eltér a m agról kelt csem etékétől. A  sarjak ugyanis eleinte 
gyorsan növekednek, mind vastagság mind m agasságban rohamosan 
gyarapodnak, a növekedés ez az erélye azonban csakham ar eléri 
tetőpontját, hogy aztán éppoly gyorsan apadjon is. Ez a körülm ény 
is a rövid vágásfordúló alkalmazása mellett szól. A  növekedés 
erélye, a sarjak rendelkezésére álló gazdag gyökérzet tápláló mű
ködésében leli m agyarázatát, am iért a sarjerdő m indig korábban 
is záródik, mint a szálerdő, m elynek csemetéi növekedésükben 
sokkal lassúbbak, sokkal későbben érik el növekedésük maximumát, 
de aztán lassabban is hanyatlanak, ami növekedésüket egészben 
véve igen egyenletessé teszi. Sajátos alakot ad továbbá a sarj- 
crdönek, hogy egy tőből több fa is nő és hogy alsó részük többé- 
kevésbbé görbült.

A rövid vágásforduló alkalmazása folytán, a sarjerdőnél kivált
képpen a tű zifa - vagy csekélyebb m éretű m ű- és szerszám fa  ter
melésre van a fősúly fektetve, m ert a vágatási kor rövidsége 
nagyobb m éretű fa nevelését lehetetlenné teszi, de amint alább 
látni fogjuk, m ég egyes, más gazdasági célok elérésénél is hasz
náljuk a sarjerdőalakot. Ha jövedelm ezőség és a talaj term őerejé
nek fentartása tekintetében a szálerdővel összehasonlítjuk, azt talál
juk, hogy a sarjerdő, dacára gyors növekedésének, gyakrabban 
ism étlődő kihasználásának, jövedelm ezőség tekintetében, ha non is 
m indig , de többnyire a szálerdő m ögött áll. Ezt könnyen be is lát
hatjuk, ha az erdő fatöm egnövekedésének törvényeit és a szál és 
sarjerdő választékainak értékkülönbségét vesszük tekintetbe.

A talaj term őerejének fentartását illetőleg, a sarj erdőnek a 
szálerdő felett előnyt kell adnunk, annak dacára, hogy a sarjerdőt
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rövidebb időközökben vágjuk le, még pedig azért, m ert letárolás után 
a záródás gyorsabban következik be, mint a szálerdőnél, hol azt 
sokszor csak évtizedek után érjük el és m ert a sarjerdők nagy 
m ennyiségű lom bot hullatnak, tehát több húmuszt képezve, jobban 
is javítják a talajt és a felújításnál keletkező hézagok is könnyeb
ben pótolhatók.

Különös fontossága van sokszor a sarjerdőnek a talaj m eg
óvása tekintetében m eredek hegyoldalakon, hol sűrű lombozatával 
szétágazó hajtásaival az esőt felfogja, gyökereivel a talajt megköti 
és így a vízmosások keletkezését megakadályozza.

Külső veszélyeknek, a fagyot kivéve, m indenkor jobban  ellen
áll a sarj- m int a szálerdő. Nedvben dús hajtásai, m ind a tavaszi, 
m ind az őszi fagy iránt nagyon érzékenyek olyankor, ha még 
teljesen m egfásodva nincsenek.

A sarj erdő, nem csak m ert a szálerdőnél sekélyebb talajjal is 
megelégszik, hanem felújítása m ódjának egyszerűsége és kényelm es 
volta miatt is és m ert kis gazdáknak nagyon alkalmas, hamar éri el 
vághatóságát, hazánk erdőgazdaságában nagy tért hódított. Az sem 
tagadható azonban, hogy sok helyütt a tálvágások következ
ménye.

M egjegyzendő, hogy sarjerdőben csakis a lombfák kezel
hetők, m ert a fenyők csekély kiújuló képességüknél fogva nem 
képesek sarjakról felújulni.

Az erdőgazdasági célok különfélesége szerint a sarjerdőnek 
következő alakjai ism eretesek:

a j A  r e n d e s  s a r j  e r d ő .  A  sarjerdő alakról eddig m on
dottak mind érvényesek erre a törzsökös alakra, melynél a gazda
sági cél tűzifa és kisebb m éretű épületi- és szerszámfa termelése. 
Ide tartozik sarjerdeink legnagyobb része. A vágásfordúló 
15—60 év és ezen a határon belül, a helyi viszonyok szerint vál

tozik. Ennek m ódosulata a kapáserdő, melynél letárolás után a 
tuskók közötti tért néhány évig, amíg t. i. a sarjak záródni nem 
kezdenek, mezőgazdaságilag használják. A talajc a tuskók között 
felkapálják, a giz-gazt rajta elégetve, a vágásterületen szétszórják 
és a tuskók között két, esetleg több évig mezőgazdasági kapás
növényeket term esztenek. A talaj term őerejének megóvása tekinte
téből nem  éppen ajánlatos alak.

b) B o t f a  v a g y  b o t o l ó  e r d ő ,  oly neme a sarjerdőnek,
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melynél a fákat 1— 4 m. m agasságban vágják le és a vágáslap alatt 
képződött új hajtásokat azután bizonyos vágásfordúló után, ismét 
levágják, botolják. Alkalmazzák fűz, nyár, tölgy és kőrissel, legelő
területeken, vízpartokon vagy árvízvédelmi szempontból a védő
töltések előtt. A vágásból nyert fát tüzelésre, fonóvesszőnek, Tőzsé
nek vagy lom btakarm ányra használják.

c) N y e s ő  e r d ő ,  olyan sarjerdő, midőn a fának csak egyes 
ágait, az ágm ennyiségnek legfeljebb fele részét vágják le, hogy az 
ezek helyén eredő fattyúhajtások szolgáltassák a hasznot. A hajtá
sokat felváltva két évenkint vágják le. A sarjerdő ezt az alakját 
leginkább legelőkön, útak m entén és dűlőkön, nem  pedig erdőben 
alkalmazzák. R endesen július —augusztusban vágják, lom btakarm ány 
nyerése céljából, de sokszor fonóvessző és csekély tűzifa term e
lésre is használják. E rre a célra is legalkalm asabbak a nyár- és 
fűzfajok, lom btakarm ány nyerésre pedig kiválóan a kőris.

d) C s e r z ő  e r d ő .  így nevezzük a cserzőkéreg term elésre 
szánt erdőket, melyek, ha megfelelő term őhelyre telepíttetnek, igen 
í-zép jövedelm et biztosítanak birtokosuknak. A faterm elés ennél az 
alaknál mellékes, itt a fősúly a cserzőkéregterm elésre van fektetve. 
Erre a célra legalkalm asabb fanem ek a kocsános és kocsántalan tölgy, 
előbbi a sík, utóbbi a dom bvidéken. A vágásfordúló 15— 22 év 
között váltakozik.

A sarjerdőalakhoz számíthatók: a kosárfonó s m ás vesszőt es 
rozsét term ő sarjerdők is, m elyeknek vágásfordúlója 2— 5 év szokott 
lenni és külömböző fűzfajok alkalmazása mellett kosárfonásra vagy 
víziépítkezések sib. céljaira használható vesszőket adnak.

C) K özéperdő . Egyesitett erdtkilak.

A középerdőalak lényege az, hogy egyazon területen a 
szálerdőt, illetőleg a szá la ié erdőt a sarjerdő vei egyesítik és m ind
kettő t együttesen kezelik. A szálerdő fái fő fa , a sarjerdőé a ljfa  
elnevezése alatt ismeretesek. Az aljfákat term észetesen rövid vágás- 
fordúlóban kezelik, holott a főfák vágatási kora, az aljfák vágás- 
fordúlójának m indig többszörösét, 2 —5-szörösét teszi. Ennélfogva 
egy vágásterületen az alj fák m ind egykorúnk, míg a fő fák annyi 
korosztályt alkotnak, a hányszor vágásfordúlójuk nagyobb az 
aljfáénál. Például a vágás alá jövő állabban vannak 20 éves aljfák 
cs ezek között találunk 2 0 —4 0—60— 80 stb. éves főfákat. A való'
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ságos középerdő főfáinak legalább három  korosz tá llya l, közvetetten 
a vágás előtt, a terü let legalább 50, de 70°/o-át is be kell á rnyé ' 
kolniok. Vágás alkalmával az aljfát, a főfának hagyandó egyedek 
kivételével, egészen kihasználják, a főfa korosztályai közül pedig 
m indegyikben van kisebb m értékű kihasználás s csak az utolsó 
korosztály fáit tarolják le teljesen.

Hazánkban jobbára csak olyan középerdők vannak, m elyek
ben a főfa csak 1—2 korosztálylyal van képviselve s em ellett a 
főfák a területnek legfeljebb 1 io részét árnyékolják be.

Term észetes, hogy a középerdő képe, a fentiek tekintetbe 
vételével, egészen elütő a szál- vagy sarjerdőétől s az alj fa és 
főfa különféle egyesítése szerint alakja is különböző. így:

a) A  r e n d e s - n o r m á l i s - k ö z é p e r d ő n é l  a fő- és aljfa 
egyenlő m értékben van képviselve. A főfák felosztása az egész 
területen egyenletes s ennélfogva a beárnyékolás is egyforma, ami 
egyszersmind az aljfának egyenletes növekedését is elősegíti. És 
m ert a beárnyalás kisebb foka, az aljfa növekedésére jó tékonyan  
hat, kívánatos, hogy a főfák gyér lombozatúak, tehát világosságot 
kívánó fák legyenek.

b) S z á l e r d ő s z e r ű  a l a k b a n  akkor tűnik fel a közép
erdő, ha a főfák túlsúlyban vannak az alj fák felett. Ez az alak 
már nagyon hasonlít a szálaló erdőhöz. A cél itt a nagyobb 
m ennyiségű és értékű műfa term elésére irányúi. M inthogy a túl
súlyban levő főfa egyenletes felosztása esetében a beárnyékolás 
foka igen nagy és ennélfogva az aljfa növekedésére hátrányos 
volna, a főfa felosztása szabálytalanúl aképpen történik, hogy a 

jobb termőhelyeken több fö fá t  hagyunk m eg csoportosan, sőt a sar- 
jas és szálasfa területileg is elválhat egymástól (Erd. L. 1879. VII. 
4Ö8 1.), más helyeken pedig a sarjfa növekedését is biztosítván, 
egyenkint állítjuk. Ennél az alaknál a többnyire háttérbe szorúlt 
aljfa jobbára csak talajt védő állabot alkot, m elynek jelentősége 
azpnban, könnyen érthető okoknál fogva korántsem  kicsinyelhető.

e) S a r j  e r d ő s z e r ű  a l a k  az , midőn az aljfa van túlsúlyban 
a főfa felett. Hazánk középerdőinek jellege nagyobbára ilyen, m ert 
sok helyt az 1— 2 korosztálylyal képviselt 20—30 íofa holdankm t, 
a területnek csak körülbelül tizedrészét foglalja el, a többin pedig 
az aljfa uralkodik. A sarjerdőt ebben az esetben rendesen m aga
sabb vágásfordúlóban kezelik, ami azonban az alj ki tuskóinak
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sarjadzási képességére van rossz befolyással és a főfákul m eg
hagyott magcsemeték növekedését akadályozza. Szóval ennek az 
alaknak kevés létjogosultsága van.

A középerdőnek az előnye a sarjerdő felett az, hogy épület
fát is szolgáltat és így nagyobb jövedelm et ad. Előbb ugyan álta
lánosan az a nézet uralkodott, hogy a középerdő összes fatermése, 
viszonyítva a szálerdőéhez, ennél kisebb, az újabb erre vonatkozó 
vizsgálatok azonban kétségtelenül kiderítették, hogy a helyesen 
kezelt középerdő, faterm ésével nem  áll a szálerdő mögött. Azt is 
beláthatjuk, hogy a középerdő szintén biztosítja egyedeinek kor
látlan fejlődését, m ert a főfák koronái a világosságot korlátlanul 
élvezhetik, a talaj beárnyalását és így term őerejének épségben 
tartását pedig az aljfák eszközük.

H ogy a középerdő a talajt jókarban tartja, kétséget nem 
szenved, m ert hiszen ha az aljfát le is vágjuk, a főfák a rendesen 
kezelt középerdőben m indig olyan m értékben árnyékolják be a 
talajt, melynél term őereje addig, amig a sarjak kellően nem záród
nak, nem  szenved. A középerdőben a főfák meglassítják a lég
áramlásokat, védik a fiatal aljfa-sarjadékot a fagyoktól és általában 
ellentálló képességük m ég a hónyom ással és jéglerakodással szem
ben is kitűnik, m ert a m agasabb korosztályok egyedei, önálló, 
korlátlan fejlődésüknek tulajdonítható állékonyságuknál fogva, 
ezekkel a tám adásokkal is sikeresen m egküzdenek. Szóval a közép- 
erdőalak leginkább képes a kitűzött erdőgazdasági feladatok 
legsikeresebb m egoldását lehetővé tenni, csakhogy kezelése nehe
zebb, m indig ügyes, figyelmes, körültekintő és gondolkodó erdő
gazdára van szüksége.

D) Legelöerdő.

Ezalatt olyan erdőt értünk, m elynek főcélja a legeltetés és 
ahol a fákat nem  annyira a fatermés céljából, mint inkább azért 
tenyésztik, hogy általuk a talaj term őképessége m egóvassék és 
ennélfogva a fű növése biztosíttassék. Ennek elérése és a legeltetés 
gyakorolhatása, a fáknak bizonyos m értékig való gyér állását 
feltételezi, ami a legelő erdőnek oly sajátos jelleget kölcsönöz, 
hogy ezáltal a többi erdőalaktól m indenképpen könnyen m eg
különböztethető. A gyér állás megállapítása a legfontosabb és 
egyúttal a legnehezebb feladat, m ert csak addig a határig terjed-
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hét, am elyen belül egyrészt a talaj term őképessége nem  szenved, 
másrészt pedig a talaj fűtakarója a nagyobb fokú beárnyalással el 
ne pusztíttassék. Már ebből a körülményből is beláthatjuk, hogy a 
legelőerdő a tulajdonképpeni intenzív erdőgazdaság keretébe be 
nem  illeszthető, alkalmazása azonban, különösen hazánkban, nemzet- 
gazdasági tekintetekből több esetben van megokolva, m ég pedig 
főképpen: 1 . ha a m arhatenyésztéshez szükséges legelőterület hiány
zik; 2 . ott, ahol a silány term őerejű legelőterületek a kíméletlenül 
és a jövőre való tekintet nélkül gyakorolt legeltetés által term ő- 
képességüket részben, vagy egészben elvesztették, szóval ha elko- 
párosodtak; 3. ahol legelőben ugyan hiány nincs, a talaj term őereje 
is kifogástalan, de a legelő befásitása tűzi fanyerés céljából szüksé
ges; 4. ahol — és ez a speciális eset hazánkban —  a volt úrbé
resek legelőilletm énye fejében oly erdő hasíttatik ki, mely feltétlen 
erdőtalajon állva, az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-c.) értelm é
ben erdő gyanánt tartandó  fel.

A legelőerdő berendezésénél alkalm azható mind a szálerdő- 
mind a sarjerdő-a\ak. Ez utóbbinak különösen a botolo-alakja az, 
mely hazánk egyes vidékein legelőterületeken már rég időktől fogva 
alkalmazásban van.

Már itt megemlítjük, hogy a záródás m értéke a legelőerdő
alaknál 0 3  és 0  7 között váltakozik, fekvés és a term őhely jósága 
szerint. Jövedelm ezőség, talajm egóvás és a veszélyekkel szemben való 
viselkedése tekintetében a legelőerdőalak az előbbi erdőalakokkal 
m ár term észeténél fogva sem hasonlítható össze, azoktól jóval 
elmarad. Alkalmazása tehát csak ott m egokolt, ahol azt a fent 
jelzett körülm ények teszik szükségessé.*)

2. Fejezet.
Erdöalakok m agassági fekvés szerin t.

a) B e r k i  e r d ő .  Olyan erdő, mely a folyamok árterületeit 
borítja, vagy elm ocsárosodott helyeket szegélyez s kem ény fákkal 
(tölgy, szil, juhar, kőris) elegyes lágylombfa erdő t alkot. Az árterü
leteken, így a Tisza s a T em es töltésén belül, vagy az Alduna 
m entén, gyakran lehet látni fűzbotfa-erdőt s csak e m ögött kez-

i) Részletesen lásd: Földes János: ,A legelőerdök' és Márton Sándor: 
,A legelöerdök berendezése, kezelése és hasznosítása.' című munkáit.
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dó'dnek a tulajdonképpeni berki erdők, vagy ligetek, am elyek m iit 
valódi sarjerdők, 9 — 1 0  éves korukban kerülnek vágás alá s ha 
20— 30 évig m eghagyatnak, alakjuk, buja növésüknél fogva ren
desen a szálerdőéhez hasonlít. A folyóhoz közelebb eső, tehát 
rendesen igen nedves területeken a lágylom bfák uralkodnak s csak 
kifelé, a m ár kevésbbé nedves helyeken látjuk a fennebb em lített 
kem ény fákat tenyészni, m elyek közűi a kocsános tölgy nem 
ritkán, így pl. a Dráva vagy Tem es m entén, nagy kiterjedésű 
elegvetlen állabokat alkot. Az ily erdők talajának term őképességét 
nz évenkint lerakodó, tápláló anyagokban gazdag iszap, állandóan 
kitűnő erőben tartja, m iért is a rajta tenyésző fák növésének 
m értéke, a dom bvidéki vagy hegységi tölgyekéit jóval, vastagságban 
kétszeresen, sőt három szorosan is felülmúlja.

b) L  a p á 1 y i e r d ő .  A  folyók m ellékétől való távolság 
nagyobbodásával a talaj túlságos nedvessége is csökkenvén, a 
területeket nagyobbára a kocsános tölgy foglalja el, így pl. Tem es 
cs Krassószörény várm egyében a Tem es és Béga m ellékén, H orvát- 
Szlavonországban a Dráva és Száva között, hol a tölgyállabokban 
a kőris, gyertyán s a szillel, sőt olykor mint pl. a Mura-közi 
e rd ő k b en *) a bükkel is találkozunk.

c) H o m o k i  e r d ő .  U gyancsak a lapályok erdeje, hol a 
kocsános tölgy mellett néha a kocsántalant, sőt ritkán a molyhos- 
s csertölgyet is találjuk.-) Ezek azonban a hom okon, nem sokára 
háttérbe szorulnak az ákác mellett, m ely sarjerdő alak gyanánt 
kezelve, hom okos term őhelyeink főfanem e lesz. Tarkítja a hom oki 
erdőket, sőt egyes vidékek hom okján uralkodóvá válik az erdeifenyő, 
így pl. a Dunántúli részekben, Bakony-V értesnél s a Morva lapályon.

ti) D o m b v i d é k i  e r d ő .  Hazánk dom bos területein 
nagyobbára a kocsántalan tölgy az uralkodó, b ár erdőkben dom b
vidékeink éppúgy,m int lapálvos területeink, m eglehetősen szegények  
A kocsántalan tölgy m ellett cscrtölgyet s a volt Bánát és A rad- 
m egye ném ely dom bvidékeinek déli lejtőin, m agyar tölgyet 
is találunk, sőt a gyertyán sem ritka, mely különösen a szűk

>) F ekete  Lajos szerint.
A homokon igen szép tölgyesek vannak pl. Kecskemét, Nagy-Körös 

Monor vidékén s a Nvírségen mindenfelé. Fényen, Nagy-Károly mellett 50 
éves tölgyek a laposokon 20—24 méteresek, míg a dombokon 40 éves koruk
ban csonkásodni kezdenek. (Illés N. szerint.)

V a d a s : E rdőm íivc lé 'U n . 10
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völgyek vápáinak árnyékos helyeit gyakran teljes m értékben 
elfoglalja. Mész anyakőzetű term őhelyeken a molyhos tölgy 
is. vagy elegyetlenűl, vagy a kocsántalan és csertölgygyel 
elegyesen tenyészik. A dom bvidék verőfényes, mészanyakőzetű 
dom boldalainak befásításánál jó  szolgálatot tesz a fekete- s erdei 
fenyő is s különösen az utóbbi az ákáccal együtt, a kopárterületek 
befásításánál m ár jelentékeny té rt hódított. A  dom bvidék tenger
szín feletti magassága 2 0 0  m éterig terjed.

e) E l ő h e g y s é g i  e r d ő .  Előhegységek déli oldalán a 
kocsántalan és csertölgy, —  részben a m agyar tölgy — meszes 
helyeken pedig itt-ott a molyhos tölgy az uralkodó, holott a 
m agasabb északi lejtőket s hűvösebb helyeket m ár a bükk foglalja 
el. Zala-, Vas- és Pozsonym egyék előhegységi erdeiben sok helyt 
az erdei fenyő uralkodik. Az előhegységi erdő t. sz. f. m. 
200—500 méter.

f )  K ö z é p h e g y s é g i  e r  d ő. A t, sz. f. 500 — 1000 m éter 
m agasságot foglalván el, benne a bükk m ár megosztja uralmát a 
lúcfenyővel, olyanformán, hogy a lucfenyő inkább a hidegebb 
északi oldalakat, a bükk pedig a verőfényes m elegebb helyeket 
foglalja el. De hazánk középhegységeinek nagy részén nem 
csak az imént említett fanemek, hanem  a jegenyefenyő is otthonos.

g ) M a g a s  h e g y  s é g i  e r d ő .  Az előbbiek felső határától 
kezdve 2000 m. t. sz. f. magasságig terjed, hol 1500— 1800 m éter 
között a lucfenyőé az uralom. Az utóbbi m agasságban inkább már 
csoportokban, m ég m agasabban pedig már csak egyesen s eltörpült 
alakban, az őt felváltó törpefenyővel együtt küzd a létért s jelzi az 
erdőgazdaság határát. Az alhavasi övnek dísze: a havasi fenyő is 
ebben a magasságban üti fel tanyáját, hogy, habár csak ritka, 
de m indig értékes példányokkal szaporítsa a m agas hegységi erdők 
fatenyészetét.

3. Fejezet.

Állabalakok fanem  szerint.

Az erdőalakok fa n em  szerint elkülönítve, adják  a különböző 
fanem ek állabalakjait. Ezek lehetnek tisztá k vagy clegyetlenek 
és vegyesek vagy elegyesek aszerint, amint csupán egynemű, vagy 
különnem ű fákból állanak.
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/. Az elegyetlen vagy tiszta és elegyes, vagy vegyes állabok telepítésének

alapelvei.

Elegyetlen állabokban, tulajdonképpen csak olyan fanem eket 
volna szabad telepítenünk, melyek, ha az erdőtalaj term őképességét 
nem is fokozzák, de m inden körülm ény között fentartják. Ezek pedig 
az ú. n. árnyattiirő  vagy árnyas fanemek, m elyek sűrű koronájukkal 
késő korukig egymáshoz szorulva, jó záródásban képesek tenyészni. 
Ilyen viszonyok között részint a talaj állandó s jó  beárnyalásával, 
részint pedig a gazdag lombhúllásból keletkezett hűmusz szaporí
tásával, a talaj term őképességét nem csak fentartják, de fokozzák 
is. Ezekkel a kiváló tulajdonságokkal hazai fanemeink, m ég pedig 
a lom bosak közül a bükk, a fenyvesek közül pedig a jegenye és 
lúcfenyő  van megáldva. A bükk mellé sorakozik a gyertyán , mely 
csak annyiban áll hátrább a bükk mögött, hogy zárt állásban 
koronája lazább s ennélfogva lom bhúllató képessége a blikkénél 
kisebb s az alom is különösen nedvesebb helyeken igen gyorsan 
bom lik .1 A kársakat sűrű lom bkoronájuk szintén alkalmassá teszi 
elegyetlen állabok alkotására, de m ert használhatóságuk csak 
nagyon kis térre szorítkozik, ritkán tenyésztik nagyobb elegyetlen 
állabokban.

Éppígy a szelíd  gesztenye, mely zárt állásban m érsékelten 
töm ött lom bkoronája dacára, elég alm ot ad, de érzékenységénél s 
csekély ellcntállásánál fogva, csak bizonyos szelíd term észetű 
term őhelyeken tenyészthető elegyetlenül. A tölgy ritkább lomboza
tánál s kigyérűlésre hajlandó term észeténél fogva, csakis kiválóan 
jó  term őhelyen alkalmas elegyetlen tenyésztésre. Minden más 
lom bfa — a tölgy is kevésbbé jó  term őhelyen — elegyetlen állabok 
alkotására, főképp a talajerő fentartását célozva, nem alkalmas.

E legyetlen állabok képzésére alkalm asak továbbá, az oly 
örökzöld s gyér lom bozató fenyők, m elyek alatt m oha s részben 
fű is terem vén, a talaj term őképességének fentartására ezáltal 
Itatnak. M inthogy azonban az ily term észetű fanemek, mint amilyenek 
főképpen az erdei fenyő, nem különben a fekete- s kisebb m érték
ben a sim a fen yő  is, rendszerint m ár középkorukban gyérűlni 
kezdenek, vágatásuk korát is ehhez képest mindig rövidebbre kell

}) Szálerdőben különben ezt a fancmet gyenge tömeggyarapodásánál 
fogva csak ritka esetekben alkalmazzák.

10*
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megállapítani. Ezeknek a fanem eknek tűhúllatóképessége, különösen 
fiatalabb korukban nagy s ezzel is jó  részt hozzájárulnak a talajerő 
fen tartásához. Különösen a sim afenyö  tűnik ki ebben a tekintet
ben. Leggyérebb lombozata van az erdei fenyőnek, mely a bcár- 
nyalást annyira sem tűri, hogy szabad állásban is, alsó ágai a 
felsők beárnvalása folytán elszáradva húllanak le. Ezért a zárt 
állást sem  tűri s ha abban nőtt fel, 20—30 éves korában m ár 
gyérűlni kezd. Hogy mind ennek dacára az erdei fenyőt rendszerint 
elegyetlen erdőket alkotva látjuk előjönni, abban találja m agyará
zatát, m ert rendesen  a legszegényebb, oly term őhelyen látjuk 
tenyészni, hol más fa erdőket alkotni nem  képes és m ert kivált a 
cseh erdészek szerették, ham ar m utathatván vele eredm ényt.

K ivételesen olyan fanem ekből is alkothatunk elegyetlen 
állabokat, m elyek különben a talaj term őképességét állandóan meg 
nem  óvják, de csak abban az esetben, ha rövidebb vágásfordúló 
mellett oly korukban történik kihasználásuk, amelynél még a talajt 
beárnyékolták, vagy ha olyan term őhelyen tenyésznek, m elynek 
term őképessége a hiányos záródás folytán nem  szenved, pl. 
mocsáros helyeken, nedvesebb völgyekben, katlanokban, hol gyakran 
látjuk a gyér lombozató rnezgés égert,1), kőrist vagy a tölgyet a 
talajra való m inden káros befolyás nélkül tenyészni. Hazánkban 
elegyetlen szálerdő állabalakokat alkotnak s ilyenekben tenyész- 
tetnek: a lúc, jegenyefenyő, bükk, erdei, fekete s néha a vörös fenyő, 
valamint jo  termőhelyen a tölgy. Sarjerdő állabalakokat: a. tölgy, akác, 
szelíd  gesztenye és fü zek . Ezekről részletesen az erdők  felújítása 
tárgyalásánál lesz szó.

Elegyes állabokat olyan fanem ekből alkotunk, am elyek egy- 
m agukra nem  képesek a talajerőt fentartani s ezért m indig más, 
talajjavító fanem ekkel való elegyítésükről kell gondoskodni. De 
rendesen még más tekintetekből is célszerűbb elegyes, mint 
elegyetlen állabokat telepíteni.

Az elegyítés célja lehet különböző, aszerint, am int az elegyítés 
valamely fanemmel csak időlegesen, m integy átm enetileg, vagy 
pedig állandóan történik. Az időleges elegyítést o tt látjuk alkal
mazni, ahol valamely gyorsan növő fanemet, m int pl. az erdei

J) Pl. a Hanságban, Kapuvár m ellett az Eszterházy hrg.-féle birtokon 
oly szép mezgés égerek vannak, hogy a szálas fák, a magas fenyők benyomását 
teszik a szemlélőre.
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fenyőt, azért elegyítjük be valamely állabba (egyidejű elegyítés), 
hegy korábbi kihasználásával értékesebb előhasználatot nyújtson, 
vagy pedig ahol a tölgyet, bükköt és jegenyefenyőt nyílt helyen 
kell m cgtelepíteni, m időn fiatal korukat jellemző érzékenységük s 
kevés ellentálló képességüknél fogva, védő állabnak egyidejű, vagy 
már korábbi telepítésével gondoskodnak védelm ükről (előzetes 
elegyítés, előzetes telepítéssel) s ha ez feladatát teljesítette s a 
tenyésztetni szándékolt fanem ek m ár m egerősödtek, önálló tenyé
szetre m ár érettek, a védő állabot kihasználják. V édő állab. céljára 
legjobban m egfelelnek a gyors növésű: vörös- és erdei fenyő, 
valamint a nyír.

Á llandó  term észetű elegyítéseknél az elegyítendő fanem eket 
vagy egyszerre telepítjük, vagy pedig az egyiket korábban (egyidejű 
és korábbi telepítés), néha azért, hogy a gyors növésű a lassúbbat 
el ne nyom ja; vagy ha a főállab valamely, a korai kigyérűlésre 
hajlandó fanemből áll, amidőn t. i. az árnyattűrő fanem et csak 
a kigyérűlés. korszakában elegyítjük közbe (utólagos elegyítés), 
elérvén ezáltal egyrészt a talajjavítás, m ásrészt a kigyérűlő fanem 
jobb növekedésének, tehát a veszteség nélküli töm eggyarapodás 
célját. így van ez pl. a tölgynél, vörös fenyőnél, erdei fenyőnél, 
m elyek közé a kigyérűlés korszakában a szükséghez és term őhelyi 
viszonyokhoz képest bükköt, gyertyánt, lúc- vagy jegenye fenyőt 
elegyítünk.

II. Az elegyítés előnyei és hátrányai.

Az bizonyos, Jtogy az elegyetlen állabok sokkal könnyebben 
kezelhetők, m int az elegyesek, m ert egv fanem ből állván, csak 
ennek az egynek az igényeit kell kielégítenünk, holott az elegyes 
tenyésztésnél, az összes fák természetével kell számolnunk. Az 
elegyítésnek azonban olyan előnyeit kell elism ernünk, m elyek az 
elegyített erdőt igen sokszor az elegyetlen fölé helyezik. E gyéb
iránt azt is tapasztaljuk, hogy ami előny az elegyítésnél, az igen 
sokszor hátrány az elegyetlen tenyésztésnél, és m egfordítva.

Az elegyítés előnyeit a következőkben foglalhatjuk össze:
1. Csakis elegyes erdőkből nyerhetünk olyan állandó hasz

nálatot, mely a sokféle és értékes faválasztékok iránti igényeinket^ 
mi ndenkor kielégíti. T ehát nem csak erdőgazdasági, hanem  nem ze. 
gazdasági szempontból is fontos az elegyes erdők képzése, m ert
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az árnyattűrő fanem ek közé elegyített, gyér lom bozaté világos fák 
jobb töm eggyarapodásukkal, a szebb törzsfejlesztéssel (hosszú, vaskos 
ágtalan, egyenes rostú, tehát jól hasadó törzs) s a választékok 
arányának kedvezőbb alakúlásával, jelentékenyen em elik a z erdő 
értékét s a faanyagok beszerzésére irányúit keresletet m indig jobban  
s állandóan kielégíthetik. Em ellett a talaj term őképessége sem 
szenved, nem, különösen a lomb- és fenyőfákból alkotott vegyes 
erdőkben.

2. Vegyes erdőkben a mellékhaszhálatok is részben állan
dóbbak s rendesen  több értéket képviselnek, m ert több fanem 
lévén, az egyiknek term ését ért veszteséget, a m ásik pótolja. így 
a különféle magvak, a közbeelegyített s előhasználatképpen kivá
gandó  lágy lom bfanem ekből nyerhető lom btakarm ány, háncs stb. 
em elik a m ellékhasználatok jövedelm ét.

3. Az elegyített erdők az elemi csapásoknak, mint fagyoknak, 
széldöntéseknek, hótöréseknek, hónyom ásoknak, tűzvésznek, nem 
különben rovarkároknak s más m egtám adtatásoknak (pl. gom bák
nak) sikeresebben állanak ellen. Rovarkárok és gom babetegségek 
ellen az elegyítésnek hatása abban áll, hogy ezek rendesen csak 
bizonyos fanem et és többnyire valamely m eghatározott korban tám ad
nak meg, em iatt nem  is terjedhet a baj oly gyorsan a vegyes állabban, de 
másrészt, ha m egtám adott fané m elis hal, még mindig megm arad a másik.

4. V egyes állabokból vonhatunk következtetést arra nézve, 
hogy az illető termőhely, mely fanem term észetének felel m eg a 
legjobban. Így tapasztalták az erdőgazdák azt is, hogy a gyér 
lombozaté, világosságot kívánó fák nedvességben szegény talajon 
csak úgy nevelhetők fel, ha sűrűbb lombozató, jól árnyaló, tehát 
árnyattűrő fanemekkel elegyítjük.

5. Nem csekély előnyt biztosítanak az elegyes állabok nagyobb 
erdőgazdaságoknál azáltal is, hogy több üzemosztály képzésének 
mellőzését teszik lehetővé. Ha t. i. különböző fanemű elegyctlen 
állabokkal rendelkezünk, rendszerint kénytelenek vagyunk ezeket 
különböző vágásfordulóval s így külön vágássorozatokkal is kezein^ 
ami m ár külön üzemosztályalakítást von m aga után, holott az 
elegyes állaboknál ez elesik s egyúttal elesnek azok a hátrányok 
is, melyek a sok üzemosztály és vágássorozat alakításából, a 
vágások túlságos kicsiny területéből s szétszórtságából származnak.

6 . Az előbbi pont alatt em lített hátrányok az elegyes álla-
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bóknál azonban csak akkor kerülhetők ki, vagy szállíthatók a 
minimumra, ha az elegyes állab vágáskorát a különböző fanem ek 
természetéhez képest, megfelelő kiegyenlítéssel állapítjuk meg. 1 logy 
ez lehetséges, tapasztalhatjuk a kocsántalan tölgynél, mely soványabb 
talajon, m agas vágáskort éppúgy nem  tűr, m int száraz talajon a 
bükk. Ha azonban ezt a két fanemet ily term őhelyi viszonyok 
között egymással elegyítjük, tapasztalás szerint sokkal több ideig 
tartják m eg záródásukat, jobban nőnek s ennélfogva magasabb 
vágáskorig tarthatók fenn. Bármilyen hasznosnak s előnyösnek 
lássék is az elegyítés, mégis vannak hátrányai és akadályai is. 
melyekkel az erdőkezelőnek számolnia kell. Így, a fanem eknek 
egyenlőtlen növekedése az elegyes állabok képzésénél nagy aka
dály s ezért jobbára azokat kell kiválasztanunk, am elyek közel 
egyenlő növekedésűek. Legnagyobb hátrányára van azonban az 
elegyítésnek a természetes fe lú jítá s  nehézsége. Ugyanis az árnyat- 
tíírő fák csemetéi igen korán s gyorsan telepednek meg, m ert az 
anyafák beárnyalását jól tűrik, holott a világosságot kívánó fák 
csak az állab erősebb m egritkítása utáp települhetnek meg, amikor 
m ár az árnyattűrők a talaj legnagyobb részét elfoglalták, vagy ha 
ez nem  is történt, a közéjük került zsenge fejlődésű világos 
fanem ek csem etéit sűrű lom bozatukkal elnyomják. így látjuk ezt 
a tölgy és bükkel, a jegenyefenyő s tölgygyei elegyes erdők
ben, ahol, ha az erdőkezelő közbe nem  lép, m indenkor az árnyas 
fanem lép feltétlen uralom ra s a másik csak itt-ott m integy tűrve 
húzódik m eg szerényen Ez azonban korántsem  ok az elegyes 
állabok képzésének elítélésére nézve, m ert hiszen arra való a 
szakképzett erdőkezelő, hogy a fanemek' között létrejövő versenyt 
kellően szabályozza. Ilyen esetben a túlsúlyra ju to tt fanem 
egyedeit kivágatjuk, vagy m ár eleve úgy vezetjük a term észetes 
úton történő felújítás céljából eszközlendö vágást, hogy az ural
kodónak szánt fanem  jusson előtérbe, ami úgy történik, 
hogy az elegyítendő másik fanem et, a vetővágás beállítása 
előtt vagy közben, vagy nem sokára azután, oly részben vágat
juk  ki, hogy a főfanem lehúllott m agjából származó cse
meték, am annak csem etéi által el ne nyomassanak. Az elegyítés 
helyes m értékét a közbeelegyítendő fanemmel, vagy tanem ekkel, 
m esterséges úton: ültetéssel, nem  nagy fáradsággal s költséggel 
lehet teljesíteni.
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Az elegyes erdőtenyésztésnek számos el nem  vitatható előnyei 
mellett azonban, sok esetben az clcgyctlen erdőtenyésztés is igen 
megokolt. így ha a talaj minősége olyan, hogy rajta csak 
bizonyos fa n éin  tenyészik jól, pl. nagyon száraz, köves vagy nagyon 
nedves talajon; továbbá ahol a kereslet állandóan bizonyos meg
határozott választék  term elésére irányúi, vagy a klíma nem  engedi 
más fanem eknek is a tenyésztését, vagy ahol a talaj elegyetlcn 
állabok képzése által term őképességéből nem  veszít. Minden más 
esetben, az elegyes állabok képzése, szakszerűen vezetett erdő- 
gazdaságoknál, szabályként állítandó fel.

III. A fanemek elegyítésének szabályai.

Minél inkább eltérnek az egyes fanem ek egymástól a vilá
gosság és talaj iránti kívánság-, továbbá növekvés és alak tekin
tetében, annál kevésbbé felelnek m eg az elegyes tenyésztésnek s 
annál nagyobb m értékben követelik az ápolást. És viszont, minél 
inkább közelednek egymáshoz jellegeik s tulajdonságaik, annál 
kedvezőbb s egyszerűbb együttes tenyésztésük. Ezért, az elegyes 
tenyésztés módja, a fanem eknek bizonyos kombinációjával, bizonyos 
szabályok betartását követeli. Ezek a szabályok a következők:

1 . Ha az állandó elegyítés célja, mint sok esetben a talaj jó  
karban tartása, akkor az állab zömét képező fanem nek talajjavító
nak, tehát árnyaitűrőnek kell lennie.

2. A  term őhely feleljen m eg mind a talajjavító, mind pedig 
a világosságot kívánó fanem nek, m elyet az állab értékessé tétele 
végett elegyítünk az előbbi közé.

3. T ekintettel kell lennünk az elegyarányra, nehogy az 
értékesebb fanem a közéje telepített és alárendelt fa m iatt 
szenvedjen.

4. A növekvés m enete az elegyített fanem eknél legyen ösz- 
hangzó. Itt a növekvés m enete alatt, a relatív m agasság szerinti 
növekvés értendő. E nnek  a tudása az elegyítésnél igen fontos, 
m ert vannak fanem ek, m elyek gyors növekvésükkel a lassúbb 
növekvésűeket túlszárnyalják s ha ezzel a körűlm énynyel nem 
számolunk: a lassúbb növésűek teljesen kipusztúlhatnak. A lassú 
növcsii fanem ekhez tartoznak: a bükk, gyertyán, hárs, tölgy, fürtös 
és közönséges juhar, jegenyefenyö és tiszafa; ezeknél ntár gyorsabb
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növésnek: a kőris, lucfenyő, szelíd gesztenye, szil, jókori juhar, dió 
és fekete fenyő; gyors növésnek: a nyír, égerek, nyárfák, vörös- 
és erdei fenyő.

A relatív magassági növekvésre nézve a fanem ek 60— 70 
éves koráig H eyer G usztáv1) te tt vizsgálatokat s az eredm ényt 
grafikus úton olyan formán tette szemlélhetővé, hogy a fanem ek 
korát abscissa, a fák magasságát pedig ordinata (rendszál) gyanánt 
rajzolta fel s a fák m agasságát jelző csúcspontokat összekötve 
oly görbe vonalat kapott, mely a magassági növekvés m enetét 
világosan tün tette  ki. (Lásd az 1. ábrát.)

Ezekből a vizsgálatokból kitűnt, hogy a különböző fanem ek 
növekedése lem enő sorozatban (tehát a leggyorsabb növésűvel 
kezd ve) a következő: 
leggyorsabb növésű a 
vörös fenyő ', u tána 
következnek a rezgő 
nyár, nyír, sima fe
nyő, mezgés éger 
és erdei fenyő; m ár 
lassú növésnek: a 
lúcfenyő, szil, kőris, 
fürtös juhar, kocsá- 
nos tölgy, kocsán- 
talan tölgy, bükk és 
jókori juhar.

Gaycr következő 
lem enő sorozatot állít 
juhar, kőris, hárs, szil, fűz, simafenyő, erdeifenyő, —  tölgy, — 
feketefenyő, gyertyán, —  bükk, —  lúcfenyő, havasifenyő, —  
jegenyefenyő.-)

M indkét szakíró ezt a sorozatot term észetesen csak általános 
szempontból tartja érvényesnek, m ert tudvalevő, hogy a növekedés 
m enetét számos tényező befolyásolja.

5. Az uralkodó fanem legyen árnvattűrő, m ert ezek jól 
bcárnyalják a talajt és sűrű lom bozatuk lehúllása által azt javítják is

ii Das Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten.
') 7'gyz‘t. A két-két vonás közé foglalt fancmck közel egyforma növe

kedést tanúsítanak.

fel: nyír, vörösfenyő, —  rezgő nyár, éger,
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6 . Lehetőleg lomblevelűk tűlevelűekkel elegyítendők, m ert a 
hónyom ás ekkor kevésbbé árt, a rovarkárok ritkábbak s m ert a 
lom bfák lombja őszszel lehúllván, az erdő jobban van szellőztetve.

Ezek azok az általános szabályok, m elyeket a fanem ek 
elegyes tenyésztésénél figyelembe kell vennünk s m elyek az elegyes 
fanem ek elegyítésének részletes tárgyalásánál teljesebb világításban 
tűnnek elő. Az elegyítést a következőképpen eszközölhetjük: ele
gyíthetünk: 1 . ,árnyasé fanem et ,árnyassal'; 2 . ,árnyasat‘ ;világos' 
fá v a l; 3. ,világos' f á t  ,világos'-sál.

i .  A rn y a ttű rő  fanem ek elegyítése árnyattűrőkkel.

Ennél az elegyítésnél szabályként állítható fel, hogy ezek a 
fanem ek akkor elegyíthetők egymással, ha növekedésük egyenlő, 
vagy ha a lassúbb növésű fanem a gyorsabb növésűvel szemben, 
megfelelően megvédelmezhető. Lássuk ezeket, m ég pedig első 
sorban a :

Lucfenyő elegyítését jegenyefenyővel. Ez a két fanem, alak tekin
tetében m eglehetősen m egegyezik ugyan, de az ágak s gallyazat 
kifejlődése, am int az illető fanem ek leírásából tudjuk eltérő, m ert 
a jégén ve fenyő ágazata s gallyazata mindig rövidebb s m erevebb 
mint a lúcé. Term őhelyi kívánságaik is különbözők ugyan, de a 
középhegységek hűvös, kissé nedves és mély talaján, vagyis a luc
fenyő tenyészetének alsó határán, együtt m indkettő jó l tenyészik.

M inthogy a lucfenyő növése a jegenyefenyőénél gyorsabb s 
m élyen lenyúló koronája is terebélyesebb, együttes tenyésztésük
nél gondoskodnunk kell arról, hogy a lúc- a jegenyefenyőt el ne 
nyomja. K ülönösen a jegenyefenyő 20— 30-dik évéig kell erre 
figyelemmel lennünk, am ely korig a jegenyefenyő lassan nő s csak 
azután lép előtérbe növekedése. A jegenyefenyő emeli a töm eg- 
term elést, m ert sűrűbb állást képes eltűrni a lúcfenyőnél, vasta
gabbra nő m eg és tú ltartásra is alkalmas. Ugyan hazánkban a 
jegenyefenyő értéke kisebb, mint a lúcfenyőé, de éppen az emlí
tetteknél fogva s m ert a kőnyom ásnak, a szélviharoknak ennél 
jobban ellentáll s a rovarkároknak is kisebb m értékben van alá
vetve, a lúcfenyő közé való elegyítése m egokolt erdőgazdasági 
szükség. Em e két fanem elegyítésének nehézsége nemcsak 
a jegenyefenyő lassúbb növekedésében rejlik, hanem  abban is
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hogy a lúcfenyő könnyű szárnyas magja ham arább s nagyobb 
területen szóródik szét, csírázó képességét m ostoha viszonyok 
között is m egtartja s így a jegenye fenyőt ezzel is háttérbe szo
rítja. Azonkívül a jegenyefenyő a fagy, legelőm arha s a vad káro
sításainak is mindig jobban  ki van téve, mint a lucfenyő.

E két fanem elegyítésénél a következő szabályokat kell 
betartanunk.

A lúc jegcnyefenyővel csoportosan, vagy egyesen, szálankint 
elegyíthető. A csoportos elegyítés úgy történik, hogy 100— 125 
m .2 nagyságú területeken váltakoznak egymással az em lített fancmek- 
ből álló csoportok. T. i. 100 m .2 nagyságú lúcfenyő csoport mellé 
sorakozik az ugyanily nagyságú jegenyefenyő csoport, m elyre ismét 
a lúcfenyő következik stb. Ennél az eljárásnál igen célszerű és 
előnyös, ha a lúcot 5 — 10 évvel 
későbben, a jegenyefenyővel tör
tént clőtelcpítes után elegyítjük, 
ezzel elérjük azt, hogy a  lúc nem  
szárnyalja túl a jegenye fenyőt.
Ezt kell tennünk akkor is, ha az 
elegyítés szálankint történik, de 
ez az eljárás nagy gondot, fárad
ságot és igazi szakértelm et köve
tel, főleg azért, nehogy a lúc túl
szárnyalja a jegenyefenyőt. E nnél az eljárásnál, ha m ár meglevő 
erdő t kell felújítanunk, a fő gond arra irányuljon, hogy az elő
készítő vágás —  melyről később lesz szó —  m indig a jegenye
fenyő fclújulása érdekében, megfelelő helyeken s időben történjék 
s ha a maghullás eredm ényre nem  vezetett, a hiányokat m ester
ségesen kell pótolni. Ennélfogva csak abban az esztendőben kell 
vetővágásokat alkalmaznunk, am ikor m agterm ésre van kilátásunk s 
mindig több lúcot kell kivágnunk, hogy a m egritkított anyaállab 
nagyobbára jegenyefenyőkből álljon. így  ezalatt, a kellő beárnyalás 
fentartásával, tért biztosíthatunk a jegenye fenyőcsem eték fejlődé
sének s nem  tarthatunk attól, hogy a közbeelegyedett lúcfenyő- 
csem eték amazokat elnyomják. Ha m indam ellett a lúcfenyő túl
súlyra jutott, ezen csak megfelelő tisztító vágással segíthetünk.

Lúcfenyő elegyítése bükkel. Minden beavatkozás nélkül látjuk a 
m agas hegységekben a bükköt lúcfenyővel maga-m agától elegyedni.

lúc. jég. lúc. jég- lúc.

jég. i lúc. jég. lúc. jég-

.. i .luc. jég. lúc. jég- lúc.

jég. I lúc. jég- lúc. jég-
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Talaj iránti kívánságuk ugyan nem  e g y fo rm a ,'d e  a kevésbbé 
sekély talajon szépen tenyésznek együtt s a léc a kiélt bükk tala
jon  is jól megterem .

A lúc elegyítése általában nem kedvező a bükkre nézve, 
m ert a lúc gyorsabb növésével megelőzi és sűrű gallyazatának erős 
beárnyalásával elnyomja.

K két fanem növekvésénél a németek azt tapasztalták, hogy a bükk, 
mint ezt a 2. ábra mutatja, kezdetben (körülbelül 15 éves koráig) erősebben 
nő, mint a lúc, ez azonban csakhamar utóléri s ha az elegyes felújítást üde 
talajon s egvidőben eszközük, a lúcfenyö okvetetlenül és annyira túlszárnyalja

a bükköt, hogy ez sokszor 
egészen kivész. A tartós 
együttes nevelést úgy se
gítik elő, illetőleg a bükk 
megmaradását úgy bizto
sítják, hogy a bükköt túl- 
nvomóan nagyobb mennyi- 

'6  ségben hagyják meg s e 
J  közé a lucfenyőt csak 
^  egyesével elegyítik, vagy 
0 csoportos tenyésztést is 
> alkalmaznak, úgy, hogy a 

két fanemböl nem nagy 
területű s egymással vál
takozó 70—150 m.'--cs cso
portokat alko tnak .')  Ily 

tv<* eljárás mellett, még a vál
takozó egyidejű elegyítés
nél is, a bükk megmara
dása a lúc erőteljes nö
vekedésének idejére biz

tosítva van, a későbbi korban pedig a lúcfenyö között igen szép és értékes 
csoportjai lesznek. A csoportos elegyítést különösen o tt szokás alkalmazni, 
ahol a bükköst lúccal akarják felcserélni, vagv ahol a lúc elegyetlen tenyész
tésre egyáltalán nem alkalmas.

Jegenyefenyő elegyítése bükkel. Ez igen előnyös, m ert m ind
kettőnek a növekedése és term őhelyi igényei jobbára m egegyez
nek s azért ezt a két fancm et mindig előnyösebben, jobb  ered
m énynyel leltet elegyíteni, mint az előbbi kettőt.

Az elegyítés legnagyobb akadálya a növekedés kezdetén van,

'I Ez nálunk nem fordul elő, mert örülünk, ha a lúcfenyö elnyomja a 
bükköt. Egyébiránt bükköt eddig Magyarországon alig telepítettek.
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m ert a jegenyefenyő kezdetben igen lassan nő, míg a bükk m eg
lehetősen gyorsan, a későbbi korban  pedig már a jegenyefenyő 
növekszik erélyesebben. Ila  ezt a körülm ényt szem elől tévesztjük, 
a jegenyefenyő igen könnyen elpusztúlhat a bükk között s épp 
ezért m ihelyt látjuk, hogy a bükk kezdi túlszárnyalni a jegenye
fenyőt, ez utóbbit azonnal fel kell szabadítanunk. Egyébiránt a 
fanem ek elegyítésénél különösen a term őhelyre, m int igen fontos 
tényezőre kell figyelemmel lennünk. Igv ha a term őhely inkább a 
bükknek kedvez s ez nagyobb számban is van jelen, a jegenye
fenyő növekvésében mindig visszamarad, ha pedig ellenkező ese t
tel van dolgunk s a záródás nagy, akkor a jegenyefenyő lép elő
térbe, m ert ez a beárnyalást a blikknél jobban tűri. Ez az oka 
annak, hogy egy helyt a bükköt, más helyt pedig a jegenyefenyőt 
látjuk eme két fanem ből alkotott állabban uralkodni. A jegenyefenyő 
ennél az elegyítésnél is leginkább a csoportos tenyésztés által s 
különösen akkor van biztosítva, ha a jegenyefenyő csoportokat 
8 — 10 évvel korábban telepítik. Szóval azok az elvek, m elyeknek 
keresztülvitelével az egyik fanem nek a másikkal szemben előnyt 
adhatunk, ebben az esetben is érvényesek.

A  bükk kivételesen elegyíthető gytrtyánna l is. Ebben az esetben 
a gyertyán mindig alárendelt szerepet játszik s az elegyítés inkább 
oly helyeken van megokolva, ahol a bükkösök fagytól szenved
nek, így pl. a fagyzugokban, erősen körülzárt sötét völgykatlanok
ban. A  gyertyánnak alárendeltsége főleg abban a körülm ényben 
leli magyarázatát, hogy a bükk gyorsabban nő, mint a gyertyán 
és ezt a je lentékeny növekedését a késő korig m egtartja, holott a 
gyertyán, amely különben a sűrű záródást s a bükk beárnyalását 
jól tűri, m ár 60— 70-ik éve között befejezi növekedését, m iért is a 
bükk m agas vágatási korát nem  bírja ki.

A  bükk es gyertyán elegyítése sarjerdőben. É ppúgy m eg van 
okolva, mint ahogy nem ajánlatos szálerdőben. A bükk-sarjerdő 
kiújuló képessége ugyanis csekély, miért is kisebb-nagyobb héza
gok keletkezvén, a talajt sok helyt védtelenül hagyja s ezért a 
gyertyánnal való elegyítése, főleg gyenge talajon ajánlható, m ert 
a gyertyánnak m ajdnem  elpusztíthatlan sarjadzó képessége van. 
Arra, hogy a gyertyán a bükköt el ne nyomja, m indig gondunk 
legyen s ezért a sarjerdőt m indig tőből kell levágni, m ert ezáltal 
a bükk sarjadzása is erőteljesebb és tartósabb lesz.
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kivételével veszélyeztetjük a kellő záródást s ezzel együtt a talaj 
term őképességének épségben tartását is. Azért csakis jó  talajon 
vághatjuk bátrabban a bükköt, gyengébb term őhelyeken pedig 
ügyeljünk arra, hogy lehetőleg minden tölgy bükkökkel legyen 
körülvéve. Igaz, hogy ily eljárás mellett holdankint legfeljebb 
20— 25 tölgyszálfát nevelhetünk, de ezek aztán szép növésükkel 
nagy értéket képviselnek s a talaj term őerejc is épségben m aradt. 
Bükkösöknek vagy jegenyefenyveseknek vegyes állabokká való 
átalakításával jó  sikert érünk el, ha jóval a vágatást megelőzőleg 
vetjük el a tölgym akkot vagy jegenyefenyőm agot.

A  tölgyet gyertyánnal —  ahol bükk s jegenyefenyő nem  
tenyészthető —  éppen az előbb em lített előnyöknél fogva elegyít
hetjük, de itt, sem kétkorú  sem csoportos elegyítés nem  szüksé
ges, hanem  a fe ln ő tt tö lgyfák alá  szálanként telepíthető a gyer
tyán ; a tölgy elnyom atásától kevésbbé kell tartanunk, csak a fel
újítás idejében kell résen lennünk.

A  ju h a rn a k  árnyattűrő fákkal való elegyítésére legalkalm asabb 
a bükk, mely közé a juhart, hogy el ne nvom assék, csoportonkint 
kell elegyíteni. Ez az elegyítés különösen ott van helyén, hol a 
talaj kedvező a juharra  és ahol ez a fanem  jól értékesíthető. így 
elegyíthető : a juhar a fenyvesek közé is (Fürtös és jókori juhar 
értendő).

A  kőrist szintén csak elegyes állabokban nevelhetjük értékes 
fává, éppúgy mint a juhart és szilt. E rre a célra legjobb a bükkel 
elegyíteni s tapasztaljuk is, hogy erőteljes talajon rendes társa is 
a bükknek. Elnyom ásától a kőrist, állandó gyors növésénél fogva 
nem csak nem  kell féltenünk, hanem m egesik ném ely term őhelyen 
m ég az is, hogy a kőris és juhar, gazdag m aghullásukból kelet
kező nagy m ennyiségű csemetéikkel, a bükköt egészen elnyom 
ják. A kőris olykor nagyobb területeken elegyetlen állabot alkot, 
de ilyenkor is célszerű alája bükköt telepíteni.

A  szil, nem különben elegyesen tenyészthető, m ég pedig igen 
célszerűen a bükkel, m ert kellő ápolás mellett, vagyis a bükktől 
való elnyom atás ellen megvédve, szép és értékes fákat ad. E legyít
hető szálankint, de csoportosan is.

A  nyír s  rezgő nyár árnyattűrő fák közé elegyedve, nem  rit
kán láthatók. K ülönösen a bükk sokáig eltűri m aga között a 
gyengén árnyaló nyírt, mely sokszor a fagy ellen is megvédi a
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bükköst s oly hézagaiban, m elyek később záródni fognak, ez a 
fanem igen szép előhasználatot nyújthat. Ahol azonban a nyír és 
rezgőnyár nagyobb töm egben jelentkeznek s az erdőtenyésztő 
útjában állanak, eleve eltávolítandók.

Vötösfenyő elegyítése bükkel. Nálunk ez a két fanom egymás
sal elegyítve állabokat nem  alkot. Németországban azonban, külö
nösen a hűvösebb északi és keleti oldalokon, gyakran találjuk ezt 
a két fanem et elegyesen, még pedig előnyös viszonyok között, m ert 
a vörösfenyő gyors növésénél fogva a bükköt túlszárnyalja, anélkül 
azonban, hogy neki ártana, maga pedig kitűnő m űfát szolgáltat.

Különösen előnyös ez az elegyítés utólagos alátelcpitcssel, 
melynél a bükk a vörösfenyő alatt egészen jól tenyészik akkor is, 
ha a bükk alátelepítése 20—30 évvel később történik. Hasonló
képpen lehet a vörösfenyőt gyertyánnal is elegyíteni.

A z  erdeifenyö elegyítése bükkel szálankint történik. H ogy 
azonban a gyorsabb növésű s fiatal korában merev ágakkal sűrű 
erdeifenyő a bükköt túl ne szárnyalja s el ne nyomja, igen elő
nyös ezt a fanem et a bükk közé a m egritkítás nagyobb foka, 
vagyis csak a világos vágás kitakarítása után egyesen, m integy 
beszórtan m egtelepíteni. Ahol pedig uralkodó faneműi van vá
lasztva, legjobb ha a 30—40 éves, m ár ritkulni kezdő erdeifeny
vesbe a bükköt telepítjük s ezután az állabot, m int Németország
ban teszik, 1 2 0  éves vágásfordulóban kezeljük, am időn a vágás
forduló végén a 80 éves bükk is az erdeifenyő törzsekkel együtt, 
egészen szép szálfákat fog szolgáltatni s a talaj term őképessége is 
fentartatott.1) Ez az eljárás csak jobb  term őhelyeken alkalmazható, 
gyengébb term őhelyeken a bükk helyett a lúcfenyőt, esetleg a 
sim afenyőt, fagyjárta helyeken pedig a gyertyánt lehet alkalmazni.

A  fcketefeuyöt is, m int uralkodó s gazdag tűhullatásával talaj
javító fanemet, a világosságot kívánó fanem ekkel való elegyítésre 
több erdészeti író, mint F eistm antel-) nem különben Grabner1 2 3) és 
W essely4) szintén alkalm asnak mondják.

1) A tölgy alá is épp így telepíthetjük a bükköt s így kezelhetjük a 
vegyes állabot. hogy szép vaskos tölgyeket nyerhessünk.

2) Die Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umfange, I. Abtheilung 
1835. p. 85.

3i Forstwissenschaftslehre, 3: Auflage 1866. p. 160.
*) Die Oestcrreichischen Alpenländer und ihre Forste, 1853. .p. 372.
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Általában a ,világos1 fák az .árnyas‘-akkal elegyítve, jól te 
nyésznek, főleg középerdőben, ahol a fő fá k a t a ■világos', az a ljfá t 
pedig az .árnyas" fá k  alkotják. Sarjerdó'ben a ,világos1 fák elegyí
tése az ,árnyas‘-akkal kevésbbé célszerű, legfeljebb ritka esetekben, 
talajjavítás szempontjából. Így m egférnek egymás mellett, a juhar, 
kőris, gyertyán és szil, enyhe éghajlat alatt a tölgy is.

3 . V ilágosságot kívánó fák elegyítése ugyanilyenekkel.

Állandó elegyítésüket mellőznünk kell, m ert az általuk alko
tott állabok talajának term őképessége, a fák laza s gyér lomboza
tánál fogva m indinkább csökken, sőt a napsütötte talaj egészen 
cl is szegényedik, kiaszik, kiszárad vagy elgyom osodik s m ert 
ebben az elegyben, a lassabban növő fanemet a gyorsabban növő 
elnyomja. Kivételesen történhetik  a ,világos1 fanem eknek egym ás
sal való elegyítése igen erős, üde talajon, mely a gyér állás s a 
laza lom bozat káros hatását m eg nem  sínli ; ilyen term őhelyek pl. 
a folyammenti vidékek áradványos részei, m elyeken a term észet 
m unkálkodásából látjuk a tölgyet kőrissel, szillel és égerrel, főkép
pen csoportosan keveredve. Nem ritka hazánkban, különösen 
újabb időben az erdeifenyö elegyítése vörösfenyővcl, ez azonban 
semmivel sincs megokolva, m ert a vörösfenyőnek megfelelő term ő
helyeken, az erdeifenyő am attól állandóan túl lesz szárnyalva s 
elnyomva, kevésbbé jó  term őhelyeken pedig, a vörösfenyő növe
kedését kezdettől fogva hátráltatja a term őhelyhez alkalmazkodni 
tudó erdeifenyő. Épp oly kevéssé célszerű a tölgyet vörösfenyő
vel vagy erdeifenyővel elegyíteni, am int ezt s különösen az el
egyítésnek ezt az utóbbi nem ét, újabban szintén gyakran láthatjuk 
hazánk különböző erdőgazdaságainál alkalmazni. Pedig ez az eljá
rás nem  vezet célhoz egyrészt azért, m ert az erdeifenyőnek m eg
felelő talajt a tölgy nem  igen kedveli, m ásrészt pedig a m indig 
gyorsabb növésű erdeifenyő a tölgyet túlszárnyalja. Igaz, hogy a 
talajt gazdag tűhullásával egyideig javítja, de később mégis ki- 
gyérűl s- így a talajjavítás eredm énye sem  érhető úgy el, m int 
am ikor a tölgyet árnyattűrő fanemmel elegyítjük. Ezért legjobb 
ezt a két fanem et term őhely szerint egymástól elválasztani s a 
tölgyet a jobb- az erdeifenyőt pedig  a gyengébb term őhelyen úgy 
tenyészteni, hogy a tölgy mindig talajjavító árnyattűrő fancmmel 
telepíttessék alá.
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VI. S Z A K A S Z .

Az elegyetlen és elegyes állabok telepítésére alkalmas 
fanemeknek megválasztására befolyó tényezők.

A telepítésre szolgáló fanem eknek helyes megválasztása igen 
nagy befolyással van az erdőgazdaságra, m ert jórészt ettől függ a 
gazdálkodás sikere, eredm énye. Azelőtt ezt a feladatot m aga a 
term észet végezte, m ost azonban, am időn igen sokszor m ester
séges úton kell az erdőt létesíteni s nem  egyszer a talaj term ő- 
képességének csökkenése miatt, az eddig tenyésztett fanem helyett 
mást kell alkalmaznunk, a helyes választás bizonyos körülm ények 
közt az erdőkezelő legnehezebb feladatai közé tartozik.

A fanem megválasztásánál több tényezőt kell tekintetbe ven
nünk, m ert a választás nemcsak tisztán az erdőtaiyésstés, hanem 
az erdöérték nagysága és sokszor a fa n o n  m egváltoztatása  szem
pontjából történhetik.

A z  erdőtenyésztés szem pontjából első sorban tekintetbe kell 
vennünk a termőhely viszonyait, m ert ettől függ az illető fanem s 
az ebből alkotott erdő tenyészete. Tudjuk m ár az eddigiekből, hogy 
a term őhely mily nagy befolyással van a fanem ek növekedésére 
s ennélfogva a fanom megválasztását megelőzőleg, jól vegyük 
szemügyre a term őhelyet s gondosan m érlegeljük azokat a ténye
zőket, melyektől a term őhely m inősége függ. Ha az erdősítendő 
területen esetleg erdő már állott, a rajta term ett faanyagról is 
szerezzünk tudom ást s méltassuk figyelmünkre a helyi növényéletet 
is, m ert ez is igen sokszor útbaigazítja az erdőtenyésztőt a 
megfelelő fanem megválasztásánál.

A term őhelyi tényezők közül, am int tudjuk, igen fontos a 
kiim a. Ennek milyenségéről legjobban úgy győződünk meg, ha 
megvizsgáljuk, vagy kikutatjuk, hogy az illető helynek abszolút 
magassága, az égtájakhoz való viszonya, hajlása, környezete stb. 
milyen befolyással van a helyi klím a  hőm érsékbeli, csapadék s a 
légjárást m ódosító viszonyaira. Term észetes, hogy ezt pontosan 
megállapítani csak több évi megfigyelés adataiból lehet, de ezek 
hiányában m indig kellő tájékoztatást adnak az illető vidék mező- 
gazdaság i s gyiim ölestenyésztési viszonyai.
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A term őhely m ásodik fontos tényezőjének a ta lajnak  vizs
gálata már könnyebb, m ert ennek m 'nőségéről fúrási vagy ásatási 
s iszapolási próbákkal biztos m eggyőződést szerezhetünk. M egtud
hatjuk az anyakőzet m inőségét, valamint a talaj mélységét, humusz- 
tartalm át, nedvességi állapotát stb.

Nagy segítségünkre van továbbá a fanom megválasztásánál 
az erdősítendő területen eddig állott, vagy esetleg az ugyanolyan 
term őhelyi viszonyok közt levő szomszédos erdő tenyészeti viszo
nyainak ismerete. Ha tudjuk azt, hogy az erdősítendő területen 
volt erdő faneme, term észetének megfelelő jó növekedéssel tenyé
szett s a term őhelyi viszonyok nem  változtak, vagy ha a szom 
szédos erdő fái növekedésénél tapasztaljuk ugyanezt, akkor, ha 
egyéb tekintetek nem  akadályoznak ebben, bízvást ugyanezzel a 
fanemmel telepíthetünk.

A helyi flórát azért jó  szintén tekintetbe vennünk, m ert 
vannak növények, m elyeknek tenyészetét csak bizonyos term ő
helyi viszonyok közt látjuk. Ezek a talaj fizikai tulajdonságainak 
m egítélését tehetik könnyebbé, m ert ném elyek csak üde, m ások 
inkább m ár nedves, míg vannak olyanok is, m elyek csak száraz, 
sekély vagy mély talajt kedvelnek, tehát tenyészetükből biztos 
következtetést vonhatunk a talaj nedvességére, üdeségére vagy 
szárazságára.

így pl. nedves talajon tenyésznek a Sphagnum -félék, a V ac
cinium Oxycoccos- és uliginosum, a Ledum  palustre, nem különben 
a Carex-, Equisetum, Juncus és Scirpus növényfajok.

Ahol a futóhom ok-talajt koronkint a föld árja éri,1) útmutató 
növények : a sercvényfűz (Salix angustifolia), a Salix repens déli 
a la k ja ; az árva káka (Scirpus acicularis és compressus), az 
iglice tüske (Ononis spinosa), a molyhos gyopár: Gnaphalium uli
ginosum. A serevényfűz a leglaposabb helyeken jelenik meg, utána 
következik az iglice tüske. Az árva káka lapos helyeken nagyra 
nő, a föld árjának kevésbbé kitett, m agasabb helyeken ritka s 
gyenge növésű. A molyhos gyopár a sem lyékek széleit lepi el. 
Ezekhez szegődik m ég a vajkóró (O enothera biennis) s a törpe 
Cytisus- és a Genista-félék is.

Üde televényes s ásványilag gazdag talajra engednek követ
keztetni hegységekben : a Rubus Idaeus és fruticosus, Digitalis

*) Illés N. szerint : Erd. L. 1890. XII. 914. 1,
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purpurea, Daphne Mezereum, Epilobium angustifolium, Sambucus, 
Spirea, A tropa Belladonna, Corylus, Urtica urens, Impatiens, Vicia, 
Trifolium, Aspidium s m ég más füvek is.

Az Alföld futóhom okján a kifúvás és behívásra, illetőleg a 
sekély és mély talajra jellem zők Illés N. szerint ; 1) az Alyssum 
tortuosum . Astragalus virgatus, Eryngium  campestre (ördögborda), 
Ephedra monostachya, m elyek közül az elsőnek gyökere W essely 
szerint 50, a m ásodiké 6 0 — 100, a harm adiké és negyediké 110 
cm.-nyire is behatol a hom okba. Továbbá a Gypsophyla fastigiata 
(dercefű), a M arrubium (pemetefű), a Taraxacum  corniculatum 
(homoki pimpó), Borbás szerint m ég az Astragalus excapus és az 
Echium  (atracél). A lw l ezek nem díszlenek, sőt néni tenyészhetnek, 
ott a fá k  sem tenyészhetnek. A homok' silányságát jellemzik főkép
pen : az Euphorbia G erardiana és a Corispermum nitidum (polos
kamag, élénk pirosszárú és levelű növény).2) Bővebb felvilágosítást 
nyerhetünk a hom oki növények tenyészetét illetőleg : Illés N. : 
A futóhom ok m egkötése stb. című m űvében és Kiss F. az Erd. L. 
1892. V — VI. füzetében m egjelent tanulmányából.

A száraz, hom okos talajt jellemzik : a Calluna vulgaris, Vac
cinium Vitis Idaea- és MyrtilluS, Genista tinctoria, Spartium scopa
rium, Ononis, Senecio, Hieracium, V erbascum  s az Euphorbiák. 
Ezek term észetesen csak a talajvizsgá'atok kiegészítéséül vétetnek 
tekintetbe, m ert a talaj m inőségének m egítélésére egészen biztos 
alapot nem adnak.

A fanem megválasztásánál ezeken kívül fősúlyt kell fektet
nünk a termőhely minőségének helyi változásaira. K ülönösen szem 
beötlő ez a hegységek termőhelyeinél, ahol egyazon magasságban, 
de különböző fekvés m ellett a növénytenyészet legott megváltozik, 
így tapasztalhatjuk a m agasabb hegységekben, hogy am íg pl. az 
északi oldalakon a fenyves uralkodik, addig a déli oldalakat 
nagyobbrészt lom bfák foglalják el; tapasztalhatjuk továbbá, hogy 
az égtájak fele való fekvéssel s a lejtősség változásával miként 
változnak a fanem ek is s mily befolyást gyakorol az abszolút 
m agasság közti különbség, a terep alakulásai stb. a talaj m élysé
gére, nedvességi fokára s ezzel a term őhely m inőségére. De ezt 
nem csak a hegységi erdőkben, hanem  a lapályon is, főleg a hom okos

1) Erd. L. 1890. XII. 917. 1.
21 Kiss Ferenc szerin t: Erd. L. 1890. XII. 918.
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term őhelyeken tapasztaljuk. Ez utóbbiakon különösen a talaj minő
sége lépten-nyom on változik. Ezért nem lehet ilyen helyeken csak 
egy fanem m el erdősíteni, hanem  a talajminőség változásával m ás 
fanem et is kell választanunk. Erre újabban az erdőtenyésztésnél nagy 
súlyt kezdenek fektetni s ez helyén is van, m ert a mai erdőtenyésztő 
nem  rendelkezik már a talaj ősi term őerejével, hanem számolnia kell 
a talaj jóságnak a humusz és nedvesség kedvezőtlen elosztásából 
származó úntalan változandóságával. Illés N . is azt m o n d ja :1) ,Eddig 
az erdősítők nagy része nem  igen volt tekintettel arra, hogy m in
den talajm inőségnek a m aga fáját megadja. Legtöbbnyire véges- 
végig ákáccal ültették be az egész területet (t. i. a futóhom okon). 
Az ákác azonban a nedves földben m eg nem  él s a szárazba 
ültetett is, ha gyökere a nedvesig hatott, kivész. E  fanem et tehát 
csak száraz helyekre kell ültetni. A kanadai nyár és a glédics 
m ár kissé nedvesebb földet is megtűr, bár az első szép épület
fává szintén em elkedett behívásokon növekedik. N edvesebb helyekre 
a tölgy, szil és kőris való s legjobb e fanem eket elegyíteni. N ed
ves és gyepes helyeken jól tenyészik a fenyő; vizesbe a fekete 
éger, a nyír, a fűz, fehér nyár való. Am ely területen nagyon vál
tozik a ta la j, ?iagyon ke ll vá ltozta tn i a fanem eket is !

Sokszor a term őhely időszaki változásoknak is alá van vetve, 
ha t. i. nem történ t gondoskodás oly fanem vagy fanem ek telepíté
séről, m elyek a talajt jó  záródásukkal állandóan jól beárnyalják. 
Ilyenkor a talaj term őerejét a különféle káros légköri behatások 
olyan m értékben tám adhatják meg, hogy a szenvedett veszteséget 
a meglevő állab egym agában nem  képes pótolni, sőt a talajerő 
csökkenésével, m agának az állabnak további fejlődése s épségben 
m aradása is veszélyeztetve van. A fanem  megválasztásánál ennél
fogva, első tekintetünket mindig azokra vessük, m elyek állandó 
záródásukat m egtartva, lom bhullatásukkal a talaj term őerejét fen- 
tartják.

Csökkentheti a talaj term őerejét egy időre m ég azonkívül a 
lehullott lom bnak, alom nak elvonása, a talajvíz, forrásoknak apadása, 
ami részint sok tápláló anyag, részint pedig a fák táplálkozásá
hoz, növekedéséhez, szóval az életük fentartásához okvetlenül 
szükséges vízmennyiség egyrészétől fosztja meg az erdőtalajt.

Számolni kell továbbá az erdőtenyésztőnek a fanem ek meg-
') ,A futóhomok megkötése, befásítása és használata' c. munkájában.
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választása alkalmával, a termőhelyhez kötött, u. n. helyi káros be
fo lyásokkal is, milyenek a viharok, hónyomás, hótörés, tavaszi vagy 
őszi fagyok, rovarkárok l)  stb. melyek sok esetben döntő befolyást 
gyakorolhatnak a fanem  megválasztására. A tenyészteni szándékolt 
fanem m egválasztásának csupán erdőművelési szempontból történt 
m éltatásából is kitetszik, hogy az erdőgazdaságnak jóform án egész 
sikere a  fanem helyes megválasztásától függ. Ez pedig, am int az 
eddigiekből következtethetjük s később is látni fogjuk, sokszor 
nehéz, m áskor azonban, a terifiészet egyenes útm utatása folytán, 
könnyű feladat.

Az erdőm űvelés szempontján kívül, m ás szem pontok is befo
lyásolják a fanem  megválasztását, különösen ha több fanemből 
kell választanunk. Ilyenkor előtérbe lép a különböző fanem eknek 
viszonylagos jövedelm ezősége, mely ismét függővé van téve a fa te r 
mes nagysága s kihasználhatása idejétől, az erdősítés- s állabne- 
velés költségeitől, nem különben a fa p ia c  viszonyaitól és az erdőt 
terhelő szolgálm ányok minősége- és értékétől, valam int a m unka
erőtől s az erdővédelem  viszonyaitól. Ezekről részletes felvilágosí
tást ad az erdőrendezés-, erdőérték- s jövedelm czőségtan -) stb. 
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a választandó fanem növe
kedési crélyét sem, mely különösen hiányos erdősítések pótlásánál, 
állabok előtelepítésénél, erdei tisztások erdősítésénél s amint 
láttuk, elegyes állabok telepítésénél nagyfontosságú ; éppúgy meg 
kell vizsgálnunk a tenyészteni szándékolt fanem et abból a szem
pontból is, hogy vájjon term észete a tervezett erdőalak képzésére 
alkalmas-e.

Végül bizonyos körülm ények között a fanem  m egváltoztatá
sának szükségessége, az ú. n. erdei váltógazdaság  alkalmazása elől 
sem szabad elzárkóznunk.

Általánosan ism eretes a m ezőgazdaságnak az az elve, hogy 
a mezőgazdasági növényeket jobb  s állandóbb term és elérése cél
jából váltógazdaságilag kell kezelni, vagyis ha egy évben, bizonyos 
területen búzát term esztünk, a másik évben ugyanazt a területet

') Pl. az Alföldön az erdeifenyő a Tortrix bouoliana rágása folytán 
többnyire girbe-gurba növésű.

-) Fekete Lajos. Erdőértékszám ítástan 2 kiadás. Heyer, Dr. Gustav. 
Anleitung zur W aldwerthberechnung 3. Auf!. 1883. Anhang. Cap. II. Zur 
forstlichen Statik. 2. Th. Wahl der Holzart, p. 182.
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más m ezőgazdasági növény term esztésére kell használni. E nnek  az 
eljárásnak helyessége m ellett az bizonyít, hogy a különböző növé
nyek által a talajból felvett szervetlen tápláló anyagok m ennyisége 
nem csak összeségükben, hanem  egyenkint, vagyis a szervetlen anyag 
m inősége szerint is nagyon változó. A növények t. i. bizonyos 
tápláló anyagok iránt viseltetnek kiváló előszeretettel s ezeket a 
talajból nagyobb m ennyiségben veszik fel. Ha már most mi ugyanazt 
a növényt, ugyanazon a talajon állandóan, vagy hosszabb ideig 
term esztjük, elvégre is bekövetkezik az az idő, am ikor ama bizonyos 
tápláló anyag elfogy s az illető növény, ha a kizsarolt tápláló anyagot 
valamiképpen nem  pótoljuk, sínylődni fog. De különben is, a mező- 
gazdasági növények a talajtól általában annyi tápláló anyagot vonnak 
cl s vissza nem  adnak semmit, hogy annak időnkint való pótlása 
okvetlenül szükséges. Ez m eg is történik, am int tudjuk, trágyá
zással. M ásként van ám ez az erdőgazdasági növényekkel: a fákkal 
s az ezeket tápláló erdőtalajjal. -1) A  fa táplálkozásához s térfogatának 
nagyobbodásához szükséges szervetlen anyagok m egfelelő m ennyi
ségével jóform án m inden talaj rendelkezik s ezeket az anyagokat 
a fák messze terjedő s m élyreható gyökérzetükkel könnyebben 
felvehetik, m int a rendesen  sekély gyökérzetü mezőgazdasági növé
nyek. Azonkívül azt, amit a fák a talajtól elvonnak, lehulló leve
lükkel, elszáradt farészeikkel annak visszaadják s a folytonos bc- 
árnyalással a külső káros behatásoktól is megvédik. Ezért oly 
erdőgazdaságokban, melyeknél az erdők  záródása, a fanem ek helyes 
megválasztásával s rendszeres kezelésével nem  szenved, ahol tehát 
ezért a talaj term őképessége állandóan biztosítva van, a fanem ek 
megváltoztatásának, vagyis az erdei váltógazdaság alkalm azásának 
szükségessége elesik.

Az erdei váltógazdaságnak kivételesen csak o tt van hclye( 
ahol valamely elkopárosodott, vagy legeltetés s alom szedés követ
keztében elszegényedett talaj újra erdősítéséről van szó, amely 
esetben legtöbbnyire az előbbi fanem m el erdősíteni nem  lehet, 
hanem  oly fanem et kell választanunk, mely amellett, hogy soványabb 
talajjal is megelégszik, azt egyúttal javítani is képes legyen. Ilyen, 
bizonyos ideig az erdei és feketefenyő, m elyek ilyen esetben 
átmenetileg, ideiglenes erdősítésre felhasználhatók. Megokolt

') Lásd bővebben Illés N.: .Fanemek váltakozása az erdőben*. (Erd. L. 
1891. 720—728. 1.)
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továbbá az erdei váltógazdaság akkor is, ha a meglevő csekélyebb 
értékű fanem  helyett, a meglevő term őhelyi viszonyok között, érté
kesebbet tenyészthetünk.

A fanem  változtatásának kivitele, az erdősítés különféle módjai 
szerint, történhetik  m ég fennálló állaboknál legtöbbször s legcél
szerűbben alátelepítéssel, esetleg védő állabok telepítésével is, vetés 
vagy ültetés útján.
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MÁSODIK RÉSZ.

E R D Ő T E L E P ÍT É S ÉS FELÚJÍTÁS.

F  o g al o m.

Az erdők származásukra nézve különfélék lehetnek, aszerint 
amint mesterséges vagy természetes úton keletkeztek.

Az ú. n. erdősítés vagy erdőtelepítés m esterséges úton: vetés 
vagy ültetéssel, a fe lú jítá s  pedig nem csak így, hanem  természetes 
úton is, a meglevő magzófák magvainak elvetődése (maghullás, 
magavetés) cs a levágott fák tuskóinak és gyökereinek kisarjadzása 
(tuskó, tő- és gyökérsarjak) által történik.

Az erdőtelepítés különbözik az erdőfelújítástól, m ert utóbbi fel
tételezi, előbbi pedig kizárja azt, hogy a területen erdő áll. Ez a 
két fogalom mégis azonos, m ert úgy a felújításnak, mint a telepí
tésnek célja: az erdőlétcsítés.

I. SZAKASZ.

Az erdő telepítéséről s mesterséges felújításáról.

I. F e j e z e t .  Á L T A L Á N O S  R É S Z .  

i. V á la s z tá s  ve té s  v a g y  ü ltetés között.

R égebben az erdőket általában term észetes úton újították fel, 
m ert erre az em bert a term észet tanította. Látván azt, hogy az 
erdőben keletkezett hézagok és tisztások, a körülöttük levő vagy rajtuk 
elszórtan álló fák lehullott magjából beerdősűltek, a vágásvitelnél 
a term észet eme törvényének hódoltak s a fákat, m elyekre szük
ségük volt csak itt ott szálankint vágták ki, hogy a m egm aradt 
fák lehulló magjaiból keletkezett csem eték a hézagokat megfelelően 
pótolhassák. Ez volt — amint ezt már az eddigiekből is tudjuk — a 
szólaló gazdaság. Az erdőgazdaságnak ebben az állapotában vetést
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vagy ültetést csak ott alkalmaztak, ahol parlagos területek, vagy 
fát egyáltaljában nélkülöző tisztások a m esterséges erdősítést fel
tétlenül megkívánták. Később a fafogyasztás növekedésével s az 
erdőterület hovatovábbi csökkenésével a faszükségletet egy helyről, 
már kisebb területekről: évi vágásokból fedezték, vagyis átm entek 
az ú. n. vágásos gazdaságra  s ekkor már sokszor kellett s kell 
most is a letarolt vágásterületeket m esterséges úton, vetés vagy 
ültetés által felújítani.

H ogy e két m ód közül melyiket m ikor kell alkalmazni, sok 
körülménytől függ. Régebben a term észet egyenes útm utatása 
folytán általában a vetéssel való erdősítés m ódja volt elterjedve s 
ma is vannak erdőgazdák, kik csaknem  m indig előnyt adnak a 
vetésnek az ültetés fölött. Újabban, am ióta a faszükséglettől való 
félelem által sarkalva, de különben is, az erdőgazdaság nagy fon
tosságánál fogva, a rendes erdőgazdasági kezelés alatt álló terüle
teken kívül a kopárterületek erdősítése is kezdetét vette s mióta 
a bárm i oknál fogva nem  sikerült vetéseket ültetéssel foltozgatták, 
az így elért kiváló eredm ények, s a csem eték nevelésében meg 
kiültetésében szerzett gyakorlottság, az ültetéssel való erdősítést 
széles körben m eghonosították. M indannak dacára a körültekintő 
s szakértelemmel m űködő erdőgazdának mindig m eg kell fontolnia, 
m ikor s hol alkalmazza a vetést vagy az ültetést. Ebben a tekintet
ben figyelemmel kell lennünk: a termőhely viszonyaira , az erdősí
tendő terület sajátságaira, a fanem re  s csemetéknek gyökér fejlődésére, 
a különféle károsításokra , m elyeknek az új erdő ki lesz téve, a 
rendelkezésünkre álló munkaerőre, időre és költségekre, az á l láb 
növekedési viszonyaira, a m cllckhasználatokbol nyerhető jövedelem re 
s a választott erdőalakra.

M inthogy csakis ezeknek m érlegeléséből határozhatjuk el m a
gunkat az egyik vagy másik m ód alkalmazására, lássuk ezeket a 
tényezőket közelebbről.

A  tapasztalás azt bizonyítja, hogy igen nedves, áradásoknak 
kitett, felfagyásra vagy elgyom osodásra hajlandó, nem különben 
sovány, száraz, nehéz, hideg, vagy nagyon is laza (pl. futóhomok) 
talajokon az ültetés m indig jobb  eredm ényeket ad, mint a vetés. 
És ez term észetes is, ha m eggondoljuk, hogy a m agból csírázó 
csemete, fejlődése kezdetén igen érzékeny, s mint ilyen védelm et, 
ápolást, szóval m egerősödéséig kedvező viszonyokat követel. Ilyre-
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neket sem az im ént em lített körülm ények közt, sem m eredek hegy
oldalokon, hol a m ag elm osatásnak is ki van téve, sem pedig 
fagyzugokban nem  élvezhet. Ilyen viszonyok között határozottan az 
ültetésnek van helye. E llenben üde, laza s csak kevéssé gyom osodó 
talajon, kedvező éghajlati viszonyok között, vagy ahol az ültetés 
kivitele sziklák, kövek vagy kőgörgetegek által akadályozva van, 
ahol megfelelő ültető gödröket nehezen, csak nagy költséggel 
készíttethetnénk, ott vetést kell alkalmaznunk.

Tekintettel kell lennünk továbbá az erdősítendő terület sa ját
ságaira, m elyek közül előtérbe lép a terület nagysága s a környe
zethez való viszonya. Nagy vágásterületen, ahol a csem eték az idő
járás m indennem ű viszontagságainak, a hőm érsék szélsőségeinek stb. 
szabadon ki vannak téve, ahol a környezet védelm e hiányzik, a 
gondosan nevelt és m egerősödött csem eték kiültetésével mindig 
jobb  eredm ényt érünk el mint vetéssel, amelynél a kikelt zsenge 
csemete, kellő védelem hiányában, az időjárás első szeszélyének 
áldozatul eshetik. Ha azonban a vágásterület kisebb s a szomszédos 
állaboktól védelem ben részesül s a talajviszonyok is kedvezők, 
abban az esetben bízvást alkalmazhatjuk a vetést. A  vágásokban 
bármi okból keletkezett tisztások, foltok, m indig csemeteültetéssel, 
m ég pedig lehetőleg erős, átiskolázott csem etékkel erdősítendők.

A fanem et s gyökérsetének minőségét nem  szabad figyelmen 
kivül hagynunk; a fancmct azért nem, m ert a fiatal korukban érzé
keny, árnyalást s védelm et kívánó fanemek, nyílt, szabad, tehát 
védelem nélküli területeken, ültetéssel m indig jobb  sikert biztosí
tanak; a gyökérzet m inőségét pedig azért kell tekintetbe venni, 
m ert a sekély gyökérzetű fanem ek különösen jó  talajon, jobban 
állják az ültetést, mint a mély gyökérzetűek. E nnek  magyarázatát 
abban találjuk, hogy utóbbiak a kiültetéssel járó  rendellenes álla
poto t nehezebben heverik ki, m int a sekély gyökérzétűek, m ert 
ezeknél a gyökereket term észetes állásukba helyezni könnyebben 
lehet, m int am azokét s ennélfogva az új állapothoz gyorsabban is 
alkalmazkodnak. A mély gyökérzetű fanem eket tehát, am elyek
nek kiültetése nagy gondot igényel, inkább igyekezzünk vetés- 
mint ültetéssel erdősíteni. Kivétel az ákác a hom okon, melynek 
hosszú gyökere van és mégis előbb csem etét nevelünk belőle, s 
úgy ültetjük el, azért, m ert a kelő csem ete kicsiny, érzékeny, ham ar 
clpusztúl, ha nem gondozzuk.
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A károsításokkal szintén számolnunk kell, m ert ahoi a vetés 
magevő állatok (madarak, egerek, vad) veszélyének van kitéve, 
inkább az ültetést válaszszuk. A hónyom ástól való károsításnak is az 
ültetett csemeték, gyérebb állásukkal nyert önállóságuk folytán jo b 
ban ellentállanak, mint a vetésből számlázottak.

A rendelkezésünkre álló munkaerő, idő  és pénz szintén jelen
tékeny befolyással vannak az erdősítés m ódjának megválasztására 
nézve. Ha elegendő s gyakorlott m unkaerővel rendelkezünk, a 
gondos m unkát igénylő ültetést sikerrel teljesíthetjük, ha azonban 
kevés s em ellett m ég ily m unkában gyakorlatlan m unkásaink vannak, 
akkor a vetésnek kell előnyt adnunk.

Épp ily fontos tényező a rendelkezésünkre álló idő, mely alatt 
az erdősítést teljesítenünk kell. H a egyidejűleg nagy területeket kell 
erdősítenünk s az erdősítésre alkalm as idő rövid, vagy az erdősí
tésre szolgáló fanem korán fakad, akkor inkább a könnyebben 
eszközölhető vetéshez folyamodjunk. Kivételt tehetünk magas hegv- 
ségekben a lucfenyővel, melynek 2— 3 éves csem etéit valamelv 
ültető eszköz (pl. a Buttlár-féle vas) segítségével könnyen s késő 
tavaszig sikerrel ültethetjük.

A legfőbb tényező term észetesen mint mindenütt, úgy itt is 
a pctiz, habár a teljes siker elérését célozva, ezzel túlságosan taka
rékosan bánnunk nem  szabad. Ha a m agot olcsón szerezhetjük be, 
s ha a talaj nem  kíván valami különös megművelést, abban az 
esetben a vetés mindig olcsóbb, mint az ültetés. Ha pedig a m ag 
drága s a talajt jól kell m egművelnünk s a gondosabb takarást sem 
mellőzhetjük, akkor az ültetés, különösen ha fiatal csemetékkel s 
nem  nagyon sűrű hálózatban s egyszerű m ódon teljesítjük, ren
desen olcsóbb a vetésnél. Azt azonban be kell ismernünk, hogy 
nagy átlagban a vetés olcsóbb, mint az ültetés, de csakis az első 
telepítést értve, m ert ha tekintetbe vesszük, hogy7 az első telepítés 
után többszöri pótlásokat is kell végeznünk s mindig nagyobb 
m értékben a m indenféle károsításoktól inkább szenvedő vetések- 
mint ültetésekben, a mérleg megint csak az ültetés előnyeit mutatja. 
Mindamellett tagadhatatlan, hogy az idősebb, átiskolázott csem eték
kel való ültetés mindig drágább a vetésnél.

A z állabnövekedcs viszonyai szintén az ültetés alkalm azására 
ösztönzik az erdőgazdát, m ert be van bizonyítva, hogy az ültetett 
csem etékből keletkezett állab növedékc m ár a csem etéknek korban

V adas: Erdöművelésian. 12
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való előnye miatt is nagyobb, mint a magról származotté, a terü
letnek már több évi fatermés (évi növedélc) esik javára s ezáltal a 
töm egterm elés gyarapodik. Azt azonban korántsem  kell hinni, hogy 
m ennél idősebbek az ültetett csem eték, annál nagyobb lesz a növe
dék nyereség, m ert ennek is m egvan a maga határa. Az idősebb 
csem eték ugyanis nehezebben ültethetők át s nehezebben is fogannak 
m eg s ha több esztendeig tengődnek, a növedéknyereség elenyészik. 
Magassági s vastagsági növedékük, legalább fiatalabb korukban, ren 
desen nagyobb. Az előhasználat ugyan később következik be, 
mint a vetésből keletkezett állabban, de az csak előny, m ert az 
ültetésből származó értékesebb; a tágabb hálózatban nőtt egye- 
dek jobban fejlődhettek s igy nagyobb m éretűek, mint a ve
tésből származott szorongó s később egészen elnyom ott nyurga 
fák. Az, hogy a vetés vagy ültetésből származott erdő ad-e érté
kesebb faanyagot, teljesen kiderítve m ég nincsen, annyi azonban 
bizonyosnak látszik, hogy a fiatal korukban nagyon élénk növésű 
ültetések faanyagának m inősége a lassúbb, egyenletesebb növésű s 
a term észetes állapothoz általában közelebb eső vetések anyagm i
nősége m ögött marad.

A  m ellékhasználatok értéke ültetések által fokozódhatik annyi
ban, hogy a fű, kaszálásra vagy sarlózásra jobban hozzáférhető, s 
így jobban is értékesíthető. Mezőgazdasági köztes használatot is 
inkább m egenged bizonyos körülm ények között az ültetés, mint a 
vetés s a legeltetés is az ültetett erdőben ham arább gyakorolható.

Végül az alkotandó erdőalak is befoly az erdősítési m ód 
megválasztásánál. így pl. sarjerdők —  továbbá középerdők főfáinak 
telepítésénél, legelő-erdők létesítésénél, nem különben fiatal állabok 
hiányos részeinek pótlásánál rendesen s bizonyos körülm ények között 
a szálerdők telepítésénél is, az ültetést kell alkalmaznunk.

Az eddigiekből m eggyőződhettünk, hogy az ültetés a legtöbb 
esetben a vetés fölött áll, de azért m indig előttünk álljon a szabály: 
hogy ahol a z ültetés jobb sikerre m int a vetés biztos alapot nem nyújt, 
ott vessünk, v ne m ellőzzük a vetést ott sem , ahol megközelítőleg 
egyenlő eredményeket várhatunk, m ert ez rendesen olcsóbb a z ültetésnél.

A vetéssel való erdősítés különböző m ódozatainak részlete
zése előtt szükséges bizonyos általános tudnivalókról megemlékez
nünk. Ezek a vetőm ag beszerzésére, csírázására s csírázoképcsségé- 
nek m eghatározására, eltartására, stb. vonatkoznak.
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2. A vetőmag beszerzése, csírázó képessége. A magvak nagy
sága és súlya. A  magérés ideje.

A vetőm ag beszerzésénél nagyon óvatosaknak kell lennünk, 
m ert a vetés sikere első sorban az elvetendő mag jóságától, ez 
pedig a mag érettségének fokától, súlyától és nagyságától lügg. 
Csak az olyan m agvaknak kifogástalan a csirázóképessége, ame
lyek teljesen érettek. Az időt, am elyben a különböző fanemek 
magjai érnek, eszerint az erdőtenvésztőnek jól kell ismernie, nehogy 
a teljes m agérés ideje előtt szedesse m agszükségletét, sőt jó, ha a 
szedendő m agvaknál az u. n. utóérést is bevárjuk, azaz pl. a föld
ről gyűjtendőket ne azonnal a hullás után gyűjtessük s a fenyő- 
féléknél is a toboz m egérése után a szedéssel annyival inkább 
várhatunk valameddig, m ert a tobozok több ideig zárt pikkelyekkel 
m aradnak a fán; csupán a jegenyefenyő s a sim afenyő tesznek ez 
alól kivételt, m ert előbbinek toboza érés után szétesik, az utóbbi
nak pedig pikkelyei érés után azonnal nyílva, m agjaikat is azon
nal hullatják. Az érett m agot kellő gyakorlat elsajátításával színé
ről is könnyen megismerjük. K övetkeztetést vonhatunk továbbá az 
ére tt m ag voltára, héjának, hüvelyének, tokjának vagy pikkelyének 
stb. felpattanása- vagy felnyílásáról, legbiztosabban azonban min
dig arról, ha a term őfáról lehull. Ezt azonban azoknál a fanem ek
nél, m elyeknek term ése érés után is hosszabb ideig a fán marad, 
bevárnunk nem  lehet s azért pl. a lúc, vörös, erdei és feketefenyő 
stb. magvait tobozostól a fákról kell szedetnünk.

A  m agvak nagyságára és súlyára  azért kell figyelemmel len
nünk, m ert be van bizonyítva, hogy a nagyobb és nehezebb mag
vaknak jobb  csirázóképességük van, mint a kis és könnyű mag
vaknak, m elyek igen sokszor üresek, léhák. Sőt az erre vonatkozó 
kisérletek azt is bebizonyították, hogy a nagyobb s nehezebb m ag
vakból kikelő csem eték eUentálló képessége is nagyobb, m ert az 
ily m agvakban a tartalék-táplálóanyagok m ennyisége is nagyobb 
lévén, a m agcsem ete fejlődése sokkal tökéletesebb, erőteljesebb. 
A nagy és nehéz m agvakból kelt csem etéket, ha kis és könnyű 
magvakból kelt csem etékkel együtt nevelik, emezektől nagyságuk 
s zöm ökebb fejlődésük által azonnal meglehet különböztetni s hogy 
ez a különbség az állabok további fejlődésére s m inőségére b e
folyással van, tagadni nem  lehet. M inthogy pedig főleg súly sze-

12 *
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rint különböztetjük m eg a jó  magvakat a léha vagy rosszabb minő
ségű könnyű magvaktól, azért magszükségletünket sohasem  szerez
zük térfogat, hanem  m indig súly szerint. Emellett azonban arra  is 
ügyelnünk kell, hogy a magvak az utóérésen átmenve, levegőn 
száradt állapotban legyenek. A m agvak súlyának ellenőrzésére a 
vizet is felhasználhatjuk, m ert a teljesen é re tt s friss m ag nehe
zebb lévén a víznél, abba mindig lesű lyed .1)

A magvak súlyának m egítélésére szolgáljanak a következő 
ad a to k :

100 drb teljesen tiszta s szárnyatlan magnak súlya:'2) *)
Jegenyefenyőé — ... . 3‘43-tól egészen 4-35 gr-
Fekete fenyőé . . ......... 1'83 » » 2-13 >
Simafenyőé . . . . . . . . . . . .  — » » 1-71 »
Lúcfenyőé ...................... 0-69 > > 0-80 >
Erdeifenyőé . . . . . . . .  ... 0-62 > * 0-68
Vörösfenyőé . ..  ... ... ... 0'53 » * 0"55 »
Kocsános tölgyé ......... ... 20P35 * » 49000 »
Bükké ... ...................... ... 1364 » » 16-20 *
Akácé ... .............. . ... 1 SS » » >
Mezgés égeré ................ ... o-ll > » 0-12 »

Térfogat szerint a magvak súlya, szemszáma és csirázóképessége a következő: 3)

Súly Szemek száma Csírázó képesség

A m a g  n e m e hl.-énként 1 hl.-ben 1 kg.-ban igen jó jó

k g - e z e r m agnál11 «

Lomblevelű fák

Ákác 7 0 — 8 0
75 — 4 0 — 6 0

5 0
75 5 0

Bálványfa ... ... ... ... — — 3 0 — 4 0
3 5

20 10

Bükk... _______  ... 3 5 — 5 0
43

1 5 0 — 2 0 0
175

4 — 6
5

65 55

Dió ... ......... ............... — 3 — — 8 0

Gesztenye, szelíd ... ... —
9 — 13

11 — 8 5 6 0

*) Részletes felvilágosítással a következő értekezések szolgálnak: .Un
tersuchung über den .Einfluss, der Grösse der Eicheln auf die Entwicklung 
der Pflanzen“ (Forstwiss. Centralblatt 1880. p. 605.); .Grösse der Kultursa
men“ (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1882. p. 69. és p. 144.). Über den 
Einfluss der Grösse der Fichtensamen auf die Entwickelung der Pflanzen nebst 
einige Bemerkungen über schwedischen Fichten u. Weiszföhrensamen (Central- 
blatt f. d. g. Forstwesen, 1887. p. 149.)

2) Gayer, Karl Dr. .Der W aldbau“, 3-te Auflage 1889 p. 279.
3) Horváth Sándor: .Erdészeti zsebnaptár, 1897.
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Súly Szemek száma ! Csírázó képesség
A m a g  n e m e hl.-énként 1 hl.-bcn 1 kg.-ban igen jó jó

kg- e z e r i magnál u/o

: Lomblevelű fák

Gyertyán ......... 46—50 10—20 70 5048 15
Éger hamvas ............... 21—23

90 — 1400 25 15

» mezgés_______ ... 28—36
32

700—900
800 25 15

Hars, kislevelű............ .. 20—24
22 - 39—40

35 60 45

» nagylevelű ......... 24—26
25 — 8—12

10 60 45

Juhar, fürtös .............. - _ 8—10
9 75 50

» k o ra i...................... 12—18
15 — 9—11

10 75 50

Kőris...  ................  — ... 15—20
17 — 14—20

17 70 50
Nyír ... .............-  ... 8—10 — 6000—8000 30 10
Platán -. - . ] _ 230—260
Szil ............................ . . 5—6 _ 80— 150 30 20
Tölgy, cser .............. . ... _ 10—15

13 85 60

» kocsános ... ... 65—85 
75

19—27
23 0.3—0*4 85 60

» csoportos ... ... ; 75—90 
83

20—35
28

0.4—0.6 
0’5 85 60

T ű l e v e l ű  f á k

Erdei fenyő leszárnyazva 46—52
49 -

140—180
160 75 50

Fekete > » 52—58
55

38—45
41 80 65

Havasi > » 54—62 3—5
4 80 ' 60

Jegenye > » 25—35
30

15—30 65 . 45

Lúc > 42—56
49

130—170
150 75 50

Sima ' » > 40—48
44 —

40—60
50 65 45

Törpe » ............. ... 46—50 
48 _ 120—170

145 50 40

Vörös » 46—52
49

150—180
165 45 30

A m agvak csírázó képességére m egjegyzendő, hogy a frisse» 
szedett ére tt magnál legnagyobb a csirázóképesség s ez aztán a
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mag tartásának idejével folytonosan csökken, de a különböző fa
nem eknél a csirázóképesség különböző ideig tart.

Általában a m agvak csirázóképessége rövid idejű s csak 
ném ely fajoknál tart tovább, különösen, ha a m agvak gyümöl
csükbe zárva m aradnak, vagy megfelelő m ódon elhelyeztetnek. 
L egham arább elvesztik csirázóképességüket: a jegenyefenyő, töl
gyek, bükk, szil, gesztenye, diófák magjai.

E gy évig tavi a magvak csirázóképessége: a juharoknál, nyíiy 
gyertyán, bükk, kőris, platán, hárs s szilnél.

K ét év ig : éger és ákác, boróka, havasi fenyő (földben tartva).
Károm  évig : berkenye, eper, lúc-, vörös-, erdei- s fekete

fenyő (4 évig is m egm arad e fenyőfajok csirázóképessége).
Legjobb azonban mielőbb, tehát lehetőleg fr is s  magot vetni.
Az erdőbirtokos a vetőm agot különféleképpen szerezheti be, 

m égped ig  vagy m aga gyűjteti, vagy vásárolja, vagy nagy ritkán csere 
útján szerzi be. E  beszerzési m ódok közűi m indenesetre legjobb, 
ha a birtokos maga szedetheti s megfelelő berendezést feltételezve, 
maga is kezelheti a magot, m ert csak ekkor győződhetik meg 
közvetetlenűl arról, hogy a m agot megfelelő fákról gyűjtik. Nem 
m indegy ugyanis az, hogy vájjon oly fákról szedettük-e m agjain
kat, m elyek betegesek, vagy csem etekoruktól kezdve csak ten 
gődve éltek, avagy erőteljes, ép, szépnövésű, egészséges és telje
sen kifejlődött fákról. M ert bizonyos az, hogy am int az állatok 
jobbára öröklik szülőik betegségeit, éppúgy a növényeknél is 
tapasztaljuk, hogy csak kitűnő ,magzó anyag1 ad kitűnő magzadé- 
kot. Ezért m indig ügyeljünk arra, hogy a magvak jó  term őhelyen 
nőtt egészséges, rendes m agzókorukat elért, jónövésű, szabadabb 
állásban levő fákról szedessük. Az ellenőrzés ugyan kissé bajos, 
de kevés utánjárással s különösen jó  m agterm ő évben könnyen 
rászoktathatjuk a gyűjtőket. Épp úgy figyelmeztetnünk keil a gyűjtő
m unkásokat a fák kíméletére, különösen abban az esetben, ha 
vágatásuk, kihasználásuk csak később következik be. Főleg a fenyő
féléknél okozhatunk nagyobb károkat, esetleg a nálunk ugyan m ég 
ritkán használt hágóvasakkal, a kéreg  m egsértése, de különösen a 
tobozokkal ellátott galylyak kíméletlen tördelése által. A hágóvasat 
ügyes legények teljesen nélkülözhetik s legfeljebb a törzs alsó
részének megmászásánál használhatnak létrát; a galylyak fölösleges 
tördelését pedig elkerülhetik a ,tobosvágó-horogl-m k  alkalmazásé-
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val. Ez az eszköz, amint a 4. ábrából láthatjuk, két részből áll, 
u. m.: a felső, vasból készült horgos-késből s a könnyű fanyélből. 
A horog segítségével a tobozt tartó  galylyat magához húzhatja a 
munkás, felső bevágott éles élével pedig a távolabb függő vagy a 
jegenyefenyőnél álló tobozokat súrolhatja le az ágról. V ágásra ki
jelölt fákat a m ag érése után vágatjuk s a fekvő fákról szedetjük 
magszükségletünket.

Ha vétel útján kereskedőktől vagyunk kénytelenek magszükség
letünket beszerezni, abban az esetben forduljunk m indig ismert, 
jónevű m agkereskedőkhöz s nagyobb m agm ennyiség vételénél biz
tosítsuk m agunkat a rossz vásár ellen megfelelő szerződés 
által, am elyben t. i. határozottan benfoglaltassék a vásár- 
landó fanem magjának mennyisége súly és ürfogat szerint, 
a mag m inősége csirázási százalék szerint, mely feltétel 
be nem  váltása esetében, bizonyos minimális százalékig a 
m eghatározott vételár arányos leszállítása biztosítandó ; 
kikötendő továbbá a m ag szállításának határideje s a fizetési 
feltételek. Ez utóbbiakra nézve határozottan kikötendő, 
hogy a vételár utánvétellel sohasem, hanem  mindig csak 
a mag csirázóképességének megvizsgálása után — melyre 
nézve a szakértői vizsgálatnak a m agkereskedő aláveti 
m agát -—• történik készpénzben.1)

H ogy a m agvak csirázóképessége tekintetében túl
ságos követeléseink ne legyenek, ism ernünk kell a mag 
jóm inőségének legszélsőbb határát. Ez a tölgy, bükk és 
szelíd  gesztenyére nézve: 90° o! juharok, kőris, gyertyán, lúc, 
fekete és erdei fenyőnél: 80— 85° új jegenyefenyó  és hars
ná l: 60— 70° o; vörösfenyő és szilnél: 4 0 —50° o; égereknél:
25° o s a nyírnél: 15— 20°/o;2) akácnál: 800/u.

Jóm inőségű a m ag m ég akkor is, ha a most közölt száza
lékoknál, a nyírt és égert kivéve, 10— 15° o-al kevesebbet ad.

0  Ajánlható magkereskedőcégek ez idűszerint: Jóny Ottó, Lcibitzon 
' Szepesm.), Leitner J. Körmenden (Vasm.f Mauthner Ö. Budapest. Ausztriában: 
1 írünwald, továbbá Steiner magkereskedése Bécs-Ujhelyen, Jenewein és Wall- 
pach-Schwanenfeld magkereskedései Innsbruckban. Németországban, még pedig 
Harmstadtban: Heinrich Keller, továbbá Conrad Appel, Le Coq és Schombert.

2) Heyer, Carl Dr. u. Hess, Dr. .Der Waldbau o, die Forstproductenzuchp 
4-te Auflage, p. 151.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



184

Az ákác magjával m indig nagyon meg lehetünk elégedve, ha 
50u/u a csirázóképessége.

H a a m agot csere utján  szerezzük be, a követendőkre nézve 
az előbbiekből vonhatunk következtetést.

Mielőtt a különböző fanem ek gyűjtésének részletes tárgyalá
sát m egkezdenek, szükséges m ég általánosságban a m agterm ésrol 
és az érés idejéről is megemlékeznünk. A fák különböző fajainál 
tapasztaljuk, hogy egyesek csak igen nehezen csírázó magvakat 
terem nek, (kőris, gyertyán, havasifenyő) míg m ások rendesen 
káros klimatikus befolyások m iatt nem  évenkint, hanem  csak hosz- 
szabb időközökben, m inden 5 — 8 ., vagy 1 0 -ik évben adnak mag- 
térm ést (tölgy, bükk) s végre vannak olyanok is, ezek azonban 
nagyobbára külföldiek, de a hazai tölgyek is, m elyek változatok 
vagy korcsfajok képzésére m utatnak hajlandóságot s nem mindig 
adnak oly magot, melyből az anyanövényhez egészen hasonló 
növény válik.

Az érés ideje a különféle fajok szerint váltakozik: tavasz köze
pétől a késő té lvíz idejéig, sőt vannak fajok, m elyeknek magjai 
csak a m ásodik évben érnek. A  m agérés idejének biztos tudása 
tehát okvetlenül szükséges, különösen ha m agkészictünket m agunk
nak kell gyűjtenünk.

Szolgáljanak erre nézve a következő adatok.
M ájus közepétől m ájus végéig, esetleg jú n iu s elejéig érnek : a 

kanadai nyár kivételével valamennyi nyár és a szilfajok magvai.
Jún iusban: a fűzek valamennyi faja.
Jú liu sban: a kanadai nyárfa.
A ugusztusban: a közönséges és pelyhes nyír, a Celtis occi

dentalis, a fehér eper, a sajmeggy kivételével az összes Prunus- 
fajok.

Szeptem berben: a juharok  valam ennyi faja, vadgesztenye, 
mandula, vadkörte, sajmeggy, ezüstlevelű liárs és tiszafa.

Októberben: a lúc, jegenye és vörösfenyő, gyertyán, szelid- 
gesztenye, mogyoró, bükk, kőris, glédics, diófa, vénic, platán, kocsá- 
nos, kocsántalan, molyhos és magyartölgy, hamvas éger, ákác s a 
hársak.

Novem berben: a mezgés éger magja.
A  következő, tehát m ásodik év őszén érnek: a csertölgy, a 

honosított tölgyek közűi: a Quercus castaneaefolia, coccinea, palu-
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stris, Phellos, rubra és tinctoria; a fenyő félék közűi: a boróka, erdei, 
fekete, havasi, törpe és simafenyő magjai.

A  korán érő magvak, mihelyt a gyümölcshullás ideje be
következik, gyűjtendők, a késő őszszel érőket pedig a tél folyamán 
is lehet szedni, ha gyümölcsük csak a tél végén, vagy tavasz ele
jén hull. Olyan magvak, m elyek a m adarak károsításainak vannak 
kitéve, mielőbb gyűjtendők. Gyűjtés után, amint már említve volt, 
utóéréseii kell átm enniük, vagyis a magkészlctet bizonyos ideig fcl- 
halmozottan hagyjuk s időközönldnt megforgatjuk, hogy a felesle
ges nedvességtől a m agvak m egszikkadjanak s ezután árnyékos 
és szcllős helyen vékonyan szétteregetve, a teljes szikkadásig for
gatjuk. Term észetes, hogy ez elmarad, ha a m agot szándékunk 
mindjárt elvetni.

3. A  különféle fanemek magjainak gyűjtése.

A  tölgym ákk-gyfjtés. A  m akkérésre nézve megjegyzendő, hogy 
a kocsános tölgy makkja legkorábban, m ár szeptem ber végén s 
október elején érik, a molyhos, kocsántalan s m agyar tölgyé októ
ber közepétől ugyanazon hónap végéig, a csertölgyé pedig a m áso
dik év október havában. A tölgymakknál ritkábban fór dúl elő 
ugyan az az eset, hogy a m akkot vásároljuk, de ha kénytelenek 
vagyunk ezt tenni, csakis teljesen m egbízható erdőbirtokostól s 
lehetőleg őszszel szerezzük be szükségletünket, hogy az elvetést 
esetleg mindjárt őszszel foganatosíthassuk is. Ha m agunk szedet
jük  a m akkot, akkor ezt a kocsános tölgynél október elején, a 
többi fajnál pedig rendesen valamivel később teszszük, t. i. midőn 
már a férges m akk lehullt s ezt esetlegesen disznókkal feletettük. 
A gyűjtést lehetőleg száraz időben eszközöltessük, nehogy a raká
sokra halm ozott m akk megfűljön. Az eső legham arabb m egárt a 
magyar és kocsántalan tölgymakknak, m ert ezek csakham ar csíráz
nak. Legállékonyabb a csermakk. Ha azonban a m akkgyűjtés ideje 
állandóan nedves időjárással van összekötve, akkor a m akkot pajta 
vagy félszer alá helyezve addig forgattatjuk, vagyis szellőztetjük, 
míg nedvességét el nem veszti, avagy ha tehetjük, tüstént clvet
tetjük.

A gyűjtéssel m egbízott m unkásoknak szigorú utasításul adandó, 
hogy csakis jól kifejlett, lehetőleg nagy és ép m akkot gyűjtsenek
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egészséges fák alól. M egjegyzendő, hogy mindig a teljes m ag
term ő évek adják a legjobb m akkot s ekkor hektoliterenkint jó , 
egészséges m akkért fizethetünk 2  koronát, m ert egy munkás egy nap 
alatt, válogatva, nem  igen képes 1 hektoliternél többet gyűjteni. 
Gyengébb m akkterm ésnél fizetünk a napszám bér viszonyaihoz képest 
2 és fél, sőt 3 koronát is. A jó  egészséges tölgym akkot könnyen 
felismerjük szép barna fényes színéről, töm öttségéről, kettévágva 
sárgásfehéres húsáról s pirosas színű csirájáról. A rossz makkot 
elkülöníthetjük a jótól akként is, hogy a makkot vízzel telt dézsába 
vagy kádba teszszük s a víz színén úszó többnyire rossz, férges 
m akkokat eltávolítjuk.

A  bükkm akk, mely rendesen  kettesével ül a négyfelé kovadó 
kupacsban, ebből, részben októberben történő érése után azonnal, 
részben pedig csak a lomb lehullása után hull. A gyűjtés helyén 
előbb a lombot takarítják el fagereblyékkel, ezután a m akkot kisebb- 
nagyobb halm okba seprik össze s a közbekeveredett lombtól 
kupacsoktól, galylyaktól stb. kirostálják. E rre a célra egy nagyobb 
szemű rostát, melyen még a kupacsok is áthullnak s egy kisebb 
szeműt, melyen m ár csak a bükkm akk fér át, használnak. Kisebb 
fákról, vagy könnyen elérhető ágakról úgy verhetik le, mint a diót 
s ponyvába gyűjthetik. Egyébként oly elbánásban részesül, mint a 
tölgymakk.

A  szclidgesztenye gyümölcse is októberben érik, amiért ezt is 
ilyenkor kell beszereznünk. A gesztenyét vagy lerázatjuk, vagy akár 
a diót, leveretjük, vagy ha könnyen hozzáférhetünk, kézzel is gyfijt- 
hetjük, de sokszor be is várjuk hullását s csak ekkor szedetjük. 
Szikkasztásáról szintén úgy kell gondoskodnunk, mint a tölgynél.

A  gyertyánnak gyér füzéreket alkotó s hárm asán osztott, pik
kelyes kupacsban ülő m agja októberben érik, de nem várjuk meg 
novem beri hullását, hanem  lombhullás után azonnal szedetjük, vagy 
ponyvába veretjük s ezután szellős helyen, vékony rétegben, a 
szellőztetést elősegítő kupacscsal együtt kiteregetjük.

A  kőrisnek nyelvszerű függelékben ülő magja augusztus és 
szeptem ber havában érik s egész télen át, sőt gyakran rügyfaka- 
dásig a fán marad. R endesen lombhullás után tördeléssel gyűjtik 
gyümölcscsel m egrakott gallyait. Tavaszi vetésre azonban jobb  
csak a tél folyamán gyűjtetni, hogy minél rövidebb ideig hever
jen. Legjobb őszszel szedni s azonnal el is vetm.
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A  juharok  m agja szeptem ber és októberben érik s mindig 
csak lom bhullás után szedetjük kézzel. M egjegyzendő, hogy a jó 
kori juhar m agja száll leghamarább, holott a fürtös juharé csüngve 
marad a fán egész a tél elejéig. A juharok  m agját egym ástól a 
szárnyak alkotása s a m agburok szerint különböztethetjük meg. 
A fürtös vagy hegyi juhar fürtökben term ő magja szárnyainak ten
gelye egymásra m erőlegesen áll s a m agot takaró buroknak mind
két oldala félteke alakú, míg az ernyős term ést alkotó jókori juhar 
m agjának szárnyai erősen tom pa szöget alkotnak, alól szélesek, a 
m íg  pedig lapos, holott a mezei juhar szárnyai teljesen vízszintes 
vonalban állanak s felső végük rendesen sarlós; a mag kisebb, a 
mag burka gyengén molyhos s végűi a magvak a nyélhez szív
alakban ízűinek.

A  szilek  közűi a mezei és parás-szil hártyás szárnyú magjai, 
apró nyeleken csom ókban ülve, érnek május végén, illetőleg június 
elején, a nyolc hímű szil hosszabb nyelű m agjainak érése ellenben 
valamivel korábbi. M inthogy a m agvak érés után azonnal hullanak s 
a legkisebb szellő tovaviszi a fölöttébb könnyű m agvakat, gyűjté
sükről idejekorán kell gondoskodni. A gyűjtés, a jól kezünk ügyé
ben levő gallyakról kézzel, különben lerázással vagy póznával való 
veréssel történik. Ez utóbbi esetben legjobban célt érünk szélcsen
des időben, am időn a lerázott vagy levert m agvakat a fa alatt 
szétterített ponyvákba gyujthetjük. Kézzel szedve, zsákokba gyűj- 
tetjük a m agot s nehogy megfülledjen, addig is, míg szellős helyen 
kiteregettetjük, lom bot is keverünk közéje. Gyűjtés előtt jó, ha 
néhány m ag átvágásával m eggyőződést szerzünk a mag jóságáról, 
m ert sokszor a fának egész term ése léha szokott lenni.

A z  égerek magja, nevezetesen a hamvas-égeré, már szeptem 
berben, a mezgésé pedig október és novem berben érik; a m ag
érést a m egbám ult tobozpikkelyek jelzik. Ezekből a mag egész 
télen át tavaszig hull s ezért szedéséről m ár novem berben kell 
gondoskodnunk. Maga a gyűjtés kézzel vagy hernyózó-ollóval tör
ténik s a gyűjtött tobozokat szellős pajtákba teregetjük, ahol a 
tavasz felé nyíló pikkelyekből a m ag kihull. Fű tö tt helyiségben a 
mag ham arább kipereg. Az égerek hóra hullott m agját is tavasz- 
szal hóolvadáskor, a patakok öblös részeiben keringő viz színéről 
szitákkal vagy külön e célra készült hálókkal kihalászhatjuk s ez
után szellőztetve, csak annyira szikkasztjuk, hogy az elvetés köny-
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nyebb legyen. Ha a vetéssel várnunk kell még, legjobb a gyűjtött 
égerm agot vízzel telt dézsákban vagy kannákban eltartanunk.

A  kársak  közűi a kislevelűnek m agja rendesen október m áso
d ik  felében, a nagylevelűé pedig 1— 2 héttel előbb érik. R endesen 
lombhullás után novem berben szedik a m agot gallyastól vagy eset
leg lehullásukat is bevárják, ami azonban a kislevelű hársnál csak 
a tél végén történik.

A z akácnak októberben érő, rendesen fürtökben jelentkező 
hüvelyes m agját azonnal lombhullás után, vagy pedig később is 
egész télen át, vagy kézzel vagy gallyastól együtt hcrnyózó-ollóval 
szedetjük. A hüvelyeket m egszáríttatjuk s félig m egtöltött zsákok
ban kicsépeltetjük s kirostáltatjuk.

A  nyírnek augusztustól októberig érő apró tobozai érett koruk
ban barnák s érés után nem sokára széthullanak. Amely tobozok 
még novem ber után sem hullanak szét, épp úgy a nagyon korán 
érő tobozok is, léha m agot tartalmaznak. A  szedés kézzel való 
lehorzsolással történik s a m agot zsákokba gyűjtik, de itt is a meg- 
ftillés elkerülése végett, kiteregetésig is, a m ag közé lom bot kell 
kevernünk.

A  nyárfák es fü zekn ek  érés után azonnal elszálló könnyű 
gyapjas magjait május vagy június havi érésük alkalmával lehet 
gyűjteni. Ez azonban jóform án s csakis újabban a fehér nyár m ag
jával történik,1) mert a nyár többi faját s a fűzeket nem  magról, 
henem  dugványokkal szokás szaporítani.

A  lúcfenya magja érik októberben s hull egész télen át tava
szig. A tobozok rendesen keleti széllel nyílnak s maghullás után 
sokáig a fán maradnak. A  tobozok legcélszerűbben novem berben 
gyűjthetők, m ert később m ár sok mag hull ki belőlük s az ebből 
származó veszteség annál érzékenyebb, m ert amint a vizsgálatok 
bizonyítják, kezdetben a nagyobb, jobb  s teljesen ép m agvak hul
lanak. Gyűjtésük a már fent em lített m ódon történik. Legjobb a 
60— 70 éves egészséges fákról gyűjteni a tobozokat s arra kell 
m indig figyelmeztetni a m unkásokat, hogy fejletlen, gyantás vagy 
bogaraktól (így a Grapholita strobilella L ; D ioryctria abietella
W . V.; vagy az Anobium  abietis Fabr. stb.-től) m egtám adott s a

■) A szegedi erdőgondnokság s királyhalmai erdőőri szakiskola homok
talajú csem etekertjeiben vetik.
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tobozokra ragadt, a lisztszerü rágcsálókról könnyen felism erhető 
beteg tobozok gyűjtésétől tartózkodjanak.

A  jegenye fenyőnek szeptem ber és október havában érő m ag
ját közvetetlen érés alkalmával kell gyűjteni, m ert a tobozok pik
kelyei érés után csakham ar széthullanak s a mag szétszóródik. 
Álló fákról a tobozok gyűjtése nehéz s veszélylyel is jár, m ert a 
tobozok a fák koronájának felső ágain ülnek. Itt igen jól lehet 
ennélfogva a 4. ábrán látható eszközt használni, melylyel a tobo
zokat az ágakról le lehet taszítani. Igaz, hogy ezzel az eljárással 
sok toboz darabokra esik szét, de ezeket a fák alatt könnyű szer
rel összeszedethetjük. Természetes, hogy sokkal előnyösebb, ha 
jegenvefenyő-m agszükségletünk döntött fákról gyűjthető.

Erdeifenyőm agot csak a m ásodik év október havában érő s 
a legfiatalabb hajtások alján függő tobozokból nyerhetünk, m ert a 
két vagy három  éves hajtások alján található tobozok m ár időseb
bek s ennélfogva ki vannak nyílva, üresek, tehát könnyen m eg
különböztethetők a zárttaktól, m agvat tartalmazóktól. E rre a körül
ményre a m unkásokat okvetetlenül figyelmeztetni kell, nehogy 
hiábavaló m unkát végezzenek. Legjobb a tobozokat csak a tél 
vége felé kézzel vagy tobozkéssel, esetleg a vágás ledöntött fáiról 
gyűjtetni, m ert a korábban gyűjtött tobozok m egíásodott s erősen 
zárt pikkelyei a m agpergetőben igen nehezen nyílnak. A  gyűjtést 
lehetőleg a jobb term őhelyeken eszközöltessük, m ert itt a fák m in
dig szebb s jobban  csírázó m agvakat adnak.

A  feketefenyő  m agját épp úgy, mint az erdeifenyőét csak a 
m ásodik év október havában érő s ugyanolyan eljárással szedendő 
tobozokból nyerhetjük. A gyűjtés idejére vonatkozó kísérletek azt 
bizonyítják,1) hogy azok a tobozok, m elyeket a dér vagy fagy 
többször ért, sokkal több m agot adnak, mint azok, m elyeket érés 
után nem sokára gyűjtöttek, ami a tobozpikkelyek m egfásodottsá- 
gából s szoros záródásából könnyen is m agyarázható.

A  vörösfenyő tobozai október s novem ber havában érnek s 
csak tavaszszal hullanak, azért legjobb, ha a szintén nagyon szoro
san záródó pikkelyekből alkotott ú j tobozokat csak a tél végén 
gyűjtetjük oly módon, mint az előbbieket. Ennél a gyűjtésnél is 
figyelm ezteténdők a munkások, hogy a régi s szürkeszínű  tobozok-

i) L ásd  Dr. J. Moeller: Waldbauliche Aphorismen. III. Die Reifezeit d. 
Schwarzföhrensamen (Ccntrbl. f. d. g. Fortwesen. 1886. p . 217.)
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kai ne törődjenek, m ert azok üresek s csakis a sárgásbarna színű, 
maggal telt tobozok gyűjtésére legyen gondjuk.

A sim afenyő s havasi fenyő  magjai szintén csak a második 
évben érnek s a havasi fenyő szárnyatlan m agjának gyűjtése leg
jobb, ha a tél végére esik, holott a simafenyő m agjának gyűjtésé
vel sietnünk kell, m ert a toboz pikkelyei a m ásodik év szeptember 
havában nyílnak s hullatják magjaikat. A gyűjtéshez tehát érés 
után azonnal hozzá kell látnunk.

A magvak gyűjtése után, a m unkálatok ném ely magvaknál 
az utóérés előm ozdítására s a m agvaknak a gyüm ölcsburkától, eset
leg szárnyaiktól való m egszabadítására vonatkoznak. Az utóérés 
m ibenlétét m ár ism erjük s itt m ég csak azt említjük meg, hogy az 
utóérést eszközlő szikkasztásnak, ha m agkészletünket teleltetni s 
illetőleg eltartani akarjuk, alá kell vetni: a tölgy, bükk és geszte
nye makkjait, a gyertyán, szil, nyír és jegenyefenyő m agjait s azo
kat is, am elyeknek gyűjtése nyirkos állapotban történt.

Ama fanem ek magjait, melyek valamiféle burokba vannak 
zárva, ezektől, vagy ha szárnyasak s szárnyaiktól könnyen elválaszt
hatók, ezektől is m egszabadítandók. A  tölgy, bükk és gesztenye
makkot, továbbá' a kőris, szil, juhar, hárs és gyertyán m agját olyan 
állapotban vetjük el, am ilyenben gyűjtettük; igaz, hogy a három 
elsőnek kivételével, a többinek magján szárnyak s murvák vannak, 
am elyek a vetést nehezítik, de a maggal való szoros összekötteté
süknél fogva, attól ném elyeknél vagy egyáltalán nem, másoknál 
pedig csak igen nehezen választhatók el. Em lített magvak közűi a 
gyertyán magja még legkönnyebben szabadítható meg nagy fedő
pikkelyeitől, kézzel vagy félig m egtöltött zsákokban történő cséplés 
által. Épp ily elbánás alá esik a nyírm ag, ha tobozai nehezebben 
hullanak szét, különben pedig kézzel való dörzsöléssel könnyen 
kapjuk ki magját.

Az éger, jegenyefenyő, sima- és feketefenyő magjai a télen 
át szellős helyen tartott tobozokból m aguktól is kihullanak, ellen
ben a lucfenyő, erdei, vörös és havasi fenyő magjának a tobozok
ból való m esterséges úton történő kipergetéséhez 25—40° R. hő- 
m érsékre van szükség; a lúc és havasi fenyőnél 25— 30; az erdei 
és vörös fenyőnél 35— 40° R-re. Ezeket tehát egészen különleges 
eljárással, az u. n. m agpergetéssel nyerjük.
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4- Magpergetők.

Fenyőfáink magja, a jegenyefenyő kivételével, érés után hosz- 
szabb-rövidebb ideig m ég a tobozban bezárva m arad s csak 
a tobozpikkelyek kinyílása után száll le.

Amíg a term észet maga erdősített, ez a maghullás is elég 
volt az erdő felújításához.

A vágásos gazdaság behozatalával azonban, kisebb-nagyobb 
tisztások beerdősítése is szükségessé válván, ezt hosszú időn át 
olyformán végezték, hogy az erdősítendő területen tobozokkal 
m egrakott ágakat szúrtak be, vagy pedig a m ég ki nem  nyílt tobo
zokat szétszórták, reá bízván a nap m elegére, hogy a toboz pikke
lyeit felnyissa s így a m agot kiszabadítsa. A  vetésnek ez a módja 
Németországban itt-ott m ég máig is dívik erdeifenyővel, sovány 
talajon vagy futóhomokon. N em sokára belátták, hogy az ilyen, az 
időjárástól is nagyon függő erdősítés sikere kétes, de m eg rende
sen költséges is, főleg ha az elvetendő tobozokat meszsziről kell 
beszerezni. Ez vezette a régi erdőgazdákat arra a gondolatra, hogy 
a tobozokat alkalmas helyen a nap m elege vagy m esterséges hő 
behatásának tegyék ki s csak a m ár kihúllt maggal erdősítsenek.

A m agnak a tobozokból való im ént em lített kipergetését 
nevezzük magpergetésnek.

Eleinte csupán csak a nap m elegét vették segítségül a mag- 
pergetéshez, de a szükséglet nagyobbodásával nem sokára tért foglalt 
a m esterséges hő alkalmazása is. így Colerus, W ittenbergben 
1591— 1601-ben m egjelent ,Oeconom ia ruralis et dom esticus1 című 
szakkönyvében arra tanít már, hogy a tobozokat (lúcfenyő) m ár
ciusban kell szedni és meglehetős m eleg kályha mellé állványokra 
elhelyezni. Szorgalmasan kell őket forgatni s végül a m agot belő
lük kiverni. De előnyt ad  a nap melegével kipergetett magnak.

Ez az eleinte tisztán erdészeti ipar, a m esterséges erdősítések 
gyarapodásával egész külön iparággá fejlődött s m ár 1781-ben 
B randenburgban nyom ára akadunk a hevített levegővel való, mag- 
pergetésre berendezett első intézetnek. Utána Neustadt-Ebers- 
waldén találunk ism ét egyet 1837-ben, a m elyet ezután számos más 
követett hazánkban is.

A  tobozok felnyitására, m int az az előbbiekből is kivehető, 
bizonyos hőm ennyiség szükséges. Ezt a hőt különböző m ódon
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nyerhetjük s ezen alapszik a m agpergetők beosztása is. Felhasz
nálhatjuk a nap melegét, a hevített levegőt vagy a gőzt e mun
kára s eszerint: a) a nap melegére-, b) légfűtésre- és c) gőzfűtésre 
berendezett m agpergetőket különböztetünk meg.

A) M agpergetés a nap m elegének fe lh a szn á lá sá va l.

Legegyszerűbb m ódja az, ha a tobozokat kiterített pony
vára szórva teszik ki tavaszszal, vagy nyáron át a nap melegének.

A  tobozok szorgalmasam átforgattatván, a meleg behatása alatt a 
pikkelyek kinyílnak s a mag kipereg, A kinyílt tobozokat gereb- 
lyével félrehúzzák, a m agot összeseprik s a ponyvát friss tobozzal 
szórják tele. A pergetés eltart 2— 3 hétig,

Ez az eljárás ma m ár idejét múlta s ahol mégis a nap m ele
gével pergetnek, ott e célra az alábbi készülékeket használják.

a) A  m agláda. Ez alatt egy deszkából készült, felöl nyitott 
szekrényt értünk, m elynek feneke rácsot vagy u. n. cserényt alkot. 
Pálcák vagy drótfonalak odaszcgezésével úgy készítik, hogy a fenék 
pálcák között akkora ür maradjon, amelyen a tobozok keresztül
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ne férjenek, de a m ag könnyen kihullhasson. A pálcákat vagy 
drótszálakat meghajlás ellen, keresztben felszegezett léccel biztosítják.

A m agláda A ) (5. ábra) erős lábakon (a) nyugszik s a rácson 
[b) kihulló mag felfogására kihúzható fiókkal (c) van ellátva. A 
magot fel lehet egyébként a rács alá kifeszített ponyvával is fogni.

A m agláda teteje s az ezzel egyközűen szaladó rács kissé 
menedékesen (10— 15°) van készítve, hogy a napsugarai nagyobb 
?zög alatt érhessék a tobozokat. A magládát m egtöltik tobozzal s 
az egész készüléket a nap felé fordítva, a sugarak behatásának 
teszik ki, időközben többször m egforgatván a nyílni kezdő tobo
zokat. A harm at vagy eső ellen való védekezés céljából fedővel 
W) látják cl a magládát, a nap hatásának fokozása végett pedig 
be-sö oldalán simára gyalulják s fehérre festetik; csiga, meg súlyzó

6. ábra.

segítségével a nap állása szerint m agasabban vagy alacsonyabban 
állítható. A napsugarak intenzitását m ég azáltal is lehet fokozni, ha 
a deszkafedő alatt, küzvetetlenűl a tobozok felé üvegfedőt s oldalt 
szelelőket alkalmazunk ( í j .

A m agláda állhat egy vagy több ládából s előnye az, hogy 
hordozhatóságánál fogva könnyen kezelhető.

b) Lényegében alig különbözik előbbitől a m agpergetőknek 
az a m ódosított alakja, a melynél a rácsos fenékkel ellátott magládá
kat fedett helyiségben (6. ábra) egymás felé helyezik el; nappal az 
erre a célra készült vezetéken (b) a napra kitolatnak, m ég pedig oly- 
formán, hogy egymás felett lépcsőzetesen helyezkedve el, a nap 
melegének külön-külön, akadálytalanul legyenek kitéve, esős idő
ken pedig, vagy este harmathullás előtt, ismét visszatolatnak a 
fedél alá.

I lu iiis  : Erdoműveléstan. 13
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Ezeknek a kitolható m agládáknak (7. 
nyiban tér el az előbb leírttól, hogy itt

ábra) a szerkezete any- 
a cserényfenék a láda

0  #

ábra.

8. ábra.

m agasságának Va-ában van, a láda alján pedig egy másik, a mag 
felfogására szolgáló deszkafenék (g~) van alkalmazva. Ha a ládák

nehezen tolhatok ki, a 
gerendavezeték (b) bel
ső felét vágányszerüleg 
kell kivágni s a ládák 
fakerekekkel (r) látan
dók el (8 . ábra).

A pergetés m enete 
ugyanolyan, mint az 
előbbinél. Term észete
sen vigyázni kell arra, 
hogy a m agládák ve
zetékei dél felé néz
zenek.

A nap melegével csak tavaszszal és nyáron lehet pergetni, a 
pergetéshez használt tobozokat tehát szedés után száraz, szellős

helyen garm adákba rakva vagy 
kiteregetve kell tartani a fel- 
használás idejéig.

Pergetés alkalmával vala
m ennyi pikkely fel nem  nyílik, 
a pergetőbői kiszedett tobozo
kat tehát m ég a tobozrostán 
(9. ábra) kell átereszteni. A to
bozrosta üres, fekvő henger, 
vagy sokszögű hasáb, melynek 
palástját a két wégső korongra 
szegezett pálcák (p) vagy drót 
hálózat, alkotják s a tobozok 
betöltésére elzárható nyílása van. 
A rosta fiókkal (c) ellátott 
szekrényalakú állványra (b) van 

erősítve s a tengelyére (a) alkalmazott forgatónál fogva forgat
ható. A  m ég teljesen ki nem nyílt tobozoknak m integy 2 /3-adát 
töltik be a rostába s gyors forgatásával, a tobozoknak az oldal
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falakhoz való íitődése folytán, a bennük rekedt mag kipereg s a 
köpenyen keresztül a rosta alatt levő fiókba hull.

Egy más, nálunk általánosan használt tobozrostának a rajzát 
m utatja a 1 0 . ábra, ahol a tobozrostából kikerülő tobozok lejtős 
rácson (r) gurulnak le, míg a mag a rácson keresztül a rostaáll
vány fenekére (c) jut.

A tobozrosta alkalm azhatóságát nagyon m egnehezíti az, hogy 
gyors forgás közben a tobozok sokszor a rosta falához tapadnak 
s a m ag ki nem  pereg. Ezért némely helyen, így a beszterce
bányai m. kir. erdőigazgatóság kerületében levő mihálytelki mag- 
pergetőnél is, a ros
tába való öntés előtt 
a tobozokat asztalon 
deszkával lehenge
relve m egnyom kod- 
ják  s így kerülve 
a rostába, pikkelyeik 
könnyebben kinyíl
nak. A mag további 
kezeléséről később 
lesz szó.

A nap melegével 
való m agpergetés 
mai nap m ár hova
tovább helyet ad a
m esterséges hővel 10 . ábra.
való pergetésnek.
Főelőnye előbbinek abban áll, hogy a mag soha sem lesz nagyobb 
m elegnek kitéve, m int a m ekkorát a csirázóképesség veszélyeztetése 
nélkül elbír. Ezzel az előnynyel szemben azonban sok hátránya van. 
Hogy egyebet ne említsünk, a m agot csak a m agterm ésre következő 
őszön, vagy m ásodik tavaszszal használhatjuk fel, m ert a pergetés 
nyáron át történik ; a m unka lassan halad, szaporában, sok munkást 
igényel s kiváltképp az időjárás változandóságának van nagyon 
•alávetve.

B) M agpergetés f ű tö t t  helyiségben.

Az ide tartozó m agpergetőket az jellemzi, hogy a tobozokat 
zárt helyiségben, m indaddig m agasabb fokú m elegnek teszik ki,

1 3 '
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míg a pikkelyek felpattannak. Term észetes dolog, hogy a hőfok 
szabályozása itt fontos feladat, m ert nagyon alacsony hőfok mel
lett a m unka lassan halad s igen költséges, túlságos meleg mellett 
pedig a m agvak csirázóképességüket veszíthetik el. A m egenged
hető maximális hőfokra nézve eltérők a nézetek; 35—50° R. között 
ingadozik, de kivételes esetekben a 70u-ot is eléri. Minél m agasabb 
hőfok m ellett pergetünk, annál rövidebb ideig szabad a m agot az 
aszalóban tartanunk. Az alkalmazandó hőfok nagyságára nézve 
egyébként a tobozok faja is befolyással van, m ert az egyik kisebb, 
a másik nagyobb hőfok alkalmazása m ellett nyitja ki pikkelyeit.

Ide számíthatjuk azokat az egyszerű berendezéseket, am elye
ket ott találunk, ahol a szegényebb néposztály is foglalkozik 
m agpergetéssel. A szoba közepén álló kályha körül felaggatott 
félig telt zsákokba teszik a tobozokat, am elyekből időnkinti fcl- 
rázás után, a kályha m elegének behatása alatt, a m ag kipereg.

Egyszerű berendezés az is, ha zárt helyiségben a fűtött kályha 
körűi alkalmazott állványokra, egymás fölé cserén veket helyezünk 
el s ezeket tobozokkal rakjuk tele. A tobozokat időnkint kézzel 
vagy gereblyével átforgatjuk. A  kipergő mag cserényből-cserénybe 
hullva, a legalsó cserény deszkafenekére kerül; ha pedig a szoba 
ki van kövezve, legalól is rácsos cserényt alkalm azhatunk s ekkor a 
földre hullott m ag összesöpörhető. Ezt a m ódot ott alkalmazzák, ahol 
nem m inden évben és nem  nagy m ennyiségben pergetnek  magot, 
ahol tehát a m egfelelőbb berendezés költségei meg nem térülnének.

Valamivel költségesebb a berendezés, ha a kályhát nem a 
szoba közepén, hanem  az egész szobán keresztül U vagy patkó
alakban állítják fel, a szoba alját kikövezik s padlásának 4 szeg
letén szelelő lyukkal van ellátva. Itt a cserények m egtöltése, vala
mint a kályha fűtése is kívülről történik. A szoba kikövezése azt 
az előnyt nyújtja, hogy a pergő m ag a hűvös kövekre hullva, nem  
szenved kárt a melegtől; a szelelő lyukak pedig a meleg szabá
lyozására szolgálnak.

M indezeknél a berendezéseknél, tekintettel arra, hogy a per- 
getéshcz egyenletes m eleg szükséges, csakis cserépkályhák jö h e t
nek alkalmazásba. Mind az emlitett, mind pedig a később felsoro
landó m agpergetők kályháinak fűtésére a már felnyílt üres tobo
zokat használják fel, ami a m agpergetés költségeit nem  kis m ér
tékben  apasztja.
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© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



107

A hőnek célszerű felhasználása, valamint a pergetett mag 
minősége tekintetében előnyt kell adnunk az előbb leírtakkal szem
ben azoknak a m agpergetőknek, m elyeknél a cserények elhelyezé
sére szolgáló aszaló helyiségekbe, külön e célra berendezett hő
kamrákból, szelelő nyílásokon vagy bádogcsöveken keresztül ju t 
be a m elegített levegő a cserények alá. A  hőkam ra levegőjét ren
desen egy vagy több vaskályha melegíti, m elynek füstcsöve a hő
kam rában zeg-zugosan számtalan csavarodást tesz s csak miután 
melegét a vele érintkező levegőnek legnagyobbrészt m ár átadta, 
vezeti ki a füstöt a kéménybe.

Ahol évenként nagyobb m ennyiségű m agot kell beszerezni, 
vagy ahol a m agpergetést iparszerűleg űzik, leginkább ez utóbbi 
berendezéssel készítik a m agpergetőket. A  jelenleg üzemben levő 
ilyen intézetek, ám bár a lényegesebb elvekben egymással m eg
egyeznek, az aszalóban elhelyezett cserények berendezése tekinte
tében eltéréseket m utatnak s ezek alapján felosztjuk azokat a) m oz
dítható, b) m ozdithatlan , c) forgatható cserényii m agpergetőkre.

Az egyes rendszerek közti eltérés legjobban az intézetek be
rendezésénél tűnik ki s azért azokat példákban m utatjuk be, anél
kül azonban, hogy ezeket a m ár bonyolódottabb szerkezeteket épí
tészeti szempontból ism ertetni akarnék.
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a) M agpergetők m ozdítható cserényekkel. A 1 1 . cs 12. ábrák a  
Neustadt-Eberswalde-i (Poroszország) m agpergető1) berendezését 
mutatja. Az épület em eletes; földszinten van a hőkam ra A , melyet 
két oldalt a hűtők g-—g vesznek körűi. Az em eleten a hőkam ra 
felett van a C  kezelési tér s emellett két oldalt az aszalók, B. B  

A hőkam ra levegőjét /"vaskályha melegíti, melyből v, v, bádog
csövek a kályhában felmelegített levegő melegét a kam ra levegő
jének átadva, a füstöt g  vascsapóajtó felett D  kém énybe vezetik- 
A hevített levegő c— c tolókával elzárható nyílásokon át a B — B  
cserénysorok alá jut. A hőkam rát szelelők látják el friss levegővel.

12. ábra. 13. ábra.

A füstcsövek gyakori tisztításnak lévén alávetve, könyökükön ni 
ajtócskával vannak ellátva.

A cserények befogadására az aszalókban gerendaváz szolgál, 
m elyben a cserények könnyen ki- és betolhatok. A  váz köz
falai deszkával vannak borítva, a kezelőtér felőli nyílásai pedig 
lefelé nyíló ajtócskákkal vannak ellátva, hogy a m eleg levegő az 
aszalókból a kezelőtérbe ne juthasson.

•) Bővebb leírását lásd Walla ,Die Samendarren', 17. lap.
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A cserények 140 cm. hosszú, ;0 c m . széles és 17 cm. mauas 
keretek, m elyeknek alját a 13. ábrában látható, 4 mm.-es vasrúdakból 
készült, több helyen m egerősített rács képezi. A cserényeket mind 
a tobozok betöltésénél, m ind pedig kiszedésüknél a munkás a vázból 
kihúzza. A C  kezelőtér a cserények m egközelítését és kezelését 
könnyíti meg. A  cserényeket a padlásra felhordott tobozokkal töltik 
meg egy a padláson alkalmazott tölcséralakú nyíláson keresztül. 
Pörgetés közben többször m eg kell kavarni a tobozokat fagereb- 
lyévcl, hogy gyorsabban felnyíljanak.

i—

14. ábra.

A tobozok kinyílása után kipergő mag cserényről cserényre 
hullva, a legalsón keresztül a téglával burkolt hűtőtérbe ju t s onnan 
azután szárnyszegés és tisztítás végett más helyiségbe kerül. A 
hűtők alacsony ablakokkal vannak ellátva, hogy szellőztetéssel a 
hűtő téglaburkolatát le lehessen hűteni s ezáltal a m agot a túlságos 
meleg ellen megvédeni.

Nem sokban tér cl előbbitől Appcl m agpergető intézete Darm- 
stadtban, de említésre méltó azért a célszerű berendezésért, hogy 
a tobozokból pergetés közben elszálló vízgőz elvezetésére s álta
lában a hőm érsék kellő szabályozására az aszaló felett (14. ábra)
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a m ennyezeten és fedelen keresztül nyúló, elzárható szelelőlyukak (d) 
vannak alkalmazva. A berendezés az ábrából kivehető. Mihelyt a 
pergetés kezdetén a nedvesség elpárolgása folytán izzadni kezde
nek a tobozok, azonnal felnyitják a szelelő lyukakat s m indaddig 
nyitva tartják, míg a cserényeken elhelyezett tobozok felülete ismét 
m eg nem  szikkad.

Hasonló berendezéssel Németországban számos m agpergető: 
találhatunk. *)

b) M agpergetők m ozdithatlan cserényekkel. Az e nembeli kül
földi m agpergetők tárgyalását mellőzve, alábbiakban ism ertetjük

L eitnerjános körm endi 
(Vasm.) s a m. kir. er
dőkincstár zsarnócai 
(Barsm.) m agpergető- 
jé t, m elyek m indegyike 
mind a berendezés 
eredetisége és célsze
rűsége, mind pedig a 
pergetett m ag jósága te
kintetében méltán ver
senyez a külföldiekkel.

A körm endi magper- 
getőnek külön fűtő és 
aszaló helyisége van. 
A fűtőhelyiség tágas 
pincében van elhelyez
ve s két sorban álló, 

összesen 8  kályha (illetőleg tűzhely) szolgáltatja a pörgetéshez 
szükséges meleg levegőt (15. és 16. ábrák). A kályhasorok között 
széles folyosó A  vezet, melyből két ajtón keresztül a tűzhelyek 
m entén fekvő két hűtőkam rába (/>—E) lehet jutni. A tűzhely vas
rácsozatára helyezik el a tüzelésre használt tobozokat, még pedig egy
szerre m indig csak kis mennyiséget, hogy az elégés annál tökéle
tesebb legyen. A hamu a tűzrács alatti ham utartóba (h) hull. A 
tobozok lángja, útjában (b) csövek alkalmazásával oldalról, a lég
vezető (e) által pedig elölről annyi levegőt kap, hogy a láng izzó 
részecsei teljesen, tehát m ajdnem  füst nélkül elégnek s ezáltal a

') Lásd Walla ,Die Samendarren1 16—25 lap.
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hőnek nagy m értékben való kihasználását teszik lehetővé. Miután 
a füstalkotórészek nagyobbára elégnek, kem ényre nincs is szükség 
s a kevés füsttel kevert meleg levegő, (e/) rézsútos és fg) függélyes 
csatornán keresztül egyenesen a tűzhely felett keresztben vonuló, 
félhenger alakú (c) csatornába jut, mely a tűzhely folyosója felől 
ajtócskával van ellátva, s így az esetleg túlságosan nagy hőmérsék'et 
az ajtócskán betóduló friss levegő m érsékelheti. Ebből a félhenger- 
alakú csatornából a meleg levegő egy a földszintet a pincétől 
elválasztó s a hűtő kam rát valamint a kezelési tért keresztül szelő 
(k) csatornába jut, mely vastartókon nyugszik, oldalt számos hosz-

szúkás nyílással bir, teteje pedig házfedélalakúlag van készítve, 
hogy a cserényekből aláhulló m ag azon lecsúszva, m iham arább a 
hűtőbe juthasson. Ezekből a csatornákból ju t a nyílásokon eloszolva 
a cserények alá a m eleg levegő s innen a kezelőtéren át haladva, 
a m enyezeten levő (tu) kürtőn keresztül a szabadba. Minden egyes 
tűzhely, illetőleg hővezető csatorna felett egy m ozdíthatlan cserény- 
pár (a—a) fekszik, összesen tehát 8  cserénypár van. A cserények 
párosával egymás felett feküsznek, az alsó m indkét végivel a falra 
támaszkodik, míg a fölötte 80 cm.-nyire fekvő csak hátsó végével
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nyugszik a falon, elejét pedig a menyezetről lecsüngő vasrúdalc 
tartják. Valam ennyi cserénynek kis hajlása van a kezelő tér ( C) 
felé, ami a kezelés m egkönnyítésére szolgál. A cserények erős 
rostaszeríí drótszövetböl vannak készítve és vassíneken nyugosznak. 
Egy-egy cserény 10 4 m. hosszú és 2 m. széles. Területe tehát 21 m á.

Pergetés alkalmával először a felső cserényeket töltik m eg 
tobozzal s ha ezek már 1 2  óráig ki voltak téve a melegnek, az 
alsók kerülnek sorra s a felsőket újból friss tobozzal töltik meg.

1 2  óra múlva az alsó cserényen levő tobozokból a mag teljesen 
kipereg s a cserényről leszedett üres tobozokat a tobozrostán 
áteresztve, fűtésre használják fel. A cserények m egtöltését és kiürí
tését a kezelő tér felől eszközük olyformán, hogy a felső cserény 
kiürítésénél, az annak végén alkalmazott (o) támasztó deszkát kie
melik s az alsó cserény szélén levő (p) deszkát fogójánál fogva a 
kezelőtér felé hajlítják, amig függélyes helyzetbe ju t s ezután vonók
kal a tobozokat a felső cserényből az alsóba húzzák s ott eitere-
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getik. A m unka éjjel-nappal szakadatlanéi tart. A cserényekből 
kihulló mag a hűtőtérbe jut s innen kiszedve rendes kezelésnek 
lesz alávetve.

Á m bár a hővezető csatornákból kitóduló meleg levegő 
kevés füsttel is van keverve, ez a kezelőtérben való tartózkodást 
nem nehezíti meg, m ert azt ily csekély m ennyiségben a munkások 
elviselni képesek. A hőm érsék is elég tűrhető, m ert a m elegebb 
levegő felszáll s a m enyezeten levő kürtőn a szabadba jut.

A pergetés 24 óráig tart s ez idő alatt 100 métermázsa 
töbozt pergetnek 
ki. A hőm érsék 
30—36a R. Az 
egyenletes meleg 
ellenőrzésére az 
alsó cserényeken 
csüngő hőm érők 
szolgálnak. A h ő 
m érsék a (r) csa
tornán alkalm a
zott ajtó s a 
m enyezeten levő 
szintén elzárható 
kürtő segítségé
vel bárm ikor sza
bályozható.

Az épület egyik 
részében ezelőtt 
gőzfűtés volt al
kalmazva, de mi
után be nem  vált, 
felhagytak vele.

A ssam ócai, légfűtésre berendezett m agpergető r) (17— 22. 
ábrák), mely Tom csányi Gusztáv terve szerint készült, földszint és 
emeletből álló épületben van elhelyezve. A földszinten (17. á.) 
van az előtér (A), mely egyúttal fűtőtér is, a hőkam ra (5) és a 
hűtőkam rák (CC) ; az em eleten (18. ábra) a kezelési tér (£)  által

*) Egész részletesen leírva lásd az 1885. évi Érd. Lapok 778. s követ
kező lapjain.
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elválasztva a cserények (/ i), s szintén egy előtér (D), végül a padlás 
a friss tobozok elhelyezésére és szárítására van berendezve. A  föld
szintet az em elettel az előtérben felállított lépcső köti össze.

Á hőkam ra levegőjét egy az előtérből fűtött vaskályha (/e) melege 
hevíti (19. á.); a kályha füstje u alakban többszörösen derékszögben 
m eghajlított füstcsövön (g) a hőkam rán keresztül a kém énybe (c) 
van vezetve. A többszörös m eghajlítás folytán nagyobb hosszaságban

futó füstcső, melegét a fűtőtér levegőjének adja át, miáltal a hőki
használás tökéletesebb lesz. A hőkam rát az emelettől vastartók 
közé épített lapos bolthajtás, a két oldalt mellette fekvő hűtőkam 
rákból téglafalazat, s végre a fűtőtértől vaslemezajtó választja el. 
Közvetetlenül a hőkam ra boltozata alatt vannak a cserényterek 
alá futó hővezető csövek nyílásai (s), m elyek az em eleten levő keze
lési térből szelepek segítségével elzárhatok, vagy felnyithatók.
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A hővezető csövek bádogból készítvék, 10 cm. átm érőjűek, 
ott ahol a hőkam ra falában feküsznek göm bölyűek, míg a cserény- 
sorok alá nyúló részük négyzetes keresztszelvényű s egyik élükkel a 
cserénysorok felé vannak fordítva, hogy a lehulló m ag a csöveken 
lenn ne akadjon. Végük el van zárva, de két alsó lapjuk egész 
hosszában, két sorban apró nyílások szolgálnak a hőkam rából tóduló 
mclcg levegőnek egyenletes kibocsájtására.

A hőkam rától jobbra  és balra vannak az em eleten elhelye
zett cserénysorok alatt közvetlen a hűtőkam rák (CC-) A hőkam rát 
az emeleti cserénysortól csak a legalsó, m ozdíthatlan cserény 
választja el, melyen keresztül a kipergett mag a hűtőkam ra tégla- 
burkolatára hull.

A hűtőkam rák téglaburkolata alatt egy-egy zeg-zugosan veze
tett légvezető csatorna (d) van beépítve s ezek az előtért a hűtő
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kam rákon keresztül a hőkam rákkal kötik össze s az előtérből vas
ajtókkal elzárhatok. A légvezető csövek feladata a hőkam rából a 
cserények alá vezetett m eleg levegőt az előtérből frissel pótolni s 
egyúttal e friss levegőnek a hűtőkam rákon keresztül való vezetése 
által ezek tégla burkolatát folytonosan hűteni, nehogy az ott össze
gyűlő m ag csirázóképessége a nagy m eleg folytán kárt szenvedjen. 
A két légvezető cső keresztszelvénye egyenlő a hővezető csövek 
keresztszelvényeinek az összegével s ezzel az van elérve, hogy a 
légáramlás szakadatlan.

A hűtőkam rákból ajtókon az előtérbe lehet jutni.
Az előtérben 

van még felállítva 
a tobozrosta (f) 
a lépcső alatti 
üres té r pedig a 
fűtésre haszná
landó tobozok el
helyezésére szol
gál.

Az em elet (D) 
előterébe (e) lép
csőn ju thatunk 
fel. Az előtérből 
/  ajtó a kezelési 
térbe vezet.

A kezelési tér 
két oldalán van
nak az i— i  cse- 
rénysorok elhe

lyezve, m ég pedig jobb oldalt 4 cserénysor, baloldalt pedig három 
s a negyedik helyén a j  tobozrács. M inden cserénypár 5 egymás 
fölé helyezett s a legalsó kivételével, forgatható kettős cserénvből 
áll; az egyes cserénysorokat deszkafalak választják el egymástól, 
m elyek a hűtőkam rába is lenyúlnak, hogy a hővezető csövek meleg 
levegőjüket lehetőleg csak egy cserénysor alá juttassák. A cseré
nyek forgatására, azoknak a kezelőtér felőli végén, fogantyú van 
alkalmazva s m inden egyes cserényt kettős ajtócska választ el a 
kezelőtértől. A baloldalt elhelyezett tobozrács egyik szélén nyílás
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van, m elynek egy deszkából készült csatorna alkotja a folytatását 
s vezet le az emeletről a földszinti előtérbe, ahol egy vászontöm
lőben végződik. Ezen a nyíláson, illetőleg csatornán szállítják le a 
cserényekből kikerült tobozokat a földszinten levő tobozrostához. 
Minden cserénysor fölött a padláson egy nyílás-garat van kivágva, 
mely a padláson toboztölcsért képez s melyen át a szárított tobo
zokat a cserényekbe bocsátják Ez a nyílás egyúttal szellőztetésre 
is szolgál s fedővel elzárható. A hővezető csövek és a szellőztető 
nyílások kinyílása és bezárása által nem csak a szellőztetést, hanem 
a hőm érséket is tetszés szerint lehet szabályozni.

A cserények 15— 15 cm. vastag gerendaváz közé vannak 
beillesztve, m ég pedig az alsók szilárdan (2 1 . ábra I.) s az azok 
fölött levők egy vastengely körül forgathatóan.

22. ábra.

Valam ennyi cserény 1 m. széles és 2 m. hosszú, de míg az 
alsók csak egy, a felsők két keretből állanak, tehát egy cserénv- 
párt alkotnak. A cserénykeretek tengelyei, azok szélessének 2 5 

részében vannak elhelyezve, hogy így a fordítást önsúlyuk által m eg
könnyítsék. A fordítható cserénykeretek (22. ábra), bezárás alkal
mával vízszintesen feküsznek s tolókával a tartógerendához 
erősíthetők. A cserénykeretek  felső részét 12 mm. kereszt- 
szelvényű, vasrudakból készült rács fedi ; az egyes rácsrudak a 
mozdítható kereteknél 2 0 -, a szilárdaknál 1 0  mm. távolságra feküsz
nek egymástól, hogy ez utóbbin a tobozok a hűtőkam rákba ne 
hullhassanak.

A szilárd keretekhez hasonlóan van szerkesztve a tobozok 
összegyűjtésére szolgáló tobozrács is.

A padlásra a főépület két oldalán levő szárnyépületeken
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lehet feljutni. Ezek a szintén em eletes épületszárnyak, egyszerű 
favázas szerkezetűek s a kipergetett m agvak raktározására szol
gálnak.

A  magpergetés menete a következő:
A cserénysor keretei mind felnyittatván, a cserénysor feletti 

padlásnyíláson át első sorban a sor alját alkotó szilárd cserényt 
töltik m eg tobozzal, ezután a következő cserénypárt záratjuk be s 
töltetjük meg és így tovább, míg az egész sor megtelik tobozzal. 
Egy-egy cserényre legcélszerűbb 0 7 5  hl. tobozt tölteni, m ert

nagyobb m ennyiségnél rosszúl nyílnak a pikkelyek. M egtöltés 
után a kezelőtér felőli ajtócskákat bezárják s a pergetés kezdetén 
a padláson levő szellőztetők nyitvatartandók. hogy a tobozokból 
fejlődő vízgőz eltávozhassák.

Pergetés közben többször át kell forgatni a tobozokat s a 
forgatást m indig a legfelső cserényen kell kezdeni, hogy a már 
kipérgett m ag m iham arább a hűtőtérbe jusson. A pergetés lúcnál 
24, erdeifenyőnél 36 óráig tart. A lúcfenyőtobozok legkönnyeb
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ben nyílnak, a zsarnócai m agpergetésnél szerzett tapasztalatok 
szerint 35° C-nál, az erdei fenyőtobozok pedig 40° C-nál.

H a a tobozok m ár kinyíltak, a pergetés be van fejezve s a 
tobozokat a cserények m egfordítása által fokozatosan a legalsó 
szilárd cserényekbe bocsátják, honnan azután a tobozrácsra, majd 
pedig a töm lőn át a tobozrostába kerülnek s átrostálás után a 
hőfejlesztő kályha fűtésére használják fel. Az ism ételt m egtöltés a 
már leírt m ódon történik. A  kiürítést és m egtöltést két munkás 
fél óra alatt jó l végezheti.

A kifejtett m agot átrostálják, szárnyaitól megszabadítják, 
megtisztítják, az épület padlásán külön e célra készült ham bárok-

24. ábra.

bán, ládákban vagy pedig a padláson kiteregetve eltartják. Időn- 
kint, rendesen hetenkint egyszer átlapátolják, hogy m eg ne m ele
gedjék.

A zsarnócai m agpergetőnél 1 klgr. lúcfenyőm ag összes 
költségei átlagban 1 korona 26 fillért és az erdei fenyőmag költ
ségei 3  korona 4 4  fillért tesznek ; emellett a lúc m agjának csirázú- 
képessége 70—75% -ot, az erdeifenyőé 65— 70°/o-ot tesz ki. Azt 
is az ottani tapasztalatok bizonyítják, hogy :

l ’ttdas  : Erdőművelés tan. 14
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1 hl. lú c fc n y ő - to b o z ........................... 1.44 kgr.
1 hl. erdeifenyő-toboz . . . .  0.80 »
1 hl. jegenyefenyő-toboz . . . 6 . 0 0  »

szárnyatlan m agot ad.
A  m ihálytelki m agpergető (a besztercebányai m. kir. erdő- 

gatóság kerületében) a zsarnócaitól csak némi szerkezeti eltérések
ben különbözik s ezért leírását e helyen mellőzhetjük. A miháljr- 
telki m agpergetoben ez időben csak lúcfenyőm agot pergetnek s a 
pergetési költség, az összes kiadásokat és a befektetett tőke tö r
lesztését is beszámítva, kgram onkint 1 korona 80 fillért tesz ki.

Egy hl. tobozból 1*2 kgr. szár
nyatlan m agot nyernek; a csi- 
ráztatási próbák 78°/o csirázó- 
képességet mutattak.

c) M agpergetők forgatható  
cserényekkel. Ezek, a cserények 
alakjában térnek el az eddi
giektől. Itt adjuk a Carolathei 
m agpergető leírását.

Az aszaló és hőkam ra (23. 
és 24. ábrák) egyesítve van 
egy nagy terem ben (A ), mely
től a kezelési tért (C) közfal 
választja el. Ebben a közös 
helyiségben van a 1 2  cserénv 
két sorban elhelyezve. A cse
rények  {b— b) az eddig ismert 
alaktól eltérve, fekvő hengert 

alkotnak, m elynek palástja, a már leírt tobozrostáéhoz hasonlóan, 
vékony vasrudakból készült s a tobozok betöltésére elzárható 
nyílással bir. Minden egymás végtében fekvő két cserénynek közös 
tengelye van, amelylyel az állványra ráfekszik ; egyik vége 
a közfalon keresztül a kezelőtérbe nyúlik ki s forgatóval van 
ellátva. A cserények két oldalt ellenzőkkel vannak m egvédve a 
m ag szétszórása ellen. Az ellenzők (25. ábra) a m agot egy, a 
cserénypár alatt közvetetlenül húzódó kikövezett árokba (p) terelik, 
honnan a kezelőtérből az árok nyílásán keresztül favonóval 
kihúzzák. A  cserényeket az épület padlásán (B ) alkalm azott s a
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cserény ajtócskájába beillő («) tölcséren keresztül töltik m eg toboz
zal. A pergetés befejezése után a tobozokat a cserényajtócskán át 
szintén a (p) árokba ürítik s vonóval a kezelési térbe húzzák ki.

A  pergetéshez szükséges m eleget két kályha szolgáltatja, 
melyek a falak m entén elvonúló, te tején  vasfedéllel ellátott (in) 
kövezett csatornába vannak elhelyezve s fűtésük D -bői történik.

Pergetés alkalmával a cserények ajtócskáit kinyitva, azokat 
a tölcséren keresztül tobozzal m egtöltik. Ezután a kezelőtérben 
levő m unkás a cserényeket, kinyúló forgatójuknál fogva, felváltva 
sorban forgatja, mindaddig, míg a tobozok felnyíltak s közbe a 
lehullott m agot kihúzza.

Minthogy a m unka gyorsan folyik s a m unkások az aszaló
ban  nem járnak, a hőm érséket 70° R -ra is fel lehet emelni 
anélkül, hogy a m ag csirázóképességére káros hatást gyakorolna.

Ennél a rendszernél a tobozrosta használata fölösleges, m ert 
•a tobozok m ár a cserényekben teljesen kinyílnak.

C) M agpergetők  gőzfű tésse l.

Ezeknél a m agpergetéshez szükséges hőm érséket vízgőz szol
gáltatja, m elyet a külön gépházban elhelyezett kazánból, az aszaló 
helyiséget többszörösen átfutó vascsó'rendszeren vezetnek át. A gőz
vezető csövek nem csak az alsó cserények alatt vannak elhelyezve, 
Ranem a fennebb fekvő cserények alá is elvezethetők s ezáltal a 
szükséges m eleg ham arább és egyenletesebben állítható elő. A gőz, 
kötött melegét a bekövetkező sűrítés (kondenzáció) folytán adja 
át a csőnek, mely azt kisugározza s ezután részint gőzalakban, 
részint mint sűrített víz kerül vissza a kazánba.

Hazánkban a körm endi m agpergető részben egyideig gőz
fűtésre volt berendezve, de ez a célnak teljes m értékben m eg nem 
felelt s így felhagytak vele. Ném etországban D arm stad tban1) 
K ellernek van nagyobbszerű, gőzfűtésre berendezett m agpergetője, 
m elynek leírását azonban mellőzhetjük, m ert berendezése a fűtés 
kivételével, a már ism ert elvek szerint történt, a fűtés módja p ed :g 
bővebb m agyarázatra nem szorúl. i)

i) Lásd Walla: ,Die Samendarren1 31. és 
•598. lapjait.

Gayer: ,Forstbenutzung‘ 

U*
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5 - A  magpergetés egymásutánja s a mag tisztítása.

A m agpergetéshez gyűjtött tobozokat szelló's pajtákban vagy 
padlásokon teregetik  szét s légen száradt állapotban viszik a m ag
pergetőbe, ahonnan a mag kipergése után a tobozrostába kerülnek,, 
hogy a m ég bennük rekedt m ag is kipergettessék.

Helyenkint, —- így K örm enden is, —- a tobozokat, m ielőtt a 
cserényekbe raknák, hengerrostán bocsájtják át, am elynek ritkán 
álló, drótszálakból készült palástja a fenyőtűket, egyéb tisztátalan- 
ságot, sőt az apróbb tobozokat is különválasztja. Az apróbb tobo
zokat, m ert nehezebben nyílnak, külön pergetik.

A pergetésnél különös figyelmet kell fordítanunk a hőm érsék 
szabályozására, nehogy túlmagas hőm érsékkel a m agvak csirázó-

képességét veszélyez
tessük. Mindig figye
lembe kell vennünk, 
vájjon frissen szedett 
vagy m ár régebben 
gyűjtött tobozokat per- 
getünk-e? m ert friss 
tobozok pergetésénél 
50— 60° R.-ra is fo
kozhatjuk a hőm érsé- 

26. ábra. két, holott a m ár jó l
kiszikkadt tobozokat

sokkal kisebb hőm érsékkel kell kezelni. Egyébiránt a hőm érsék 
szabályozása nem csak a tobozok nedvességi állapotától, hanem a 
fanemtől is függ. A vörösfenyő-toboznál például a hőm érsék lehet 
35— 40°, az erdeifenyőnél 30—40°, holott a lucfenyőnek 25 — 30°, 
a simafenyő- és égernek pedig már 15— 20° R. is elég. Ebből láthatjuk, 
— ezt a tapasztalás mindig bizonyítja is, — hogy legnehezebben 
pattognak fel a vörösfenyő, könnyebben az erdei és feketefenyő 
és legkönnyebben a lúc-, simafenyő és éger tobozai. Éppúgy azt 
is bizonyítja a tapasztalás, hogy a frissen szedett tobozok pikkelyei 
nehezebben nyílnak, mint a m ár hevertetett, tehát szikkadt tobo
zoké s ebből viszont az is következik, hogy a tobozokat a m eg
engedett s m ár ism ert határok között lehetőleg későn kell gyűj- 
tetnünk.
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A m agpergető berendezése annál tökéletesebb, minél inkább 
hatalm unkban van a hőm érsék leszállítása vagy fokozása.

A vörösfenyő tobozai a pikkelyek szoros záródása folytán 
igen nehezen nyílnak s belőlük a m agpergetőben csak annyi m ag 
hull ki, am ennyit a pikkelyek felső részének nyílása kiperegni 
enged. Ha tehát a bennük levő összes magm ennyiséghez akarunk 
jutni, akkor a tobozok feldarabolása elkerülhetetlen. Rendelkezünk 
is e célra alkalmas tobosdarabolókkal, m elyekkel a tobozok fel- 
darabolása igen könnyen s célszerűen történik.

Ilyen szerkezetet mutat a 26. ábra.
A tobozdaraboló a tobozróstához hasonló üres henger, mely

nek palástja sűrűn egymás mellé illesztett vasrudakból áll; állványra 
van szilárdan erősítve. A henger belsejében, kívül forgatóval ellátott 
tengely fekszik, melyre 8  karral tartva, 
négy, a henger oldalával egyközűen 
futó léc van erősítve. A lécek a hen
ger palástja felé néző oldalon apró 
óles késekkel vagy szegekkel vannak 
sűrűn kirakva úgy, hogy a lécek és a 
henger palástja valamint a késecskék 
között csak a pikkelyeitől m egfosztott 
tobozorsó fér keresztül.

E bbe a hengerbe teszik az aszaló
ból kikerült tobozokat. A  tengely gyors 
forgatása mellett (sok esetben gőzerő 
hajtja) a pikkelyek a tobozorsóról szakgattatnak, s a kihulló 
m aggal együtt a henger két végére halmozódnak, honnan a m unka 
befejezése után a henger nyílásán kiszedetnek. A  henger palást
ján ak  üregei között m unka közben tám adt por elszáll.

Egyszerűbb szerkezetet használnak Tirolban, mely azonban az 
előbbivel célszerűségben nem  versenyezhet. Ez a szerkezet (27. ábra) 
fából készült s állványon forgathatóan m egerősített hengerből 
áll, m elynek palástja belülről ékalakú lécekkel van sűrűn kirakva. 
A henger forgása közben, a benne levő tobozok a henger falához 
és egymáshoz is ütődvén, pikkelyeik leválnak s a m ag kiszabadul.

Kicsiben igen célszerűen alkalmazható a vörösfenyőm ag 
kipergetésére, Krömbelbein, vareli főerdész eljárása is.1) K röm belbein

*) L. Burkhardt: ,Säen und Pflanzen“ IV. kiadás, 402. oldal.
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ugyanis a későn szedett, dértől m egcsípett vörösfenyő-tobozokat 
a nap m elegével pergeti ki. A nap m elege a pikkelyek végeit 
felnyitja s a m agnak egy része már akkor kihull. A magládából 
ezután elzárható kosarakban elhelyezve, 24 órára víz alá merítik a 
tobozokat, honnan ism ét a m agládába kerülnek vissza. A m ásod
szori pergetésnél m ég az eddig benn m aradt m ag is kipereg.

A jegenyefenyő tobozai, tudvalevőleg pikkelyeiket a maggal 
együtt érés u tán nem sokára elhullatják s csak az üres tobozorsó 
m arad a fán. A tobozokat tehát kellő időben, az érés után 
azonnal kell szedetnünk (Zsarnócán rendesen október 5—6-ika 
közt) s szellős, száraz padláson 30— 40 cm.-nyi vastagon eltereget- 
nünk. Többszöri átlapátolás után a pikkelyek lehullanak s nagy
szemű rostán  átrostálva, a tobozorsót és a pikkelyeket a magtól 
elkülönítik.

Ha a m agot bármily eljárással kipergették, m ég szárnyaitól 
is m eg kell szabadítani, m ert a szárnyas maggal való vetés igen 
egyenlőtlen szokott lenni s más tekintetben is hátrányos (nem 
ju t oly könnyen be a talaj m élyedéseibe, a m adarak könnyebben 
hozzájuthatnak stb.). A mag szárnyainak szegése tehát erdősítés 
szempontjából igen előnyös s ez m eg is történik rendesen az olyan 
magvaknál, am elyeknek szárnyai a külső burokhoz nincsenek 
ej-ősen odanőve, de sokszor még a jegenye és vörösfenyő magját 
is, dacára, hogy a munka nehézkes, m ert a szárny a maggal 
szorosan össze van nőve, m egszokták a szárnytól szabadítania 
A fekete, erdei és lucfenyő m agjainak szárnyszegése könnyen 
történhetik , m ert előbbi kettőnél a szárny harapófogó m ódra övezi 
át a magot, a lucfenyőnél pedig a m ag széles oldalával simúl a  
szárny töm ött lapjához s arról könnyen lefeslik. Ezeknek a m ag
vaknak a szárnyszegése úgy történik  legkönnyebben, hogy a m ag
vakat m indenekelőtt langyos vízzel m eglocsolják s hogy m inden 
m ag átnedvesedjék, átlapátolják, azután nem  nagy rakásokban fel
halmozzák s így hagyják, míg a rakások annyira át nem  m ele
gednek, hogy a beléjük dugott kéz a m eleget m egérzi; ezután a 
rakást át m eg átforgatva, a m agot legalább 15 cm.-nyi vastagon 
kiteregetik s közönséges cséppel kicsépelik. Cséplcs alatt a m ag 
igen könnyen elhullatja szárnyait s kellően és gyorsan m eg
szárítva, szelelő rostán a már elvált szárnyaktól könnyen m eg
tisztítható.
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A jegenye- és vörösfenyő m agja is hasonló elbánásban része
sül, mégis azzal a különbséggel, hogy ezeknél, a rakásba halmozott 
magnak nagyobb hőm érsékre van szüksége, (mert a szárnyak 
erősebben vannak oda nőve), ami azonban a csirázóképességet veszé
lyezteti. A zért ezeknél rendesen  és nálunk valamennyi fenyőfélére 
nézve általában, a száraz úton való szárnyszegést alkalmazzák.

Egyik m ódja ennek az, hogy a szárnyas m agot félig telt 
zsákokban szalmára vagy csak tisztán a padlóra teszik s 
addig csépelik, míg a m ag szárnyaitól megszabadúl. L eitner J. 
körm endi m agpergetőjében a m agot külön e célra készített gép
ben szárnytalanítják. Ez a tisztítógép (Détacheur) 75 cm. hosszú, 
40 cm. átm érőjű, szilárdan álló üres vashengerből áll, m elynek 
belső oldalfala csavarszerűleg futó, kiem elkedő bordákkal van 
ellátva. A henger belsejében forgatható kisebb henger foglal 
helyet, m elyen szintén csavaros elhelyezéssel lószőrkefék vannak 
alkalmazva. A belső henger forgatása közben (gőzerő hajtja s 
percenkint 600 fordulatot tesz) a kefék a külső henger oldalfalait 
horzsolják s a közéjük futó m agot szárnyától megfosztják. Az egész 
készülék kissé ferdén fekszik s m agasabban fekvő végén a szárnyas 
mag felvételére, ellenkező oldalán a tiszta mag kibocsájtására 
alkalmas nyílással van ellátva. E  géppel naponta 600—800 kgr. 
magot lehet szárnyaitól megfosztani. (Mihálytelken is ilyen szárny- 
talanitót használnak, de hajtására lóerőt alkalmaznak.)

A szárnyaszegett magból a szárnytörm eléket s egyéb tisz- 
tátalanságot, de egyúttal a léha m agot is kézi rostával, vagy szó
rással és pakolással is el lehet távolítani. Sokkal tökéletesebben 
tisztít azonban a gabona tisztítására használt szelelő rosta. Meg kell 
még jegyeznünk, hogy a szelelőrosta forgatásának gyorsaságára 
vigyázni kell, nehogy a léha m aggal és a szárnyakkal együtt a jó  
m agot is kihajtsa.

Az eddigiekből term észetesnek látszik, hogy a tobozokból 
nyerhető jó  m agm ennyiség a körülm ények szerint igen változó s 
m indig függ a tobozok m inőségétől, a gyűjtés idejétől, a kezelés
től stb. Vannak évek, m időn a tobozokban több a léha mag, mint 
jó meleg, de nedvességben sem szűkölködő esztendőkben, am ikor 
a tobozok rendesen  sok jó  m agot adnak. De m ég a szárnyszegés 
és tisztítás kivitele is befoly a m agm ennyiség kisebb vagy nagyobb 
voltára.
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6. A m agvak eltartása.

A m agvak eltartásánál főgondunkat az képezze, hogy 
a csírázás feltételeit, t. i. a nedvességet, meleget és levegőt csak 
oly m értékben engedjük érvényesülni, hogy a csírázás m eg
akadályozásával, a  m agban elhelyezett tartalék táplálóanyagoknak 
megóvását s ezzel m agának a csirának épségben tartását lehetővé 
tegyük. S ez okozza ném ely magvaknál az eltartás nehézségét, 
m ert igen szellős helyen túlságosan kiszáradnak, nedvesen tartva 
m egpenészednek vagy elkorhadnak, rakásokon pedig megfűlnek. 
Magvak, m elyek sok vizet tartalmaznak, m int a tölgy, gesztenye, 
bükk, dió nehezen, csak egy télen át tarthatók el s azok is, m e
lyek hosszabb idejű heverést kibírnak, fél évi pihenés után csirázó- 
képességükből sokat veszítenek, így különösen a jegenye- s erdei 
fenyő, szil, éger, nyír, nyár stb. Legtovább m egőrizhetők a csírá
zás nagyobb veszélyeztetése nélkül a lúc-, erdei s feketefenyő 
magjai, főleg ha tobozokban m aradnak; de különben is 3— 4 évet 
kibírnak, éppígy az ákác m agja is ily hosszú ideig eltartható. Álta
lában a tapasztalat azt bizonyítja, hogy ham arább rom lanak azok 
a  magvak, am elyek érés után azonnal lehullanak a fáról, m int azok, 
m elyeknek gyümölcse hosszabb-rövidebb ideig m ég a fán marad.

Az eltartás gondjai közé még a magevő állatok ellen való 
védelem nek megfelelő alkalmazását is hozzá kell vennünk. így 
azután külön m ódot alkalmazunk a vízben gazdagabb, nagyobb 
s nehezebb magvak eltartására, m int am ilyenek a már többször 
em lített tölgy és bükkm akk, gesztenye és dió s külön eljárás szerint 
tartható el a többi, szárazabb könnyű mag.

Bár m indenképpen kell arra törekednünk, hogy az őszszel 
gyűjtött tölgym akkal m ég ugyanazon év őszén erdősítsünk is, m ert 
különösen nagy m agkészletnek a teleltetése sok vesződséggel jár, 
mégis sokszor előfordúl az az eset, hogy a tenyésztő, vagy a rossz 
időjárás miatt, vagy m ás körülm ény folytán kénytelen a m akkot 
tavaszig tartani vagyis átteleltetni.

A  term észet m aga gondoskodott arról, hogy az őszszel le
hullott m akkban tavaszig hiba ne essék, m ég pedig úgy, hogy a m ak
ko t a fák lehullott lombjával letakarván, egyrészt megóvja a meg- 
fagyástól, de másrészt nem  vonja el tőle a nedvességnek s hő- 
m érséknek azt a fokát sem, am ely szükséges ahhoz, hogy a m akk

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



217

tavaszig a maga frisseségében m egm aradhasson. A term észet ezt a 
kiváló gondoskodását nem csak ellestük, de utánozzuk is olyankor, 
ha nem túlsók m akk eltartásáról van szó s ha a magevő állatok 
ollen való károsítástól nincs mit tartanunk, vagy a kellő védelem 
ről gondoskodhatunk. Ilyenkor ugyanis m akkészletünket az erdő 
védettebb helyén szétteregetjük s lom bbal esetleg szalmával is be
fedjük s az egészre rozsét hányunk. N agyobb m akkm ennyiség át- 
teleltetése ilyen m ódon term észetesen bajosabb azért, m ert a szét- 
teregetés rendkívül nagy területet igényelne s így a m akk nagyon 
is ki volna téve más káros befolyásoknak, nagyobb rakásokban 
tartani pedig ily m ódon nem  lehet s azért más módhoz kell folya
modnunk.

Főszabály a teleltetésnél, hogy a m akkhoz könnyen hozzá
férhessünk, m ert nagyobb m ennyiségnél, különösen enyhébb idő
járás alkalmával, szükséges a m akknak erősebb szellőztetése, sőt 
olykor forgatása is s csak a kem ényebb hideg beálltával szüksé
ges az erős takarás.

A teleltetésre ajánlott sok m ód közűi nagyobb m ennyiségű 
m akknak évről-évre való teleltetésére legjobb a Tom csányi Gusztáv 
m. kir. főerdőm ester által tervezett állandó m agtelelö kunyhó, m ely
nek szerkezetét a 28— 31. ábrák m utatják.1) Előnye az, hogy a 
kunyhó 4— 6 m. széles s elég magas is arra, hogy a m akkot köny- 
nyen lehessen szellőztetni s lapátolni. Nagy előnye továbbá, hogy 
a kunyhó körűi ásott ároknak belső m eredek fala, nem különben a 
szarufák alja jó l illesztett deszkákkal van borítva s ennélfogva a 
m akkhoz egerek nem  juthatnak.

A kunyhót keresztm etszetben feltüntető 30. ábrán az M  M  
rész az 1 '5—2 m. szélességre készített m agtartó m élyedéseket mu
latja, közepén gyalogjáróval, mely utóbbi, ha éppen igen sok m ak
kot kellene s különben nem lehetne elhelyezni, el is hagyható, de 
a  m akk hozzáférhetésére s forgatására sem m iképpen sem fölösle
ges s elhagyása esetében a kunyhót m indkét oldalán kell okvetle
nül ajtóval ellátni. A 29. ábra a kunyhót hosszában átmetszve 
m utatja s rajta a A’-vel jelölt rész a kunyhó körüli árkon keresz
tül helyezett pallót tünteti fel, amelyet csak akkor kell az ajtóhoz 
támasztani, ha a kunyhóban dolgunk van, különben nem, m ert a 
magevő állatoknak kényelm es átjáróul szolgálna. A 31. ábra a

0  Bővebb leírását lásd az ,Erdészeti Lapok* 1886. évi V. füzetében.
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kunyhót az ajtó felőli oldalról tünteti elő a körülötte levő árok
kal együtt. Két egymással szemben levő ajtónyílás azért cél
szerű, hogy a kunyhót jobban lehessen szellőztetni s éppen ez 
okból szükséges az ajtókat lécből készíteni, télire pedig szalmá
ból készült takaróval borítani. A kunyhót magát, szalmával vagy 
náddal szokás befedni.

A száraz időjárás m ellett összegyűjtött s kellően szikkasztott 
m akkot betöltjük a kunyhó m agtartóiba s kezdetben gyakran, k é 
sőbb ritkábban átforgatjuk, közben a már látszólag egészen szik
kadt m akkot m m dennap megvizsgáljuk s ha csak némileg izzad,.

újból át kell lapátoltatni. A tél hidege bekövetkezésekor a m akkot 
15— 25 cm. vastagon szalmával takarjuk be.

Jó szolgálatot tesz Alcm ann kunyhós m ódszere i s,1) mely abból 
áll, hogy száraz és szellős helyen 2 '5—3 m éter széles s 25— 30 
cm. m ély árkot olyan hosszúságban ásatunk, hogy abba m akk
készletünk jól elférhessen. A kiásott földet az árok mentén, eső s 
hóvíz ellen jobbról-balról töltés gyanánt rakatjuk fel. Az így el
készített árok fölé oly m agasságban, hogy alatta a munkás kényel
m esen járhasson, vastagabb dorongfából — éppúgy mint a répa-

*) Bővebben 1. Fekete L. ,A tölgy és tenyésztése' 70—71.
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vermeknél szokás — födelet készíttetünk, mely szalmával vagy 
náddal födetik be s a bejárót is szalmából fonott egyszerű ajtóval 
látjuk el. Az így olcsón összeállítható kunyhóba a m akkot nyirko
sán is berakatjuk, m ert a legfeljebb 30 cm. magasra rakott m akkot 
annyival inkább lapátolhatjuk kényünk-kedvünk szerint, m ert a 
vermet a m akk ilyen elhelyezéséhez szükséges m értéknél 1-5— 2

30. ábra.

/  --zoa
31. ábra.

nt.-el hosszabbra készíttetjük s a lapátolást felváltva, a verem nek 
egyszer az egyik, m áskor a másik szabad végén kezdve végezzük. 
Ilyenképpen kiszikkasztva a makkot, eró'sebb hideg beállása eseté
ben, a tetó'oldalakon egymás átellenében készített nyílásokat szal
mával betöm jük s az ajtót is gondosan elzárjuk. Nagyobb hidegek
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alkalmával m agát a m akkot is betakarjuk szalmával, de csakis 
addig, míg a nagy hideg tart. Lágyabb időben nem csak a szalma
takaró t kell levennünk, de az egész m ennyiséget újból átlapátolnunk.

Jó az az eltartási mód is, m elyet M anteuffel ajánl, ha ponto
san és gondosan alkalmazzuk.1) Ez abban áll, hogy lejtős helyen, 
m ely azonban az odaszívárgó víztől m entes legyen, m integy l 1 2— 2 
m éter mély, sír forma gödrö t ásatunk egyenes falakkal, hosszában 
a lejtés irányával. A  gödör fenekétől dréncsöveket rakunk le a 
lejtő irányában, hogy az összegyűlt vizet levezessék s a gödör 
fenekét jó  nagy term éskövekkel rakatjuk ki éppen azért, hogy az 
oda szivárgó víz a dréncsövekbe juthasson. A kővel kirakott fene
ket éppúgy, m int a gödör oldalait palló-deszkákkal béleltetjük ki 
s a fenekére jó l szikkadt, tiszta folyami hom okot szóratunk. E rre 
egy réteg m akkot teregetünk szét, rá ismét hom okot s így fel
váltva hom ok- és m akkrétegekkel kitöltjük a gödröt 30—40 cm. 
híjján, légiéiül is hom okréteggel tetőzve be. Ezután a gödör szé
lességét átérő deszkadarabokkal fedjük be a hom okot, a gödör 
üresen m aradt felső részét pedig földdel töltjük ki s a földet még 
a  gödör felett sírhalom form ára halmozzuk fel, annyira, hogy az a 
gödör szélét m indenütt 30—35 centim éterrel túlhaladja. A  halom 
körűi m ég vízfelfogó árkot is húznak, mely a lejtő felőli oldalon 
levezető árokba nyílik.

Kisebb m akkm ennyiség tclcltctéséncl alkalmazható m ég az a 
m ód is, mely abból áll, hogy a csem etenevelésre jó l megművelt 
nagyobb ágyakban, 30—35 cm. mélységű barázdákat illetőleg árko
kat készíttetünk s ezeket száraz rőzsével, ahol lehet lúc- vagy 
jegenyefenyőgallyakkal kirakatjuk, a m akkot erre a rőzse vagy 
gallyrétegre szóratjuk, azután megint rőzsével vagy gallyakkal 
s végűi földdel betakarta tjük. Szelelőkűl az árok közepébe s vé
geire rőzsenyalábokat állíttatunk. Ez az egyszerű, könnyen alkal
mazható s olcsó eltartási módja a m akkteleltetésnek szintén ajánl
ható, m ert megközelíti a m akknak term észetes áttelelését.2)

Ugyanilyen, de valamivel m élyebb és szélesebb gödrökbe 
rakhatjuk a m akkot hom okkal váltakozó rétegekben s csak arra 
legyen gondunk, mint az előbbi m ódnál is, hogy szellőztetés cél
jából a gödör belsejét rőzsenyalábokból vagy kukoricaszárból ké-

') Lásd Fekete Lajos ,A tölgy és tenyésztése' cimü mű 70. 1.
2) Bővebben 1. az .Erdészeti Lapok' 1887. évi IX. füzetében.
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szült kürtőkkel hozzuk a külső levegővel érintkezésbe. Rozsét vagy 
nehány kukoricaszárat nyalábba kötünk, ezt a gödör fenekére 
állítjuk s e körűi rakatjuk a m akkot úgy, hogy betetőzése után a 
nyaláb vége kiálljon. A  szellőztetést ez az eljárás elegendő m ér
tékben közvetíti.

Jól el lehet tartani a m akkot következő m ódon is :1) lécek
ből készült rekesznek, kukorícagórénak vagy bárm ely más a leve
gőnek m inden oldalról kitett, tehát szellős, de fedél alatt álló he
lyiségnek fenekére jó  vastagon szalmát terítünk le s erre 25— 30 
cm. vastagon úgy töltjük fel a makkot, hogy oldalvást kereken- 
körűl egy arasznyi üres tér m aradjon, m elyet m egint szalmával 
rakatunk be, azután az egész m akkréteg fölött újra elég vastag 
réteg szalmát adunk, erre ism ét egy ré teg  m akkot s ezt addig 
ismételjük, amig a tér engedi vagy m akkészletünk el van helyezve; 
végre az utolsó m akkréteget is jó  vastagon szalmával befedjük. Az 
elrakás eme m ódjának azonban m egvan az a hátránya, hogy sok
szor a m akk nagy m értékben elveszíti nedvességét s későre csírá
zik, de sok m ag el is veszti csirázóképességét, m ert kiszáradván, 
kotyogóssá válik.

Az osztrák erdészeti kísérleti állomás M áriabrunnban kisebb 
m akkm ennyiséget igen jó l eltartott egész télen át a v íz  alatt. 
Ugyanis a makkal telt zsákokat a csem etekert kútjaiba bocsátotta 
le s ott hagyta egész a tavaszi vetés idejéig. A  m akk csirázóké- 
pessége ezzel az eljárással m itsem  szenvedett.2)

Pincékben is teleltethetjük a m akkot, feltéve, hogy a pince 
száraz, úgy, hogy száraz hom okkal váltakozó rétegekben rakatjuk. 
-Meg kell továbbá em lékeznünk a garm adában való teleltetés m ód
jairól is, m elyeknek egyike abból á l l3:) hogy a m akk részére 
száraz helyet keresünk ki s azt egerek ellen köralakban árokkal 
veszszük körül. E rre a helyre a m egszikkasztott m akkot tenyérnyi 
vastag szalmaágyra, szalmával váltakozó rétegekben garm adára 
rakjuk, szalmával befödjük, erre  pedig földet hányunk, de csak akkor, 
ha nagyobb hidegek állnak be. A garm ada tetejét nem  borítjuk be 
földdel, hanem  arra zsúpszalmából födelet készíttetünk, hogy a

') Lásd Fekete L. ,A tölgy és tenyésztése1 69. 1.
3) Illés szerint ugyanígy te leltetett át nagyobb mennyiséget Páncér 

József, Szabadka városának erdömestere is.
3) Lásd Tomcsányi G. .Erdei facsemeték nevelése* 90. 1.
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m akk be ne ázzék, de a levegőtől elzárva ne legyen. Ugyancsak 
ebből az okból a garm ada közepére karót veretünk be s azt a 
m akk berakását m egelőzőleg zsúpszalmával lazán körül köttetjük 
úgy, hogy a szalmával körülvett karó a garm adából kinyúljon s 
csak erre teszszük azután a szalmából készült födelet.

Szükséges, hogy kü
lönösen a tölgymakk 
eltartására vonatkozó s 
jóknak  bizonyult m ó
dok közül minél többet 
ismerjünk, hogy alka
lom adtán kiválaszthas
suk s alkalmazhassuk 
azt, mely a meglevő vi
szonyoknak leginkább 
megfelel.

A  garm adában  való 
eltartásnak m ásik mód

já t  oly magvak eltar
tásánál alkalmazzuk, 

am elyek erősebb kiszáradás folytán sem vesztik el csírázó képes
ségüket, am ilyenek főleg az ákác és a tűlevelűek szárnyas magjai, 
rövid idei tartásra a szil, nyír és éger. Ezeket szellős padláson,

pajtákban vagy igen száraz 
pincékben garm adába halmoz- 
tatjuk s úgy tartjuk és kezel
jük, mint a gabonát, vagyis az 
egész garm adát többször átla- 
pátoltatjuk.

Szúszékokban, kukoricakasok
ban (górék) és zsákokban is 
jól el lehet tartani a magvakat. 
A zsákokat csak félig töltetjük 
m eg maggal, hogy fel lehessen 

rázni s azután szellős, száraz helyre rakatjuk. Ily m ódon, külö
nösen szúszékokban, jól elállnak — a jegenyefenyő kivételével — 
a  fenyvek magvai.

Cscrcnyckben is jól teleltethetjük a tölgy- és bükk-m akkct,

32. ábra.

33. ábra.
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gesztenyét stb. Az eltartásnak ez a módja a következő. Víz el
árasztással nem  veszélyeztetett helyen, gyengébb fa vagy erre a 
célra beásott 2—4 m éter magas s 10— 15 cm. vastag oszlop körül 
árkot ásatunk s annak földjét úgy döngöltetjük le az oszloptól 
kezdve az árok  széléig, hogy lapos dom bot alkosson. Ezt a 
dom bot azután, amint ezt a 32. és 33. ábrák mutatják, körül- 
veszszük körülbelül 1'5—2 m. magas, vesszőből fonott sövénynyel 
s készen van a mozdíthatlan csereny. A  m akk berakását m eg
előzőleg a cserény alját száraz mohával m integy 20—30 cm. vas
tagon beágyazzuk s erre a m akkot (a) szalmával, pelyvával vagy 
homokkal váltakozó rétegekben úgy töltögetjük lassan, hogy a 
cserény oldalfalai mohával m indig kirakhatok legyenek. Mikor 
aztán ilyen m ódon a cserény m ár m egtelt makkal, tetejét ismét

34. ábra.

25—30 cm. vastag m oharéteggel fedjük be. A  m ohát szükség 
esetében száraz alom, polyva vagy szalma is helyettesítheti. H ogy 
az eső, hó kárt ne tegyen az így elhelyezett m akkban, a cserényt 
szalmából vagy nádból készült, jól kiugró ereszes fedéllel látjuk 
el, egerek ellen pedig  az árokba fazekakat ásatunk (e).

Hasonló ehhez az eltartásnak az a módja is, m elyet a 34. ábra 
mutat s m elynek leírását az egész szerkezetet tisztán kitüntető rajz 
fölöslegessé teszi.

Rakásokban vagy sírokban is szokás a m agot eltartani. Ennél 
a m ódnál is száraz helyet kell kiválasztanunk, azt árokkal körül
vennünk s az árokból kikerülő földet a körül árkolt helyen jól le
döngölünk. E rre  szalma- vagy alom réteget rakatunk s ezzel vál
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takozó rétegekben, polyvával vagy hom okkal kevert makkot. A ra
kásnak kúp- vagy síralakot adunk s teteje kezdetben szabadon 
marad, később azonban amint hideg idő áll be, földdel fedetjük 
be s csak ha lágyul az idő, nyittatjuk fel ismét, hogy a fejlődő 
vízgőz elpárologhasson.

A  vermekben való eltartás m ódja abban áll, hogy a száraz 
helyen ásott l -ő, sőt nagyobb m agm ennyiségnél 2 m éter mélységű 
verembe, a m agot száraz hom okkal vagy pelyvával váltakozó ré 
tegekben rakjuk s az egészet földdel betakarjuk. így különösen 
jó l eltarthatjuk azokat a magvakat, am elyek csak a m ásodik 
évben csíráznak, m ilyenek pl. a gyertyán, a kőris (ha nem  egé
szen friss), hárs, havasifenyő, korai s mezei juhar és sok cser
jének  a magja. A két telelésre elhelyezett m agvakat azonban a 
következő tavaszon meg kell vizsgálnunk, hogy nincs-e közöttük 
m ár sok csírázó, s ha nagyobb része az, ki kell vennünk s el kell 
vetnünk, ellenkező esetben pedig még egy évig elföldelve tar
tanunk. A megvizsgálás főleg a kőris s juharoknál nagyon szük
séges, m ert ezeknek frissen szedett magvai sokszor már az első 
esztendőben csíráznak.

Ládákban  szintén szokás magvakat eltartani. Tom csányi Gyula 
ezt úgy tette, hogy a láda oldalát kilyukasztatta, abba tette ho
m okkal keverve a m agot s fedelét leszögeztetvén, föld alá ásatta. 
így teleltetett jó  sikerrel havasifenyőmagot.

A m agvak eltartására vonatkozólag m ondottakat összefog
lalva, a különböző fanem ek magvait a következő m ódok szerint 
lehet jól eltartani, m ég pedig:

1. cseréitekben, kunyhókban, s.•sálmás garm adákban , árkokban 
és verm ekben: a tölgy-, bükk m akkot s m indkét gesztenye magját;

2. egyszerű garm adákban: a bükk, éger, szil, nyár-, nyír s az
ákác magját; 4

3. szúszékokban: rövid ideig a szil, hosszabb ideig a fenyvek 
m agját (a jegenyefenyő kivételével);

4. zsákokban: rövidebb ideig a nyír, szil, nyár, hosszabb ideig 
(tavaszig) a bükk és juhar s 2 éven túl is az ákác;

5. fö ld  a la tt: a kőris, hárs, gyertyán, juhar, havasifenyő, 
boróka, továbbá a galagonya, som, kecskerágó, fagyai stb. magját;

6. v íz  a la tt: a vízből kihalászott égerm agot s kisebb m eny- 
nyiségben a tölgymakkot.
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7. A m ag jóságának m egvizsgálása. C síráztató készülékek.

A m agvakat elvetésük előtt jóságukra nézve m eg kell vizs
gálnunk, vagyis hogy csalódásoknak ne legyünk kitéve, m eg kell 
győződnünk csírázó képességükről. Nagyobb szemű magvaknál már 
a külső színezet, átm etszésük alkalmával egészséges színük, ned
vesség-tartalm uk s az, hogy a m ag m egfelelően tölti-e k i a burkot, 
eléggé megfelelő felvilágosítást ad a csirázóképességről, a kisebb 
magvakat azonban m ár szorgosabb csiráztatási próbának kell alá
vetnünk. A m ondottak szerint a tölgy, bükk, gesztenye, kőris, ju
harok m agját elég, ha az első m ód szerint vizsgáljuk s ha pl. azt 
tapasztaljuk a megvizsgálás alá vett tölgy m akkoknál, hogy külső 
színük szép barna-fényes, a m akk a héját egészen kitölti, ketté
vágva, a mag húsa sárgás-fehéres, a csira pedig pirosló, a kőris- 
magnál, hogy belseje fehér és viaszkszerű, a juharokná l látjuk az 
összetüremlett üde zöld csiraleveleket s egyéb nagyobb magvaknál 
a m ag belének fehér- vagy sárgás-fehér színét, teljesen m eg le
hetünk nyugtatva a m ag jóságáról. E llenben a kisebb, pl. fenyő
magvaknál nem  elégedhetünk m eg azzal, hogy a m agvak szét
nyomva olajos foltot hagyjanak hátra, hanem  ezeknél okvetetlenül 
szükséges a behatóbb csiráztatási próbák valamelyikét alkalmaz
nunk. Ezek közül álljanak itt a következők:

A  vetési próba. Ez a csiráztatási próbák között a legbiz
tosabb. Ennél ugyanis a megvizsgálandó mennyiségből kim arkolt 
magvakból 100 szemet, porhanyós jó  földdel m egtöltött közönséges 
virágcserépbe vetünk el, de a cserép fenekét, hogy a nedvességet 
túlságosan m agába ne tartsa s a csirázó m ag korhadásnak ne in
duljon, előbb apró kő- vagy cserépdarabokkal töltjük meg. A  cse
repet kis faládikó, a földet pedig fűrészpor is helyettesítheti. Fő
dolog, hogy az így elhelyezett m agvak m érsékelten m eleg helyen 
mindig kellő nedvességben tartassanak, tehát úgy öntöztessenek, 
hogy a m agot ki ne füröszszük, vagy be ne iszapoljuk. Azért 
óvatosságból nedves m ohát tetetünk a cserép földje tetejére s ezt 
tartjuk állandóan oly nedvességben, hogy ebből a földnek is foly
tonosan jusson. A kikelt csem etéket naponkint kitépjük s számukat 
és kikelésük napját az e célra készült naplóba feljegyezzük s a 
nagyon későn csirázó magvakat tekinteten  kívül hagyjuk. A csírázás

l \ i d a s : Erdömüveléstan. 15
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átlagos idejét napokban kifejezve a következő hányadosból kap
juk meg:

di tn  %  d-> n-i -{- d'i m  -}- d i m  - j - ...........................dn N n
d i -j- d i -)- di -)- d i - j - ............. dn a melyben

d i d% dz dn . . . . .  dn a csírázó m agvak számát, n i m  m  m ..........
N n  pedig a csiráztatási próba m egkezdése napjától az illető mag 
csírázása idejéig elmúlt napok számát jelenti. Ezt szükséges tud
nunk, m ert a lassú, egyenetlen csírázás annak a jele, hogy a m ag 
nem  friss, vagy nagyon ki van szárítva s azért ha két helyről 
kaptunk m agpróbát s a m agvakat egyidejűleg vettük csiráztatási 
vizsgálat alá, az lesz a jobbik, amelyik rövidebb idő alatt s egyen
letesebben csírázik. A csirázási százalékot pedig egyszerűen úgy 
számítjuk ki, hogy a jónak  talált magszámot elosztjuk a vizsgálat 
alá vett összes magvak számával, a jelen  esetben tehát 100-al. 
Ha pl. csak 90 m agot vettünk csiráztatás alá s ebből csírázott 70,

akkor 70 : 90 =  77'7 kike
rekítve 78%  lesz a vizsgálat 
alá vett mag m ennyisége s 
a vételnél esetleg kikötött 
100 százalék egységárakból 
ekkor csak 78% -ot kellene 
fizetnünk.

Az itt leírt számítási el
járás, valamennyi csiráztatási próbánál érvényes.

A  csiráztatás módjai között legegyszerűbb: a csiráztatás 
rongyban. Általánosan ism eretes s abból áll, hogy a magvakat 
nedvesen tartandó gyapotrongy darabok közé téve, lapos csésze
aljba vagy tányérba helyezzük (35. ábra). É s m inthogy e rongy
darabok a nedvességet gyorsan párologtatják, gondoskodnunk kell 
ezeknek állandó nedvességben tartásáról, ami úgy történik, hogy 
a már em lített edény közvetetlen szomszédságában, de annál va
lamivel lejebb egy másik, vízzel telt edényt helyezünk, hogy ebből 
a  vizet a rongydarabokkal érintkezésben levő s egyik végükkel a 
vízbe lógó gyapotszalagok hajcsövességük folytán a magvas edénybe 
vezessék. Így a magvak, ha az alsó edénynek folytonos vízzel való 
ellátásáról gondoskodunk, állandó és egyenletes nedvességben lesz
nek  s kellő hőm érsék mellett a csírázás folyamata kifogástalanul 
m egy végbe.
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36. ábra.

A  G rünwald-féle csíráztató. Három  darabból áll, m ég pedig 
mint a 36. és 37. ábrák mutatják, mázos porccllátitálból (A), 
továbbá csíráztató lapból (B) és porcellánból készült borító 
harangból tC). A  porcellán tálba egy ré teg  hom okot teszünk s 
erre fektetjük a csíráz
tató lapot, mely re n 
desen 100 hosszúkás 
nagyobb- s ugyanannyi 
kisebb m élyedéssel van 
ellátva. A  csíráztató 
lap szélén, köröskörül 
a harang elhelyezheté- 
sére szolgáló mélyedés 
van s azonkívül köze
pén nyílás, melyen a 
tál közepéből a cső 
(D ) em elkedik ki. Ez
a cső a csiráztatáshoz szükséges levegőnek a csíráztató laphoz való 
vezetésére szolgál s ezzel szemben van a harang (E ) nyílása 
melyen a vízgőzök s rom lott levegő áram lanak ki.

A készüléket csiráztatás 
alkalmával következőképpen 
használjuk:

A csíráztató lapot annyi 
ideig tartjuk víz alatt, amíg 
teljesen át nincs itatva, ami 
rendesen 1— 2 órát vesz 
igénybe, ezután az A  tálban 
levő hom okra vizet töltünk 
s a csíráztató lapot ráhelyez
zük. A csíráztató lap mélye
déseit a már 12— 24 óráig 
áztatott maggal kitöltjük, a 
haranggal betakarjuk s az 
egész készüléket m eleg helyre 
tesszük. Most csak arra legyen gondunk, hogy a tálban levő ho
mok mindig kellő nedvességben tartassék. A készüléket m indennap 
megvizsgáljuk, a csírázó m agvakat kiszedjük, jegyzékbe vesz

tő*

37. ábra
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szűk s a százalékot úgy állapítjuk meg, m int azt fennebb el
m ondtuk.

Ezzel a készülékkel igen jól lehet csíráztatni a lúc-, erdei, 
fekete-, sima- és vörösfenyő magjait, a jegenyefenyőét vagy a 
juharokét nem  s egyáltalában a nagyobb m agvak csiráztatására 
nem  igen alkalmas.

Ez a készülék Bécs-Újhelyben Grünwald m agkereskedőnél 
4 korona 40 fillérért kapható.

Ehhez egészen hasonló :
A  Steiner-féle csíráztató  készülék, azzal a különbséggel, hogy 

ennél a borító-harang nem  porcellánból, hanem  zöld üvegből 
van készítve. Ez is ugyancsak B écs-Ú jhelyben 6 koronáért 
kapható.

a

Igen jó  szolgálatot tesz:
A  Weise-féle csíráztató  készülék is *) (1. 38. ábra). Ez fakeretre 

srófokkal ráerősített palatáblából (a) áll, amelyen két gyapjúszövet 
darab van kifeszítve. Az alsó szövetdaraboknak hosszabb végeit 
(b) ráfektethetjük a felső (c) lapra, amelyre m egelőzőleg a csiráz- 
tatás alá kerülő m agvakat helyezzük. A felső szövetdarab közepén 
gummi-lap (e) fekszik, amely köröskörül hengeralakú, vízzel m eg
tölthető üvegedény szájának befogadására szolgáló mélyedéssel 
van ellátva s ebből átellenes irányban kifelé két rés van vájva. 
A vízzel megtelt edényt szájjal lefelé fordítva s a gummi-lap meg-

0  ,Ein neuer Keimapparat für Holzsamen1 (Zeitschrift f. Forst, u. Jagd
wesen, 8. B. 1876. p. 415.).
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felelő mélyedésébe helyezve, a víz az említett két résen egyenle
tesen és lassan fog az előbb m ár m egnedvesített gyapotlapokra szi
várogni. A nedvesedés egyenletessége biztosítva van azáltal, hogy 
a réseken m indig csak annyi levegő ju t az edénybe, amily m ér
tékben a gyapotlem ezek a vizet m agukba szívják.

Ez a készülék Magde- 
burgban Fleissig asztalos- 
mesternél 3'50 m árkáért kap
ható.

A H anneniam i-félé csíráz
ta tó 1) fayence-agyagból 14 
centim, átmérővel s 2 centi
m éter vastagsággal készült 
lap. Felső részén rende
sen nagyobb számú, a m ag
vak befogadására szolgáló 3 9 _ ábra.
1 cm. átm érőjű s 5 mm.
mély, számozott m élyedés (39. ábra), alsó lapján pedig 8 sugár 
alakban futó 5 mm. széles s 3 mm. mély bevésés van (40. ábra), 
hogy ezáltal a víznek a lapba való beszivárgása megkönnyíttessék. 
Használat előtt éppúgy, mint a Grünvvald-féle csíráztatónál, a lapot 
24 órára vízbe teszszük, 
ezután lapos edénybe, pl. 
tányérba helyezzük, m elyet 
a csiráztató-lap felső pere
méig vízzel töltünk m eg s 
az elhelyezett m agvakat föld
del vagy flanelldarabbal ta 

be, az elpárolgott 
vizet term észetesen utántöl
téssel m indig pótolnunk kell.
A további eljárás már isme- 40. ábra.
retes. A  csíráztató lapok 100
magszem befogadására, de kevesebb, így pl. nagy magvaknál csak 
5 — 10 mag elhelyezésére is készülnek. Á ra egy csíráztató lapnak

1) Middeldorpf: Die Hannemann’sehe Keimplatte z. Untersuchen der 
Keimfähigkeit von Sämerein aller Art. (Allgemeine hörst u. Jagdzeitung
WO. p. 153.).
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0 ‘5 m árka; kapható Prasskauban (Szilézia) a mezőgazdasági 
akadém ia kertészeti felügyelőségénél.

A  Nobbe-féle csíráztatód) M érsékelten égetett agyagból készült, 
20 cm. széles s 5 cm. vastag négyzet alakú lap, (41. ábra), mely
nek felső fele tányérszerű bem élyedéssel s e körül futó csatorná

val van ellátva. Használat 
alkalmával ezt a csatornát 
desztilált vagy könnyű vízzel 
töltjük m eg s ez átszivárog 
a tányérszerű m élyedés alján 
elhelyezett magvakig. T er
mészetes, hogy előbb ez a 
lap is legalább 24 óráig víz
ben áztatandó, különben a 
víz ennél a készüléknél azért 
is lassan ju tna a magvakig, 

m ert az átszivárgás csakis a tányérszerű mélyedés fenekén át tö r
ténhetik. A készülék letakarására egyszerű fedő szolgál (42. ábra), 
am ely azonban rést engedő szerkezeténél fogva úgy fekszik a 
lapon, hogy a szükséges légjárást nem  akadályozza. A fedél 
közepén m ég hőm érő befogadására szolgáló nyílással is el van

látva, hogy pontosabb 
vizsgálatoknál a hő- 
nrérséket is kellően 
szabályozhassuk. Meg
esik, hogy a készülék 
belseje az állandó ned
vesség s meleg folytán 
m egpenészedik,dc ettől 
forró vízben való áz- 
tatással könnyen m eg
szabadíthatjuk. A ra 3 

márka. Kapható P. Parey könyvkereskedésében Berlinben. Ennek 
a többiek felett az az előnye, hogy a m agvak csírázása teljes homály
ban s állandóan nedves levegőben történ ik  s hogy a levegő hőm érsé- 
kéről s szabályozásának szükségességéről mindig m eggyőződhetünk.

*) Beschreibung eines Keimapparates (Tharander Forst 1. Jahrbuch 20 B. 
1870. p. 109.).
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Még jobban szabályozhatjuk s pontosabban vizsgálhatjuk m eg 
a magvak csírázó képességét, ugyancsak a Stainer bécs-újhelyi 
m agkereskedőnek a fennebbi szerkezettől eltérő csíráztató készü
lékével, m elyben a m eleg szabályozása petróleum-lámpával tö r
ténik.1) E nnek  alkalmazásával a m agvak tapasztalás szerint egy 
héttel előbb csíráznak, mint pl. a Nobbe-féle csiráztatóban. Ennek 
alkalmazása azonban csakis magvizsgáló állomásoknál, hol külön
féle s nagy m ennyiségű m agvakat egészen pontosan kell m eg
vizsgálni, válhatik be célszerűnek. Az erdőtenyésztőnek jó  szolgá
latot tesznek az eddig leírt egyszerű készülékek is.

Említésre méltó továbbá a Liebenberg-féle csíráztató (1. Centralbl. 
1- d. g. Forstw esen 1879. p. 548.), a Coldeve és Schönjahn-íé\e 
(1. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 1886. p, 481.), a M agerstein- 
téle (1. Centralbl. f. d. g. Forstw esen 1886. p. 348.) s az Ohncsorge- 
féle (1. Burckhardt, Aus dem  W alde VI. Heft. 1875. p. 158), m int 
olyanok, m elyekkel a magvak csírázó képességét szintén igen cél
szerűen lehet megvizsgálni. A csíráztató készülékek közül végre 
nagyobb figyelmet érdem el a Rodewald-féle csiráztató-szekrény, 
melyet újabban dr. Cieslar a m ária-brunni erdészeti kísérleti állo
más tudós tagja jav íto tt2) s amely nagyobb m ennyiségű m agvak 
pontos vizsgálatára kiválóan célszerűnek bizonyult. E bben  pl. lúc- 
vagy erdeifenyő-m agból 3600 szemet 36 agyaglapon egyszerre 
lehet csíráztatni s a csiráztatás ideje 2 hétnél tovább nem  tart. 
Részletes leírását itt talán mellőzhetjük, m ert ez is főképpen a 
magvizsgáló- vagy érd. kísérleti állomások céljaira szolgál.

A  csiráztatási próbák leírását ki kell m ég egészítenünk az ú. n.:
Tüzpróba megemlítésével, mely abból áll, hogy a próba alá 

veendő lúc-, erdei- vagy vörösfenyő m agszem eket forró fémlemezre 
helyezzük s a rajta szétpattant m agvakat m int jókat, az elszene- 
sedőktől mint léháktól elkülönítjük. Ez a m ód term észetesen biztos 
eredm ényt nem  ad, m ert bizony sokszor megesik, hogy az egészen 
jó  m agvak is elszenesednek.

Továbbá tudom ást kell vennünk az ú. n.:
Vegyészt próbáról is, melylyel a csírázást gyorsítani lehet. 

Az üvegedénybe helyezett m agot ugyanis előbb mintegy 12 óráig

') Lásd részletesen: H em pel: .Stainers Keimapparat' (Centralblatt f. d. g. 
Forstwesen 1877. p. 146.).

2) Ein neuer Keimkasten (Centralblatt f. d. g. Forstwesen 1890. p. 251).
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verő fénynek kitett, néhány csepp sósavval, esetleg klórmészszel, 
káli- vagy nátronlúggal elegyített vízben áztatjuk s azután a m agot 
az előbbi m ódok valamelyike szerint csíráztatjuk. Bizonyos, hogy 
e m ód alkalmazásával legham arabb célt érünk s azért különösen 
nehezen csírázó m agvak csíráztatási próbáira nagyon ajánlható.

8. A vetőm ag m ennyiségének m eghatározása.

A területegységre, például az egy holdra szükséges m ag
m ennyiségnek megállapítása könnyen érthetőleg igen sok tényező
től s körülm énytől függ. így például kevesebb magra lesz szük
ségünk, ha csak védőállab telepítéséről, m intha rendes állab létesí
téséről van szó, kevesebb m agot pazarolunk el, ha a fanem s 
term őhely term észete által megkívánt záródáshoz alkalmazkodva, 
a vetést ennek tekintetbevételével eszközöljük, ha kényes term é
szetű, lassan növő, vagy sekély gyökérzetű, a kiszáradásnak vagy 
fagyásnak könnyen áldozatúl eső fanem ek telepítésénél sűrűbb 
vetést alkalmazunk, m ert a siker így biztosabb lesz s elesik a 
nagyobb m értékű pótlás.

Számolnunk kell továbbá azzal, hogy a talaj vetés alá jól 
megművelhető s a mag könnyen s megfelelően betakarható-e, m ert 
igenlő esetben kevesebb maggal érjük be, m int különben. Ism er
nünk kell a veszélyeket, m elyeknek a vetés ki van téve s ehhez 
képest vessünk sűrűbben vagy ritkábban. K ülönösen ha a m agnak 
hosszabb ideig csírázás nélkül kell a földben hevernie (tölgy, 
bükk, gesztenye, jegenyefenyő), m indig a sűrűbb vetés van m eg
okolva.

M inél jobb a m ag , am iál kevesebbet ke ll belőle vetnünk, így 
tehát kevesebbet, ha minél fejlettebbek, tehát nagyobbak és súlyo
sabbak a m agvak ; ám bár egyes fajoknál a term őhely, záródás, 
időjárás szerint ez az utóbbi két tulajdonság nem  lehet kritérium a a 
m ag jóságának, m ert annyira változó, hogy biztos útmutatásúl a 
vetés m értékének m eghatározására nem  szolgálhat. De függ a vetés 
sűrűsége főképpen az alkalmazandó vetés m ódjától, m ert bizonyos, 
hogy teljes vetésnél mindig több magra lesz szükségünk, mint a 
részleges vetési m ódok alkalmazásánál.
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Teljes vetésnél egy holdra a következő m agm ennyiségre
szükség. (A G ayer által hektáronkint megállapított szükséglet 
rint átszám ítva:1)

Szélső h a tá ro k  Rendes viszonyok, tisz ta  j ő  
m a g  s  m érsékelt vetés m ellett

Tölgyből . . . . 5— 9 hl. 6 hl.
Blikkből . . . 2 — 5 > 3 >
Juharból . . . . 15— 58 kgr. 23 kgr.
Kőrisből . . . . 23— 52 29 »
G yertyánból . 29— 81 » 35 >
Egerből . . . . 7 — 21 » 15 >
Szilből . 20— 29 » 23
Nyírből . . . . 9 - 4 4  » 29 >
Jegenyefenyőből . 29 — 116 » 41 >
Lúcfenyőből . 6 — 13 » 9 »
Erdeifenyőből . 3 — 12 > 5 »
V örösfenyőből . 6 — 17 » 12 »
Feketefenyőből . 6— 12 > 9 =>

A teljes vetéshez szükségelt magm ennyiségből a bevetendő 
terület viszonyaihoz képest m eg lehet állapítani a részleges vetéshez 
szükségelt mennyiséget, még pedig általánosságban úgy, hogy a soros 
vetéshez a teljes vetésre szükségelt m agm ennyiségnek - 3——3/4, a fo lt
vetéshez 1 2 s a lyukvetéshez 1 4 részét veszszük.

A magszükségletet elméleti számítással Illés N  következő
képpen állapítja m eg :2)

.Az erdőben többnyire egy-egy m éter távolságra szokás vetni, 
ültetni. Ez esetben m inden m2-re egy-egy fészek vagy csemete 
esik. A kát. holdon 5755 m2 van, kell tehát rá ugyanannyi csemete 
Vagy fészek.3)

A csem eték s fészkek számával eszerint ham ar készen 
volnánk. Magvaknál az a kérdés: hány szemet akarunk vetni egy- 
egy fészekbe. A tölgynél például untig elegendő egy-egy fészekbe 
2—3 szem, tehát 11,510— 16,265 szem makk. Ami szép, válo-

]) Dr. Karl Gayer: ,Der Waldbau*. III. Aufl. p. 307.
2) Vadászlap. 1889. ,Az erdősítésre szükséges magvak és csemetékről’ 

című cikkelyében.
3) Más távolságok mellett azt önmagával megsokszorozva s azzal az 

5755-öt osztva, kapjuk a számot. Például 15 m. távolságnál 5755:2'25 =  2557 
csemete vagy fészek.
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gätott makkot feltéve, körülbelül 2/3— 1 hekt., apró szemű makkból 
l/4—1/2 hekt.1)

A fenyvek magjából elegendő egy csipetnyi, vagy m ondjuk 
az apróbb szemekből 10, tehát 57,550 szem.

Ha m ár most tudjuk azt, hogy átlagosan:

erdeifenyő magból . . .

1 kgrmmban 
van szem

1 6 0 , 0 0 0

1000 szem 
súlya gr mm.

6 - 2 5

a jobb mag átlagos 
csirádzási képessége

7 5 %

lúcfenyő magból . . . . 1 5 0 , 0 0 0 6 - 6 0 7 5 %

vörösfenyő magból . . . 1 8 0 , 0 0 0 5 ' 5 0 5 0 %

feketefenyő m agból . . 5 0 , 0 0 0 2 0 ’— 6 5 %

jegenyefenyő m agból . 2 0 , 0 0 0 5 0 ' — 6 5 %

akkor könnyű kiszámítani, hogy egy kgram m  erdeifenyő maggal 
be lehet vetni 2 %  (160,000:57,540 =  2'78), lúcfenyővel 2“/ 3, 
vörösfenyővel 3 V10 kát. holdat, vagyis 1 kát. hold bevetésére 
kell 1 m éter távolságú fészkes vetésre : erdeifenyő m ag 36 
(57,550:160,000 —  0'359 kgr.), lúcfenyő m ag 38, vörösfenyő mag 
32 deka.

A fekete és jegenye fenyő mag nagyobb lévén, a csipetre 6 
szem bőven elég.

Kell tehát 1 kát. holdra 34,530 szem. Ennélfogva a fekete 
fenyőből 1 kgr. m ag elegendő l 1 jegenye fenyőből 1 2 kát. holdra, 
vagy 1 kát. holdra kell a fekete fenyőm agból 69 deka, a jegenve- 
fenyőmagból l 3/* kgr., sőt ha a csírázó képesség rossz, 2 kgramm.

A tölgyre nézve m ég a soros vetés van gyakorlatban. Miután 
ez a vetés csak mezőgazdasági művelés mellett jöhet s z ó b a : 
egy ölnél sűrűbbre fogni a sorokat, a legtöbb esetben pazarlás 
lenne. Feltéve, hogy a hold négyzet a lak ú : egy-egy oldala 40 öl. 
Ennélfogva 40 sort kapunk, melynek összes hosszúsága 101,200 
hüvelyk. M inden 3 hüvelykre egy-egy szem m agot vetve kell 
33,400 szem, ami m integy l 8 10 hekt. Három  láb távolságú sorokra 
—  m időn gyengébb földbe vagy hom okba vetünk —  hasonló 
számítás m ellett 4 1 4 hekt. jő  ki. Ennyit is szoktak rendesen vetni 
m ég szórva is.’

’) Egy hekt.-ben van ugyanis 18,000—32,000 szem makk.
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2. Fejezet. ERDŐSÍTÉS VETÉSSEL,  

i. A vetés különféle módjai.

A vetéssel való erdősítés m ódjai a következők: 1. Teljes 
vetés, m ég pedig a) a talaj egyszerűbb megművelésével, b) a talaj 
teljes megművelésével s mezőgazdasági elő- és köztes használattal; 
e) a talaj m egm űvelése nélkül; d) földszintre vetés földrászórás- 
sal s e) vetés felágyalással. 2. Részleges vetés, amely lehet: 
soros, m ég pedig a j pásztás, barázdás és vetőárkos (mind a három 
mezőgazdasági köztes használattal vagy anélkül), továbbá fo ltos, 
amilyen a b) foltvetés, c) lyuk- vagy ültetővetés (makkrakás) és d) 
dombos vetés.

M inthogy a vetés itt felsorolt különböző m ódjainak részletes 
kivitele, a különböző fanem ek magjai vetésének tárgyalásánál lesz 
ismertetve, ezeket a m ódokat itt csak általánosságban jellegezzük.

1. T e l j e s  v e t é s  az,  midőn az erdősítendő területet vala
mennyi részében, valamely erdei fanem magjával bevetjük s ha a 
talajt szántással vagy kapálással teljesen m egm unkáltatjuk, akkor 
a vetést a) a ta la j egyszerű megművelésével, ha pedig a terület a 
vetést m egelőzőleg s után néhány évig mezőgazdaságilag is lesz 
használva, akkor b) mezőgazdasági elő- s köztes használattal való  
vetésnek, ha pedig a talajt egyáltalában m eg nem  dolgozzuk s a 
magot úgy vetjük rá s esetleg m egfogasoljuk vagy megboronáljuk, 
akkor c) a ta la j megművelése nélkül tö rténő vetésnek s ha a talajt 
meg nem művelve, az elvetett m agra földet szórunk, akkor d) fö ld 
szintre vetésnek fö ldrászórássa l s végül, ha a területen árkokat 
húzatunk s az árok közötti ágyakat vetjük be teljesen, akkor a 
vetést é) fe lá g y«//-nak nevezzük. (Ez utóbbin egyébiránt a vetés 
más m ódjait is alkalmazhatjuk.)

2. R é s z le g e s  v e t é s n e k  az olyan vetést nevezzük, melynél 
a m agot nem  vetjük el az egész területen, hanem  annak csak 
egyes részein. Ez lehet: soros, m időn a m agot különféleképpen m eg
művelt s egym ástól bizonyos távolságban, de egyközűen futó 
sorokba vetik, vagy fo lto s , m időn egymással össze nem függő, de 
egym ástól kisebb-nagyobb távolságban levő kisebb-nagyobb terü
leteken: fo ltokon  történik a m ag elvetése. így a sorosnál lehet a 
vetés pásztás, barázdás és vetőárkos, ha a m agot ekével vagy 
kipávai készített szélesebb pásztákba  vagy ekével húzott baráz
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dákba avagy kisebb sorthúzó kapával vagy más sorthúzó eszközzel 
készített vetőárkokba vetjük.

A  fo lto s  vetés lehet: a) fo ltvetés, m időn az erdősítendő terü
leten tányér- vagy négyszögalaká foltokat vágunk ki, ezeket meg
műveljük s bevetjük; b) lyuk- vagy ültető-vetés (makkrakás), m időn 
nem  művelünk m eg egyes foltokat, hanem  valamely, erre a célra 
szolgáló eszközzel a talajba lyukat ütünk s ebbe, vagy a kapával 
kivágott hant alá (kapa után való vetés) vetjük a magot; vagy 
végül ej dombos vetés, ha a folt m egm unkált földjéből vagy külön 
előkészített földből kupacot készítünk s ebbe vetjük a magot.

2 . A talajnak v e tésre  való előkészítése. Különféle eszközök a 
talaj m egm űvelésére.

A vetéssel erdősítendő talajt alkalmassá kell tenni nem csak 
a mag felvételére, hanem  arra is, hogy a m ag csírázásához szük
séges feltételekkel rendelkezzék. Alkalmassá tehetjük ebből a 
szempontból a talajt, ha a vetést esetleg akadályozó talajtakarót 
eltávolítjuk, ha a talajt megfelelően megműveljük, a túlságos ned
vességet belőle lecsapoljuk vagy ellenkező esetben, vízzel való 
ellátásáról gondoskodunk s ha sziklás, m ég a vetéshez szükséges 
földdel is ellátjuk.

A talajtakarót csak ott szükséges eltávolítanunk, ahol a talajt 
igen sűrű és magas gyom vagy m oharéteg borítja, vagy ahol a 
különféle fél- és valódi cserjék (a különféle áfonyák, vadrózsa, 
szeder, m álna stb.) annyira elhatalm asodtak, hogy a vetést vagy 
egészen vagy jelentékeny m értékben akadályozzák. Ellenben ott, 
ahol kevés gyom, fű veri fel m agát vagy ahol a talajt vékony s 
laza m oharéteg fedi, az ily takarót nemcsak, hogy nem  kell eltá
volítanunk, de sok esetben a vetés előtt ilyenről gondoskodnunk 
szükséges. így pl. hom okterületeken vagy kiélt, elsoványodott legelő
területeken, ahol a legeltetés beszüntetésével egyideig (2—3 évig) 
várnunk kell a vetéssel, míg a fű kissé felveri magát, hogy az 
elvetett s csírázó m agnak m egfelelő védelm et nyújtson.

A fölösleges talajtakaró eltávolítása történhetik  a körülm é
nyekhez képest a fűnek, gyom oknak, m oharétegnek kiszaggatása, 
sűrű lomb- és m ohatakarónál vasgcreblyének, tisztán fűnél vagy 
gyengébb szárú dudváknál sarló  vagy kasza, különben fe jszék  és 
kapák alkalmazása, végül égetés által.
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Főképpen a sarlót, kaszá t és kapái alkalmazzák s m inthogy 
ezek itt nagyobb ellentállásra találnak mint rendes körülm ények 
közötti használatuk alkalmával, azért erősebbeknek, jó  anyagból s 
jól készülteknek is kell lenniök. Az erre a célra használt erdei kasza  
(43. ábra) pl. a közönségestől abban különbözik, hogy pengéje 
fövidebb, erősebb és vastagabb, a z irtó  kapa pedig a közönségestől 
abban, hogy éle ki van metszve (44. ábra), ami m unkaközben való 
kicsúszását akadályozza meg. A sarlók is erősebbek, a nagyobb 
cserjék kivágására pedig közönséges fejszéket használhatunk. A  
vágásnak m indenféle dudvákkal, Epilobiummal stb. sűrűn benőtt 
területét erdősítésre égetéssel is szokták alkalmassá tenni (pl. a 
besztercebányai erdőigazgatóság kerületében, a kis-garami erdő
gondnokság kővizi ré
szében s m ásutt is).
Ezzel azonban a szom
szédos erdőkre (külö
nösen ha fenyők) való 
tekintettel nagyon óva
tosan kell eljárnunk.
Az égetéssel legjobban 
úgy érünk célt, ha a 
dudvákat stb. először 
levágatjuk s amikor 
megszáradtak égetjük.
Csakhogy azt a na
gyobb költség miatt 
nem szokták tenni, hanem  rendesen nyár végén csak egyszerűen 
az égetéssel vesződnek, m ert hogy sokszor nagy vesződség, az 
bizonyos. Erdővédelm i szabály, hogy gyenge széllel s azzal szem
ben kell vezetni a tüzet.

A  ta la j Megművelése a vetés céljára a körülm ényekhez s 
talajviszonyokhoz képest sok m indenféle egyszerű s összetettebb 
eszközzel történhetik. Ezek közül felemlítjük s a szükséghez képest 
kisebb-nagyobb részletességgel tárgyaljuk is mindazokat, m elyeket 
az erdőgazdaságban leginkább használnak. Ezek a különféle kapák, 
ásók, gereblyék, ekék s boronák.

A  ka p á k . Az erdőgazdaságnál is általánosan használt esz
közök, m ert kedvező viszonyok között s ott is, ahol más talaj
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művelési eszköz m ár felmondja a szolgálatot, egyaránt jól hasz
nálhatók. Igaz, hogy a kapa használatával a talajt oly alaposan 
megművelni, mint az ásóval nem  lehet, de sok esetben, különösen 
a vetésnél, teljesen megfelelő sikerrel kezelhető.

A kapák nagyságuk s alakjukra nézve aszerint változnak, 
amint csak a laza talajtakaró vagy a gyep lehántására, avagy pedig 
a talaj m élyebb m egm űvelésére használtatnak. Osztályozásuk is 
eszerint történik, vagyis külön-külön csoportokba osztjuk a hánto 
és a porhanyító kapákat.

K özönségesen a nép által használt kapákkal dolgoztatunk,

45. ábra. 46. ábra. 47. ábra. 48. ábra.

ahol azonban m egvan a hozzá való mód, ott a célnak jobban 
megfelelő különlegesekkel is.

A  hántó kapákhoz tartoznak a széles élű kapák, amilyen a 
gyephántó kapa. Lapjának magassága és szélessége rendesen 20—24 
cm., nyelének hossza L2 m. Ezt a talajtakaró lehántására, legyen 
az m oha vagy gyep, igen célszerűen lehet használni. Nagyságuk 
vidékek szerint nagyon változó.

A tulajdonképpeni porhanyító kapákhoz (45—47. ábrák) tar
toznak a nálunk vidékenkint nagyság s alak szerint változó közön
séges kapák sokasága, am elyek éppúgy a mező-, mint az erdő
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gazdaságnál is előnyösen használtatnak s általánosan ismeretesek. 
Igen jónak bizonyult K irályhalmán az acélból készült csonka élii 
kapa, melyet a nép is elfogadott.

Hazai erdőgazdaságunk sok helyén van elterjedve a sorthúzó 
kapa is, (48. ábra) mely vetősorok készítésére igen alkalmas eszköz 
s különben is pl. vetővágásokban a talaj m egsebzésére használjuk. 
Alakja, mint látható, m ajdnem  három  szögű, legszélesebb része 
12 cm., magassága 15— 16 cm., nyele pedig rendesen 1 m.

Igen köves, nehéz agyagos, vagy erős gyökerekkel átszőtt talaj 
megmunkálására használjáka csákányiad . ábra) és az irtókapát (50. ábra).

A csákány lassan görbülő, csúcsba végződik ; hossza 30—40 cm.; 
az irtó kapa keskeny, 6 —8 cm. széles, de igen erős. Ezt 
a két szerszámot egyesíteni is szokták s ebből származik az 
ü- n. csákányos kapa (51. ábra). Ú jabban Ném etországban a fe jszés  
kapát is használják, (52. ábra) m elynek egyik fele irtókapa, másik 
fele pedig rövid erős fejsze. Ez a szerszám köves s igen erős 
gyökerekkel benőtt talaj m egmunkálásánál előnyösen használható.

Á só k . Az ásók az erdőművelés munkálatainál m ég a kapák- 
üál is jobban  vannak elterjedve, m ert velük a talajt jobban 
alaposabban lehet megművelni s ennélfogva különösen a csemete- 
kerti m unkálatoknál s a z ültetésnél nélkülözhetetlenek. Alakjuk
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szintén vidékek szerint változik s az erdőmívelésnél is rendesen 
az illető vidéken használt ásókkal dolgoztatunk, de arra nagyon 
kell ügyelnünk, hogy az ásók erősen elhasznált állapotban ne legye
nek, m ert jó  m unkát csakis erős s megfelelően éles ásókkal végez
tethetünk. Közönséges, rendes alakjukat az (53. ábra) mutatja, de 
különben is általánosan ism eretesek.

Nehezebb agyagtalaj megm űvelésénél igen cél-zerűen hasz
nálhatók a tapodóval ellátott ú. n. kubikos ásók, am inőket nálunk

a szegedi kubikosok használnak. 
A hom okon kiváltképpen a g y o 
m ok kiszedésére jó  szolgálatot 
tesz a villá s ásó. (Fuchs buda
pesti főkertész szerkesztése. Kap
ható: G eittner és Rauschnál.) ü g y  
ásnak vele, mint az ásóval, a ho 
m ok keresztül esik rajta, a gyom 
pedig villái közt m arad s kiszed
hető.

G ereb lyék . Ezek is különféle 
célokat szolgálnak. Vannak gereb
lyék, melyekkel a m ár jó l felásott 
vagy m egkapált, porhanyós talaj
nak csak felületét kell k iegyen
getni, vannak továbbá olyanok, 
m elyekkel a felásott, de már 
nehezebb s göröngyösebb agyag
talajnak felületét kell m egfele
lően kiegyengetni s vannak végül 

olyanok is, melyekkel a talaj felületét meg kell szaggatni, hogy 
a m ag befogadására alkalmas legyen. Eme célok szerint azután 
változik a gereblye anyaga s minősége. Az első célt elérhetjük 
egészen közönséges fagereblyékkel., m elyeknek m inden része fából 
van készítve, az utóbbi két célra azonban m ár vasgereblyéket kell 
használnunk, m elyeknek csak a nyele készül fából, többi része 
pedig vasból van (54. ábra). Az újabbak közül az a tartósabb, 
melynél a fogak tengelyének átm etszete szögletes, nem pedig 
kerek. A  fagereblyék, említett használhatóságukon kívül, m ég a 
lomb s lazább m oharéteg felgereblyézésére is szolgálnak.

53. ábra.
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A vasgereblyék, általánosan ismert alakjukon kívül, különösen 
újabban igen sokféle szerkezettel kerülnek használatba, de ezeknél 
is a legegyszerűbb s legerősebb teszi a legjobb szolgálatot s azért 
vételnél főleg erre a két tulajdonságra legyünk tekintettel.

A különféle alakú s jól használható erdei vasgereblyék közül megem
líthetők a következők: A sollingi .(55. ábra), melynek vésőalakú fogai 7 cm. 
hosszúak, 2'5 cm. szélesek; l'ő  cm. hosszú s nagy erő kifejthetésérealkalm as 
nyele nemcsak a gereblye hüvelyéhez, hanem magához a tartóvashoz is hozzá 
van erősítve. Különösen göröngyös felület porhanyítására s kiegyengetésére 
alkalmas s ennélfogva ajánlható a:

Seebach-féle gereblye, melynek csak 3, de igen erős, 12 cm. hosszú 
s 7-5 cm. széles foga van (56. ábra). Nálunk is többhelyt ismeretes a:

55. ábra. 56. ábra. 57. ábra. 59. ábra.

58. ábra.

Heyer-féle körgereblye (57—59. ábra), magassága 90 cm., a gereblye köré
nek átmérője pedig 26 cm. Nyele s fogója fából készül s ez a két rész egy
mással 3 vaspánttal van szorosabb összeköttetésben. A nyél alsó részének 
vashtívelye hegyes, 8-élüre kovácsolt s a gereblye 8 fogát 33 mm.-el túlérő 
csúcsban végződik. A gereblyefogak a hüvelyből kiindúló s a központban erő
sített 4 küllőre oly felosztással vannak ráerősítve, hogy a fogak mindegyike 
1 — 1 kört, összesen tehát 8 kört írnak le (59. ábra). Ez a szerszám kisebb foltok 
Porhanyítására alkalmas.

Vadas: Erdömüveléstan. 16
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Általánosan ismeretes a kertészetnél nagyon elterjedt kapás gereblye, 
melynél a gereblye a kapával van egyesítve (60. ábra). Azr erdőmívelésnél 
tulajdonképpen arra szolgálna, hogy kapás részével a talaj felületének a gyo
moktól stb. való megtisztítása, gereblye részével pedig a magnak föld alá 
verése volna eszközlendő; használata azonban hazai erdőgazdaságunkban álta
lában korlátolt s legfeljebb a csemetekerti művelésnél alkalmazzák itt-ott. 
Majdnem minden vaskereskedésben kapható.

E k é k . Az erdőgazdaság körében, különösen a mezőgazdasági 
elő- s köztesművelésnél, sokszor az ekéket is használják. Nálunk 
olyan ekével szántanak, amilyet a nép használ, Németországban 
azonban, a különféle célok szerint különféle ekéket alkalmaznak. 
Ezek közül nagyon ajánlható az Eckert-féle erdei eke, mely teljesen 

vasból való s mely kitűnően használható ott, ahol 
a talaj kötöttebb, vagy sok gyökérrel átszőtt, ahol 
tehát gyengébb, közönséges ekével dolgozni csak 
ügygyel-bajjal lehet.1)

Pásztás vetésnél, am ikor a közönséges Eckert- 
féle, vagy pásztahántó ekével készített pásztát 
m élyebben kell m egporhanyítani, használják az 
Eckert-féle mélyítőekét, amely m ég az előbbinél is 
erősebb szerkezetű. Ezeket az ekéket nem  szük
séges külföldről hozatnunk, m ert hasonló, igen 
jó ekéket hazai gyárosainknál is m egrendel
hetünk.

B o ro n á k . Legkevésbbé vannak az erdőm ű
velésnél használatban. Nálunk eddig kizárólag csak 
az alvidéki mezőgazdasági köztes használatnál alkal
mazzák az első bevetés előtt, akkor t. i. amidőn 

a tuskók kiirtása s esetleges előművelés után, az erdősítendő 
területet a m agvetés céljára felszántatjuk s vagy az erdei magvak 
bevetése előtt, vagy után megfogasoltatjuk, illelőleg megboronál- 
tatjuk. K ülönben pedig a term észetes úton felújítandó területeken 
is használhatók oly esetekben, am időn a talajt a m ag befogadására 
csak felületesen kell megművelni, felszaggatni. Síkságon s az elébb 
em lített célra, egészen jó  szolgálatot tesznek a közönséges m ezőgaz
dasági boronák, olyan helyeken azonban, ahol a boronának sok 
akadálylyal, kövekkel, tuskókkai, cserjékkel stb. kell m egküzdeni, 
m ár csak erősebben, ellentállásra alkalm asabb m ódon készített

*) Kapható az Eckert-féle részvénytársaságnál Berlinben. Ára 115 mk.
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boronákkal érhetünk célt. Ilyen az erdei láncborona (61. ábra). Ez 
4 sor, 3 —3 boronaszeggel ellátott s egymással láncszemekkel 
•összekapcsolt vaslemezből van készítve. A hátulsó sor szélső 
lemezeihez farúd van erősítve, mely a boronának rendetlen ide- 
oda járását akadályozza m eg s m ert egyes részei mozgóan állanak 
■egymással összeköttetésben, a talaj felületének egyenetlenségeihez 
is igen célszerűen alkalmazkodik. A közönséges boronánál valamivel 
nehezebb szokott lenni.

61. ábra

Lazább s fűvel csak gyengén benőtt talaj megsebzésére cél
szerűen lehet használni a mezőgazdaságban m indenütt használt s 
•elterjedt tövisboronákat is.

Célszerűnek m ondják a ném et szakírók az Ingerm ann-féle 
boronát,1) melynél a fogak állása tetszés szerint szabályozható s 
m unkaközben a fogak bárm ikor használaton kívül is helyezhetők.

3 . A talaj különböző m egm űvelésének módjai.

A  talajt a vetés módjaihoz képest vagy teljesen, vagy csak 
részlegesen szokás megművelni. A teljes m egm unkálást csak *)

*) v. Alten: Die Federegge von Ingermann u. andere Waldeggen (Zeit
schrift f. Forst- und Jagdwesen 1886. p, 375).

10*
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ritkán alkalmazzák az erdőgazdaságnál, m ert az erdő terü le t 
fekvése s a talaj m inősége kizárja annak lehetőségét. Csakis a 
síkságon vagy lankásabb dom boldalokon, ahol a vágás területét a 
tüskök irtása után néhány évig mezőgazdaságilag is akarják hasz
nálni, történhetik  a talaj teljes megművelése ekével, m agasabb s- 
m eredekebb vágásterületeken pedig kapával. Ezt a m unkát leirni 
fölösleges, m ert mind a szántás, m ind a kapálás, m indenki előtt 
teljesen ismeretes.

A talaj részleges m egm unkálása történhetik  pásztákban  és- 
foltokban. A  pásztákat hegyoldalokon rendesen  a lejtés irányára 
m erőlegesen vagyis a lejtőre keresztben készíttetjük, hogy az 
elvetett m ag az eső által le ne sodortassék, síkságon vagy kisebb 
lejtőkön pedig, a hőség és fagyás veszélye ellen rendesen észak

kelettől délnyugat felé.
H egyoldalokon m indég meg-

----------------  ----------------  szakításokkal jó  a pásztavonalakat
------------ ------------  ------------  készíteni, még pedig úgy, hogy két-

__________  ___________ két pásztavonal szomszédos végei
________  ________  ________  az alattuk lévő pászta közepe tá ja

felé essenek (62. ábra), amivel a 
62. ábra. m agnak kim osatása van megaka

dályozva. A pászták egymástól 
való távolsága fanem s term őhely szerint változik, m ert a gyorsabb 
növésű s jobb  term őhelyre kerülő fanem ek m agvait egymástól 
távolabb eső sorokban vethetjük, mint a lassúbb növésű vagy 
rosszabb term őhelyre jutó fanem ekét. A távolság eszerint 1 -— 1 -ő- 
m éter között váltakozik. A rra is ügyelnünk kell, hogy a vetésre 
szolgáló pászták elegendő szélességben készíttessenek, nehogy az 
elvetett magból kikelt csem etéket a pászta szomszédságában elhatal
m asodó gyom ok elnyomják. Ott tehát, ahol a talajnak erre hajlan
dósága van, a pásztákat szélesebbre kell készíttetnünk, mint ott, 
ahol ettől nincs mit tartanunk. De még attól is függ a pászta 
szélességének m egállapítása, hogy az első években gyomláltatjuk, 
sarlóztatjuk-e a vetéseket vagy nem ? ha igen, akkor a pászta kes
kenyebb lehet, ha pedig nem, akkor szélesebbre kell készíttetnünk 
s a m agot m inden körülm ények között a pászta közepébe elvet
tetnünk. Em e körülm ények kellő mérlegelése szerint, a pászta 
szélessége 0'1 — 10  m éter, tehát igen tág határok között váltakozik-
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A  pászták megmunkálása mindig a fekvés, lejtőség s talaj- 
viszonyok szerint, kapával vagy ekével történik.

A megmunkálás m inősége m indig a talaj m inőségétől függ s 
n éh a  csak a talaj felületére, vagy egyes esetekben az alsóbb részek 
felporhanyítására is kiterjed. Mély, porhanyós talajon elég szol
gálatot tesz a felületes megmunkálás, holott gyom okkal vagy cser
jékkel benő tt talajon, csak ezek eltávolítása után lehet s kell a 
talajt jobban  megmívelni. Igen száraz, verőfénynek kitett talajon 
a  vetést kezdetben úgy védelmezzük, hogy a pászta közepében, 
mély vetőárokba vettetjük a magvakat, amivel azt érjük el, hogy a 
vetés több csapadékhoz jut, a kikelő zsenge csem eték pedig a 
vetőárok oldalárnyékát élvezhetik.

K apával o tt miveljük m eg a vetés alá készítendő talajt, 
ahová ekével vagy egyáltalában nem, vagy csak igen nehezen, 
nagy költséggel férhetünk; különben pedig az ekét használjuk a 
vetőpászták készítésére. De itt is különbséget kell tennünk az egy
szerű, felületes és a m élyebb megmívelés között s különbséget 
aszerint is, vájjon keskeny vagy széles pásztát kell-e a fentiek 
tekintetbe vételével készíttetnünk? A talajnak ekével való egyszerű 
megmívelésénél jól alkalmazhatjuk a közönséges ekéket, o tt azonban 
ahol a talaj m élyebb megmívelést kíván, m ár m élyítő ekékkel kell 
dolgoztatnunk, ahol pedig csak keskeny, egybarázdás pásztát kell 
készíttetnünk, jó  szolgálatot csakis az olyan erdei eke tehet, mely
nek ekevasa úgy van szerkesztve, hogy a barázda göröngyeit két 
oldalra veti s egyenletes, sík alappal biró barázdát hagy maga 
után. Úgyis készítik a pásztát, hogy az eke a talajtakarót hántja 
le, a barázdát pedig a m unkások kapával porhanyítják meg. Ehhez 
uz eljáráshoz annyi m unkást kell alkalmazni, am ennyi képes a 
barázdát azalatt az idő alatt m egporhanyítani, amig az eke meg- 
fordúl, úgy, hogy a m unkások az eke járásával m indig lépést tart
sanak. Igaz, hogy ez az eljárás drágább, csakhogy jobb  is. A 
pásztákat tavaszi vetésre is jobb őszszel készíteni, hogy a földet a 
fagy is m egporhanyítsa. Szóval az erdőm űvelő itt is, m ár a 
m unka kivitelét megelőzőleg, a term őhelyi viszonyokkal s az elérni 
kívánt céllal tisztában kell, hogy legyen.

A  fo lto ka t kizárólag kéziszerszámokkal készítik. E rre a célra 
szolgálnak első sorban a kapák , illetőleg az ásók, azután a külön
féle gcreblyék. Négyszög vagy köralakú, 4 0 —50 cm. szélességű
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illetőleg átm érőjű  foltokról a talajt borító réteget lehántatjuk s a  
földet kapával vagy ásóval jól felporhanyítjuk. A foltok készítésénél 
szabályként jegyezzük meg, hogy a bevetendő foltról lehántott 
gyephantokról a földet a foltra lerázva, a hantdarabokat, sík terü
leten történő erdősítésnél, a folt déli oldalára, hegyoldalokon pedig 
a folt alsó perem ére rakassuk. Ez a szabály érvényes a pásztáz 
vetésnél is, ahol a pásztáról lekerült felső gyepes vagy gyom os 
részt zöldjével lefelé fordítva, síkságon a pászta déli oldalára, 
hegytetőn pedig a pászta alsó perem ére kell fektetni. A foltok 
nagysága m egint csak főképp a talaj m inőségétől függ. Laza és 
kevésbbé benőtt talajon kisebb folttal elégedhetünk meg, holott 
erősebb elgyom osodásra hajlandó talajon, vagy nehezebb agyag
talajon, nagyobb területet kell a kikelő csem eték fejlődésének 
biztosítására megművelni. A  könnyű magvakat rendesen gereb- 
lyével verik a megmívelt folt földje alá, a nehezebb m agvakat 
pedig vagy kapa alá, vagy valamely lyukasztó eszköz használásával 
vetik el. Igen porhanyó s be nem  gyepesedett talajon, foltok 
készítésére célszerűnek m ondják a m ár fennebb leirt H cyer-féle 
körgereblyét, m elyet a vasgyűrű alsó részéig a földbe szúrnak, 
nehányszori m egforgatásával a földet m egporhanyítják, a küllők 
alkotta 4  m ezőbe a m agvakat elvetik s a szerszám ot a magvak 
betakarása céljából 1 — 2  szer ismét megforgatják.

A talaj m egm unkálása tavaszszal, őszszel s egyes esetekben 
nyáron is történhetik. H ogy mikor melyik előnyösebb, az ismét a 
talaj m inőségétől függ, m ert laza, porhanyós talajon elég a ta’ajt 
közvetetlenül vetés előtt a szükséges m értékben m egporhanyítani, 
tehát tavaszi vetésnél csak tavaszszal, míg vannak nehéz, kö tö tt 
agyagtalajok, am elyekben tavaszszal, csak a megelőző őszszel készített 
s a tél fagyától m egporhanyított pásztákba vagy foltokba lehet 
vetni. E nnek  az az előnye, hogy a folt vagy pászta földje, por- 
hanyósága folytán fogékonyabb a m ag befogadására, csírázásának 
m egindítására s a kikelt csem ete tovább fejlesztésére s hogy 
tavaszszal a többi m unkálat végzésére több idővel rendelkezünk. 
Hátránya, hogy egyes helyeken költségesebb, a rövidebb napok s 
más mezőgazdasági munkák elvégzésének előtérbe helyezése miatt. 
Bizonyos esetekben m ár nyáron kell előkészíteni a talajt tavaszi 
vetésre, így az előművelés alatt álló irtott területeken, am ikor t. i. 
az erdősítést m egelőző nyáron, az esetlegesen gabonanem űekkel
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bevetve volt területet azonnal aratás után fel kell ugarolni, őszszel 
felszántani s tavaszszal bevetni.

A talajnak vetésre való előkészítéséhez s illetőleg a talaj 
megmíveléséhez tartozik az erdőm űvelőnek az a cselekm énye is, 
midőn a sziklás területek kevés földdel rendelkező egyes részeit, 
a vetés keresztülviteléhez szükséges földdel látja el. Erről részlete
sebben a kopár területek erdősítésénél lesz szó.

4 . A vetés ideje.

Ha a vetés idejének megállapításánál a term észetet vennők 
irányadóul, akkor magjaink legnagyobb részét őszszel vetnők, m ert 
őszszel érik s hull le a legtöbb fanem  magja. M inthogy azonban a 
mag télen át sok veszélynek és károsításnak van kitéve (fagy, 
emlős állatok, m adarak, stb. károsításainak) s mi a term észet pazar 
ntaghullatását a vetéssel való erdősítésnél nem  utánozhatjuk, a vetés 
idejéül azt az évszakot választjuk, m elyben a mag, amellett, hogy 
legkevesebb veszélynek van kitéve, legham arább csírázik. E b az 
évszak a tavasz. És csakugyan az erdőgazdák ennek az elvnek 
általánosan hódolván, a legtöbb fanem magját, az imént említett 
okoknál fogva és m ert az őszivetés földje a magvak kikeléséig rendesen 
erősen szokott begyepesedni, tavaszszal vetik. Mint m indenütt, úgy itt 
is, bizonyos fanem ek magjával kivételeket kell tenni, azokkal t. i., 
amelyek télen át nehezen tarthatók, amelyek csirázóképességüket 
ham ar elvesztik. Ezeket célszerűbb azonnal, m agérés után elvetni. 
Ilyen a jegenyefenyő, m elynek m agja a teleltetésnél nagyon érzé
keny; a tölgy és bükiemakkot, továbbá a gesztenyét és juharm agot 
,s sokszor ez oknál fogva vetjük őszszel s tavaszszal csak akkor, ha  
esirázóképességük nagy m értékben veszélyeztetve nincs s ha az 
őszi vetésnél a m agevő állatok károsításaitól kell tartanunk, vagy 
ahol a tavaszi fagyok gyakoriak s ezek az őszi vetésből már kora 
tavaszszal kelt zsenge csem etéket elfagyasztanák. Sokszor vagyunk 
kénytelenek magas hegységekben őszszel azért is vetni, m ert tavasz
szal a hó sokkal később olvad el, semmint azután az erdősítést 
niég idejekorán elvégezhetnők. Szóval a vetés sikerére befolyó 
körülm ényekkel s a különböző fanem ek term észetével itt is számol
nunk kell. Vannak fanem ek, m elyeknek magvait a siker biztosítása 
szempontjából legjobb nyáron, azonnal érés után azért vetni, m ert 
niagjuknak jó  csirázóképességc rövid ideig marad meg. így a s z il
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m agot legcélszerűbb júniusban, a nyír magját pedig  augusztusban, 
kellő utólagos érlelés után, elvetnünk. O lyan fanem eink is vannak, 
m elyeknek magjait legjobb télen, hóra elvetnünk, ilyen pl. az éger, 
m elynek m agját novemberi utóérése alkalmával, vagy később decem
berben hóra, sőt m agára a fagyott talajra is szokták vetni. Sokszor 
azért is kénytelenek vagyunk őszszel m agkészlelünknek legalább 
egyrészét elvetni, m ert tavaszszal összes erdősítési munkálatainkat, 
m unkaerő hiányában különben nem  végezhetnők el.

Azokat a magvakat, m elyek csak a 2 -ik évben csíráznak, mint 
am ilyenek a gyertyán, kőris, hárs, havasifenyvő stb. magjai, leg
jobb  a vetés idejéig, m érsékelt nedves helyen elvermelve, a már 
ism ert m ódon tartani.

A többi itt m eg nem  nevezett fanem ek magjait legcélszerűbb 
m indig ta va szsza l vetni, még pedig száraz term őhelyeken lehetőleg 
korán, hogy a csírázáshoz s később a m agcsem ete első fejlődéséhez 
szükséges nedvessége a talajnak meglegyen; üde, eléggé nedves ter
m őhelyeken pedig, a vetés ideje általában összeesik a biikkfakadással. 
A kkor már a tovavonuló m adarak nem  tehetnek olyan kárt veté
seinkben, mint am ikor a m ezőgazdasági m agvak nincsenek még 
elvetve.

A  vetés legjobb ideje tehát a tavasz, m ert ekkor a talaj 
legüdébb, legfrissebb, m elegedésével a csírázás folyamata gyorsan 
m egindul s a kikelt csem etéknek a tenyészeti időszak alatt őszig 
van annyi idejök m egerősödni s megfásulni, hogy a tél viszontag
ságaival sikerrel m egküzdhessenek.

5 . A m ag csírázásának feltételei s a vetés kivitele.

A vetéssel való erdősítésnél a m agvakat olyan viszonyok 
közé kell juttatnunk, hogy a csírázás feltételeihez könnyen juthas
sanak, vagyis, hogy a m ag befogadására szolgáló talajnak m eg
legyen a kellő nedvessége, hőmérséke s a levegőtől és annak széndioxyd- 

já to l ne legyen elzárva. Ha a magvaktól ezenkívül, fö ld  alá  helye
zésükkel m ég a világosságot is elvonjuk, a csírázás összes feltételei 
adea vannak. E kkor csakis arról kell m ég gondoskodnunk, hogy 
a  m ár csírázó mag a fagy vagy szárazság káros behatásától meg- 
óvassék, ami ellen megfelelő föld-, lomb- vagy m ohatakarás kellő 
védelmet ad.

A csírázás folyamata a gyököcske (radicula) kilépésével indúl
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meg s csak ennek fejlődése közben üti fel csúcsát (plumula) a 
gyenge száracska  (cauliculus), mely folytonos növekedésével végre 
a földet áttöri s felszínre kerül. A fejlődés ezt a m ozzanatát 
nevezzük a m ag kelésének. Fanem eink legnagyobb részénél tapasz
taljuk, hogy ekkor a fejlődő növénykét tápláló csira- vagy szik- 
levelek is kibújnak a föld alól. K ivételt tesznek a tölgy, szelíd 
gesztenye s a mogyoró, m elynek szíklevelei csírázáskor s később 
IS, a föld alatt m aradnak. Nem sokára ezután fejlődnek a mag
csemete első levelei, m elyeknek alakja a különböző fanem eknél külön
böző. A csem ete további és későbbi fejlődése is főképpen a gyökérzet 
fejlődésétől függ, ez pedig feltételezve van a talaj jóságától s kezdet
ben annak kellő megmunkálásától. A  főgyökér fejlődése eleinte 
felülmúlja a szár fejlődését, azaz a gyökér hosszabb m int a szár; 
különösen a tölgynél, jegenye s crdeifenyőnél, tehát a különben 
is hosszú gyökérzetű fanem eknél tapasztaljuk ezt. A  legtöbb fanem- 
n él amellett azonban a m ellékgyökerek csak a második évben 
kezdenek fejlődni s ágaznak szerte szét, hogy a növekedéshez 
szükséges tápláló anyagokról megfelelő m ennyiségben gondoskod
hassanak, s azok a fanem ek m elyek gyökerüket m ár kezdetben 
nem mélyen, hanem  csak a talaj felszíne alatt növesztik, ezt a 
sajátságukat a későbbi korban is, egész életük folyamán m egtart
ják. Ezek az úgynevezett s m ár ism ert sekély gyökérzetű fanemek.

A különböző fanem ek magvai vetés után különféleképp 
viselkednek, vagyis egyesek korán, m ások m eg későbben kelnek, 
így az erdei, fekete s vörösfenyő magjai rendes viszonyok között
3—4 hét, a lúcfenyó'é 4 —5 hét alatt, holott a havasi fenyőé, borókáé 
s a tiszafáé csak a m ásodik év tavaszán, utóbbié m ég későbben 
is> kelnek. A  lom bfanem ek közül legham arabb, 1 — 2  hét alatt kél 
a  fűzek s nyárfák magja, a szilé 3—4 hét, az augusztus végén 
vetett nyír magja 2 —3 hét, a tölgy és bükkm akk 4 —5 hét, a ju h a
rok és éger m agja 4 — 6  hét alatt s a m int már szándékosan 
többször említettük, a kőris, hárs és gyertyán magja rendesen 
csak a m ásodik év tavaszán kél.

Egészen érett s friss magnál a csírázás folyamata ham arább 
indúl meg, mint a sokáig hevertetett magvaknál. így tapasztaljuk, 
hogy a rendesen csak a második évben csírázó magvakat, ha 
érés után azonnal, tehát őszszel vetik el, részben m ár a következő 
tavaszszal kelnek, pl. a kőris, juhar, stb. A  régi m agvak egyáltalá-
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bán későbben kelnek s azért szokás a régi m agkészleteket vágy- 
sós vagy chlór avagy mészvizben elvetésük előtt áztatni. Sőt a 
gyenge sósavas vizet is ajánlják erre a célra. A  tapasztalat ugyanis- 
azt bizonyítja, hogy az így kezelt m agvak ham arább kelnek. Ha 
pl. azt akarjuk, hogy 3—4 éves lúcfenyő m ag a rendes időn belől 
csírázzék, legjobb mészvizben körülbelül 24 óráig áztatni.

Egyébiránt a csírázás kezdete m ég sok más körülm énytől 
is függ.

A nedvesebb talajba ju to tt s könnyen takart m ag ham arább 
fog kélni, mint a m élyebben takart; a kora tavaszszal, m ég hideg 
földbe ju to ttnak  több időre van szüksége, mint a később vetett
nek stb.

Ismerve a vetés sikerét biztosító feltételeket, m aga a vetés 
kivitele kétféleképpen történhetik, m ég pedig: kézzel és vetőeszkö
zökkel, vagy vetőgépekkel.

a) A k é z z e l  v a l ó  v e t é s t  leginkább a teljesvetésnél alkal
mazzák. Ha t. i. valamely erdősítendő terület összes részeit vet
jük  be erdei famaggal, ezt az eljárást teljesvetésnek mondjuk. A 
talajt a m ár ism ert m ódok valam elyikének alkalmazásával m eg
munkáljuk, vagyis a m ag befogadására alkalmassá teszsztik s a 
m agot ezután kézzel szórva vagy barázdákba az eke után éppúgy 
vetjük, amint ez a m ezőgazdasági m agi’ak elvetésénél szokásos. Jó  
azonban a bevetendő területre m egállapított m agm ennyiséget m eg- 

fc le zn i s az egyik felével a területet hosszában, a másik felével 
pedig keresztbe vetni be. Ezzel a m ag egyenletesebb felosztását 
tesszük lehetővé. M egeshetik az is, hogy a kettéosztott m ag nem  
volt elég az első bevetésre, akkor a hiányzó részt a másik felé
ből pótoljuk s m ásodszor ritkábban vetünk. Ha nagyobb területek 
bevetéséről van szó, abban az esetben igen célszerű magkészle
tünket a kisebb részekre osztandó területek nagyságához képest 
több részre osztanunk s az így felosztott területeket a bevetésökre 
szánt m agm ennyiséggel külön-külön bevetnünk.

A vetés idejét kézzel való teljes vetésnél jól kell megválasz
tanunk, m ert jórészt ettől is függ a vetés sikere. K ülönösen 
könnyű m agvaknál főfeltétel, hogy a vetés szélcsöndes időben s  
lehetőleg perm etező esőben, ügyes, gyakorlott m unkásokkal tö rtén
jék .1) M eredek hegyoldalokon az em lített keresztben való vetést

') Részletes leírását lásd: Hayer—H ess: Waldbau IV. p. a. 168—170.
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foganatosítani nem  lehet; itt legjobb, ha a vetés m indég egy irány
ban, pl. a lejtőre m erőlegesen, a völgy vonalával egyközüen, felül
ről kezdve lefelé történik.

A m ag betakarása ennél a m ódnál részben a talaj m egnöve
lésének módjától, részben pedig a m ag nagyságától függ. Ha a  
talaj megmívelése csak felületes kapálással vagy fogasolással történ t, 
könnyű magnak elvetésénél elég, ha a m agot tövisboronával bebo- 
ronáljuk vagy kisebb területeken begerebi)'esszük. Nehezebb m ag
vaknál mint a bükk, tölgym akknál vagy gesztenyemagnál, ez az 
eljárás silcertelen volna s azért az ilyen m agvakat alá kell kapál
ta im ; ha azonban a talaj megmívelése, m int az rendesen  a 
kocsános tölgy gazdaságnál szokásos, szántással történt s a magot 
a szántott barázdába vetették, akkor ezt a szomszédos barázda 
földjének az ekevassal, esetleg kapával való ráborításával takarják) 
sokszor pedig az erős fogasolás is m eg teszi a kívánt szol
gálatot.

A teljesvetés alkalmazása, ha a talaj teljes megm ívelését feltéte
lezi, a legdrágább vetési m ódok egyike, azért jól kell m egfontol
u n k ,  milyen körülm ények között válaszszuk az erdősítésnek ezt a 
módját. Nagyban csakis elkopárosodott területek vagy régi elhagyott 
rossz kaszálók, legelők stb. erdősítésénél akkor alkalmazzuk, ha 
a talaj alaposabb megm unkálást nem  kiván, hanem  felületes kapálással 
vagy fogasolással is célt érünk. Vagy alkalmazhatjuk sziklás, 
kó'görgeteges helyeken, am elyeknek m egm unkálása nem lehetséges, 
Vagy irtásos s a fakihasználásával, ki fuvarozásával kellőleg felszag
gatott talajú vágásterületeken, ahol a talaj alaposabb megm unkálása 
nem szükséges. Sikeres még, nem  nagyon buja fűnövésű vágásokban 
ls> hol a vágás hulladékát (gallyakat, forgácsot) összegereblyéztet- 
ven, elégettetjük, a ham ut szétszóratjuk s azután fenyvek vegyes 
magjával és rá bokros rozszsal (mely a másik évben m egy kalászba) 
bevetjük. Végül alkalmazhatjuk ott, ahol kisebb területeken erdő
sítések pótlásáról vagy csem eték neveléséről van szó.

A  kézzel való részleges vetésnél csak arra kell ügyelnünk, 
hogy a m unkások túlsűrüen ne vessenek, ami különben rendesen 
megszokott történni. Figyelm eztetni kell továbbá a m unkásokat 
arra is, hogy a m agot ne magasról, hogy el ne szóródjék, hanem  
közel a talaj fö lö tt . vessék a vetőárokba, pásztába, barázdába 
vagy foltba.

25t
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b )V e t é s  v e t ő e s z k ö z ö k k e l  s v e t ő g é p e k k e l .  A  mag
vak egyenletesebb elvetése, m unka és m agm egtakarítás céljából 
különféle vetőeszközöket és vetőgépeket honosítottak m eg az erdő
művelésnél. A  gépeket term észetesen csak sík talajú vagy gyenge 
lejtésű erdőkben és nagyobbára csak kisebb m agvak vetésére 
lehet használni, holott az egyszerűbb vetőeszközök közül ném elyek 
ugyan szintén csak kisebb m agvak vetésére valók, de hegyoldalak
nak erdősítésére is célszerűen használhatók.

A vetőgépeket rendesen csak csem etekertekben használják 
s úgy vannak szerkesztve, hogy az elvetett m agot be is takarják; 
ezért fordítóekevasszerü lemezekkel, s hengerlőkkel is el vannak 
látva. Az bizonyos, hogy jó l szerkesztett vetőgépekkel a magvak 
vetése és betakarása egyenletesebben történhetik, m iért is a m ag
m ennyiségben m egtakarítást s az egyform a takarás folytán jobb 
csirázási eredm ényt is érünk el.

Síkságon nagyobb területeknek, pl. erdeifenyő vagy ákác 
maggal való bevetésére igen jó l alkalm azhatók a mezőgazdaságnál 
használatban levő vetőgépek; nagyobb magvak, jelesül a tölgy
m akk elvetésére állítólag jó l lehet használni az Ivanich Ferenc m. 
kir. erdészjelölttől szerkesztett vetőgépet.

Az Ivanichféle magvetögípet i) kivált a mezőgazdasági köztes használattal 
való vetésnél lehet jól alkalmazni; előnye az, hogy mind a barázdahúzást, 
mind pedig a mag elvetését és betakarását kevés munkaerővel egymaga 
végzi. Szerkezete a következő:

Egy kétkerekű taligán (lásd 63. ábra) és egy elől alkalmazott kereken 
van a gép szerkezetét tartó vasgerendely (A) elhelyezve. A taliga kerekei 
a tengelyen kifelé mozgathatók, úgyszintén az első kerék tartórúdja (B ) is 
tetszésszerint magasabbra vagy alacsonyabbra vehető. A gerendely hátulsó 
részéhez csavarokkal odaerősitett ekefej (.Ek)  húzza a rajta alkalmazott eke
vas (ekj segítségével a mag befogadására szolgáló vetőbarázdát, míg a beve
te tt  barázda betakarását az ekefejhez függesztett, szabadon mozgó szárakon 
fu j  alkalmazott vaslemezek (L )  eszközük.

Az elvetendő mag egy, a gerendelyen elhelyezett magtartó1garatba (G) 
lesz öntve. Az első kerék agyán fogaskerék van alkalmazva, mely a kerék 
forgásával, (D) lánc segítségével, a garatban elhelyezett lapátos magkeverőt 
forgásba hozza. A magkeverő forgása következtében a mag a garat nyílásához 
ju t s azon keresztül fCsJ csövön végig hullva, a barázdába kerül. A garat nyí
lása tolóka (FJ segélyével tetszésszerínti nagyságra állítható be, ami a külön
böző nagyságú magvakból elvetendő mennyiség szabályozására igen célsze
rűnek bizonyúlt.

*) Bővebb leírását lásd az ,Erd. Lapok1 1893. évf. 871. lapján.
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A v e tő b a rázd a  m é ly ség én ek  1— 10 cm . h a tá ro k  k ö z t való  szabályozása  
a  :'BJ rú d  fe ljeb b h ú zása  vagy  le je b b e re sz té se  á lta l tö r té n ik .

71

Ha az eke a barázda végére ért, a munkás az ( J j  emelörúdat lenyomja,, 
ennek [kJ karja a taliga tengelyéhez erősített f h j  kar belső nyílásán végig

03
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csúszva, azt felemeli s ezáltal a munkaközbcn ferdeirányú taligatengely merő
leges állásba jőve, az ekefejet felemeli s az ekevasat az fi) emeltyű a föld
ből kiveszi. Ezzel egyidejűleg egy tolóka fy) segítségével a garatnyílás is el- 
záratik. Új barázdát kezdve, az emelőrúd felemelése az ekevasat újabb mű
ködésbe hozza, az f i j  emeltyű lenyomásával pedig az fy j  tolóka is vissza
húzódik s a mag akadálytalanúl hull a barázdába.

A taliga tengelyén ide s tova tolható kerekek segítségével a barázda 
távolságot 0'25—l'O méterig lehet változtatni. Ebben az esetben, fordulás után 
az egyik kerék mindig a régi nyomon halad. Nagyobb sortávolság m ellett a 
barázda irányát előre ki kell jelölni.

Az eke hossza 140 cm., magassága a garatnál 1 m., az egész szerkezet
vasból készült és 110 kgr.-ot 
nyom. Egy ló könnyen húzza 
tovább. Alkalmazását nagyban 
megkönnyíti az, ha a talaj előre 
meg van művelve, de feltöretlen 
talajban is használható.

Az eke a gödöllői m. kir. 
crdőhivatal kerületéhez tartozó 
puszta aszenyickai csem etekert
ben lett először szakférfiakból 
álló bizottságnak bemutatva, mely 
azt gyakorlati használatra igen 
célszerűnek találta.

Egyszerűbb a Runde-filí vetj- 
gép, melynek szerkezetét a (64. 
ábra) mutatja.

A vetőgép használatának le
írása után Ítélve, igen jó szol
gálatot tehet foltvetéseknél a: 
7 itny föcrdész-féle foltvetögép ; ]) 
ez hengeralaku magtartóból áll, 
melynek alsó, kúposán hegyezett 
vége dobba nyílik. A dob egyik 
helyén köralakú mélyedés van, 

amely a dob forgatása közben annyi maggal telik meg, amennyi éppen egy 
folt bevetésére szükséges. A magnak használaton kívül való kihullása úgy 
van megakadályozva, hogy a henger rézhüvelybe van dugva. Ha azonban a 
henger fél fordulatot tesz, a mag megfelelő mennyiségben s mindig egyenle
tesen hull az előbb már megmívelt foltra. Ezzel a vetőgéppel, feltaláló állítása 
szerint, nemcsak magban, de a munka kivitelében is nem kicsinylendő meg
takarításokat érhetünk el, mert egy munkás állítólag 10.000 foltot képes 
naponként ily géppel bevetni. A gép ára: 15 fit.

Ú Der Plattensäer (Centralblatt f. d. g. Forstwesen 1882. p. 61.)
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A jobban elterjedt egyszerűbb vetőeszközök közűi fölemlítjük 
a  vetőtülköt vagy vetőszarut (65. ábra), amelyet főképpen az előre 
készített vetőárkok bevetésénél lehet célszerűen használni. Ez, amint
az ábrából kitetszik,a mag felvételére szolgáló 1 5 -2 0 cm. 
átmérőjű bádogtartóból s a maghullató csőből áll. 
Előnye az, hogy a magvak szorulása, vagyis a cső be
dugulása ki van zárva s alsó nyílása a magszemek 
nagysága szerint szőkébbre, vagy tágabbra állítható be.

A vetőtülökbe 1 — 1 ‘25 kgr. mag fér. Most már 
nálunk is jó  m inőségben kapható. Ehhez hasonló, de 
nem oly célszerű a vetőtölcsér (6 6 . ábra); m eredekebb 
vagy színtesebb tartása szerint több vagy kevesebb 
m agot hullat. Helyettesítheti ezeket a pezsgős palack 
is, mely vetésre szintén célszerűen használható.

Jó szolgálatot tehet a vetésnél az u. n. vetőpuska (67. 
ábra), melyet egy Schultz nevű porosz kir. erdész szerkesztett.1)

Súlya csak P5 kgr. s keskeny, hosszú, keresztmetszet
ben négyzetalakú csövet alkot. Puskaszerüen szíjra akaszt
ható. Használatkor a munkás úgy akasztja magára, hogy a 
bal vállról a mellen át ferdén lefelé tartva, a jobb combra 
feküdjék. A cső fent tolókával elzárható s magtartóul 
szolgál. A középső rész nyílásán a mag, az erős bádogból 
készült alsó részbe s ennek segítségével a vetőárokba hull. 
A nvilás tolóka segítségével tágítható vagy kisebbíthető 
((18. ábra), s könnyen mozgatható drótvezetékkel a bedugulás 
vagy a mag szorulásának eleje van véve. Ha a vezeték 
gombját a legmagasabb állásba toljuk, akkor a nyílást egy a 
drótra forrasztott gömb által teljesen elzárjuk. Ha a készülék 
használat közben megnedvesedett, alsó, bádog részét tűzön 
kell megszárítani, mert különben nedves falaira a mag 
könnyen ráragad.

Ezeket a szerszámokat term észetesen csakis a 
részleges vetési m unkálatoknál lehet alkalmazni, m e
lyekről bővebben az egyes fanem ek m agjainak elve
tése leírásánál alább lesz szó.

67. áb ra .

rga, 
i -Ü

s - j

68. ábra.

6 . A főbb fanem ek m agjainak vetésénél alkalm azott módok.

A  tö lg y m a k k  vetése. 2) A tölgymakkot erdősítéseknél 
mindig valamely növény magjával elegyítve kellene elvetni, 

’) Heyer-Hess: Waldbau lV.-te Aufl. p. 173.
2) L ásd  ré sz le te se b b e n  F e k e te  L a jo s  ,A tö lg y  és te n y é sz té se 1 cím ű  m u n k á t.
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m ert helyenként a tavaszi fagy sok kárt tesz a kelő' cseme
tékben. Nálunk csak mezőgazdaságilag használható talajon tö r
ténő köztes telepítéssel, vagy alátelepítésnél kapja meg a csemete 
a szükséges védelm et, különben rendesen egymagára, sőt egészen 
kopár területek erdősítésére is így vetik el. A  ném etek elő- 
vigyázatból többnyire valamely gyorsnövésű s ritka lombozatéi 
íanem m el: érdéi és vörös fenyővel vagy nyírrel elegyítik s ezeket a 
védő fanem eket azután az állab fejlődése alkalmával a tölgy fel
szabadításának szükségéhez képest fokozatosan kivágják. Ezt kell 
nekünk is tenni m indenütt ott, ahol a term őhelyi viszonyok nem 
engedik a tölgynek mezőgazdasági elő- és köztes míveléssel való 
m egtelepítését s ahol különben a kelő csem etének semmi védelm e 
nem  volna. Bármily m ódon vetjük a tölgymakkot, m indig 3 —5 
cm. vastag takarót kíván s em ellett a tavaszi vetés átlagosan 5— 6  

hét múlva, az őszi vetés pedig ennél 1 — 2  héttel előbb kél.
1 . A t e l j e s  v e t é s .  A  teljes vetést tölgygyei hazai erdő- 

gazdaságunknál m ost már talán csak elvétve itt-ott alkalmazzák, de 
hogy régebben, ezelőtt 25— 30 esztendővel teljes vetéssel is erdő
sítettek, bizonyították s részben még ma is bizonyítják a volt 
Bánátban lévő, de m ost nagyobbára irtás alatt álló s teljes vetés
ből származott tölgy fiatalosok. A vetés ezt a m ódját aképpen 
alkalmazták s itt-ott alkalmazzák ma is, hogy a tölgyvetésekben a 
vágás tuskóinak kiirtása után a területet nehány, rendesen 3  évig 
mezőgazdaságilag művelték (előművelés) s az utolsó évben te r
m esztett kapás-növény betakarítása után, a területet a kapás-növény 
m aradványaitól megtisztítva felszántották s azután a szántásba 
előbb a m akkot teljes vetéssel, olyan m ódon mint a gabonát, elve
tették, durván m egfogasolták s erre vetették el annak rendje s 
m ódja szerint a gabonát. M indezek után az egész területet tövis
boronával m egboronálták. Tavaszszal a kelő m akkcsem etéknek a 
m ég őszszel kibújt gabonanövény védelmet adott s később nyáron 
sem sínylette m eg a gabona sűrű állását a tölgyesemetés. A ratáskor 
m agas tarlóval vágták le a gabonát s készen állott a rendesen 
igen szépen sikerült csemetés, vagy amint ott nevezték ,m akkvetés'. 
Ezután időközönként csak ritkításáról (1. erdőlés) kellett gondos
kodni, hogy idővel a legszebb törzsű tölgyes váljék belőle.

Állítólag m ég úgy is alkalmazzák a teljes vetést, hogy a be 
nem  gyom osodott tarlóra m inden előművelés nélkül vetik  s szánt
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ják  alá a makkot, de ez a m ód csakis elég porhanyós talajon 
biztosíthat megfelelő sikert.

A teljes vetésnek hátránya egyrészt az, hogy a talaj rende
sen a teljes megm űvelést kivánja, m ásrészt pedig és kiváltképpen, 
hogy igen sok m agot kíván, szóval, hogy költséges, ellenben elő
nye, hogy a fiatalos korábban záródik, a gyom ok nem  hatalm a
sodhatnak el benne, s ennélfogva nem  is akadályozzák a fiatal 
fák szép, egyenes növését. Sokszor nagyon is korán záródik s 
ekkor rendesen oly sűrjesek keletkeznek, hogy ezeket a hó köny- 
nyen lenyomja. Ennek bekövetkezését korán alkalmazandó tisztító  
vágással kell megakadályozni.

A tölgym akk teljes vetésének különös, de nálunk eddig még 
nem alkalmazott m ódja a :

Földszintre vetés fö ldrászórássa l. x) Ez abban áll, hogy a 
teljes vetést a talaj m inden m egm unkálása nélkül alkalmazzuk. 
Ugyanis egymástól 4 —5 m éter távolságra árkokat ásnak s az 
ezekből kikerülő földdel az árkok közötti területre elvetett 
makkot betakarják. M inthogy a föld sok helyt göröngyösen 
kerül a m akk fölé, a göröngyöket kapával széttörik s egy
általában a föld egyenlőtlenségét utólagosan egyengetik ki. Ott, 
ahol alom áll rendelkezésre, először ezzel takarják be a m akkot s 
csak ennek tetejére szórják a földet. Ez utóbbi eljárásnak előnye 
az, hogy kisebb árkokat áshatunk, m ert kevesebb földre van szük
ségünk, m ásrészt pedig az alom egyúttal talajjavító anyagul is 
szolgál. A  m akkból ily m ódon való vetésére holdanként 6 — 8  

hektoliterre van szükség.
Száraz és lejtős talajon a csapadékok visszatartása céljából az 

árkokat a lejtőre m erőlegesen, tehát vízszintes irányban s helyen
ként megszakítva ásatjuk, nedves talajon pedig ellenkezőleg úgy, 
hogy a ferdén húzott árkok egyszersmind a víz levezetésére szol
gáljanak.

A tölgym akknak eme módszerinti vetését állítólag vágásokban 
,s> de mégis csak célszerűbben szabad tereken, elsilányodott lege
lőkön stb. alkalmazhatják. A m akkot e m ód alkalmazása mellett is 
gazdagon kell vetni, hogy a sűrűn kelő csem eték a gyom ok elha
talmasodását megakadályozzák.

A tölgym akk vetésnek másik különös módja:
') L ásd  F e k e te  L . ,A tö lg y  és  te n y é sz té se ' 89. 1.

í ’űfJas: Erdőműveléstan. 17
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A  vetés fe lá g ya lá ssa l (bogárhátra).1) Ezt a m ódot vizes rétek, 
lapos és zsom békos terü leteknek  megmívelésre alkalmassá tétele 
céljából úgy használják, hogy a víz levonulása irányában a körül
ményekhez képest egy vagy :öbb, fent 1*2 m éter széles, fő vagy 
vízgyűjtő árkot ásatunk s ezekre kis hajlással a víz levezetése 
miatt egym ással egyközűen 0 8 — 1 m. felső szélességgel, mellék
árkokat ásatunk (69. á b r a ) ; ha nagyon hosszúak, egymással 
helyenként összeköttetésbe hozandók. Term észetes, hogy az árkok 
mélysége a talaj nedves állapotához képest különböző, de arra 
ügyelnünk kell, hogy a gyűjtőárok a mellékárkoknál mindig 
m élyebbre ásandó. Itt is az árkokból kiásott nyirkos földet az

69. ábra.

árkok közötti területre hányják s ott elegyengetik, miáltal az árok
közök területe 15—20 cm.-rel m agasabb lesz s szintjük távolsága 
ezért s a lecsapolás folytán a fenékvíztől távolabb esvén, a m eg
m ívelésre annyival inkább alkalm asakká válnak, m ennél inkább 
fogynak a nedves talajban fejlődött húmuszsavak s a víztelenített 
ré tegekben, az árkok levegőjének behatása alatt, minél tökéleteseb
ben fejlődik a föld alá került különböző mocsári növényekből a 
term ékeny húmusz.

Hogy az árkokból felhányt föld az árokba vissza ne hulljon, 
az árokpartok m entén 30—40 cm. szegélyt takaratlanúl hagynak.

9  L . F e k e te  L . ,A tö lg y  és  te n y é s z té s e 1 89— 91. 1.
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Azt is szokták tenni, hogy eme szegélypásztáknak takaratlan 
hagyása mellett az árkok közötti területet sem  takarják földdel, 
hanem csak az árkok közelében halm oznak fel töltéseket, hogy 
ezáltal a talaj felszíne m ég m agasabbra emeltessék. Bármiként tö r
ténjék is a kivitel, a földm unkának a m akkvetést egy évvel min
denesetre m eg kell előzni, hogy az árkokból kikerülő föld a ned
vességtől megszabadúlva, előnyös átalakuláson m ehessen keresztül 
s a földben levő növények a vetés idejéig legalább részben kor
hadjanak el. De ha esetleg gazdag m akktermés folytán kénysze
rítve vagyunk ilyen területek gyors erdősítésére, akkor a most 
leírt m unkálatokat őszszel a tél beállása előtt kell elvégeztetnünk, 
hogy a m akkot tavaszszal elvethessük, ha pedig ezt tenni bár
milyen oknál fogva akadályozva vagyunk, akkor neveljünk csem e
téket s az árokközöket csem etékkel is sikeresen beültethetjük.

Az árokközöket bevettethetjük a teljes vetés m ódjának alkal
mazásával úgy, hogy a m akkot a felemelt árok közötti területekre 
vetve, az árok fenekéről ásott földdel takarjuk be, vagy pedig 
vetőárkokat készítünk s ezekbe vetjük a makkot, avagy végre a 
»lakkrakás m ódját is alkalmazhatjuk.

M egeshetik az is, hogy a term ő talaj alatt term éketlen szívós 
agyagréteg van. Ezt nem jó  m egbolygatni, hanem  ilyenkor több, 
egymáshoz közeleső, de szélesebb —  l -2  m. széles —  s csak ásó
nyom mélységű árkokat kell ásatni, hogy az ezekből kikerülő föld 
elegendő legyen a csak 2 , legfeljebb 2 ' 5  m éter széles pászták kellő 
emelésére. Ilyenkor jobb, ha nem is erdősítünk a mély gyökérzetű 
tölgygyel, hanem  valamely sekélyebb gyökérzetű fanemmel.

Hogy a leírt m ód alkalmazása nagyobb költségekkel jár, az 
kétséget nem  szenved, de az is bizonyos, hogy más m ódon az ily 
term észetű területeket művelés alá venni s hasznosíthatóvá tenni 
nem lehet.

A m akk kimélése, az erdősítési költség apasztása s a jöve
delmezőség tekintetéből is (mezőgazdasági köztes használat), de 
meg, ha kevesebb m akkunk is van, a tölgynek vetéssel való erdő
sítésére inkább alkalmazzák a barázdába való soros vetést. Ennél 
az eke után járó m unkás a m akkot úgy eregeti a barázdába, mint 
a kukoricát szokás. Ezután a barázdában egymástól 10— 15 cm.-re 
fekvő m akkot a szomszéd barázda szántásával kiem elt földdel az 
ekevas betakarja. A szántást így folytatjuk az egész területen, de

1 7 *
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m akkot csak m inden 4-dik, 5-dik vagy 6 -dik barázdába vetnek, 
aszerint, amilyen távolságra kívánjuk a tölgysoroknak egymástól 
való állását. A m akkvetésnek ilyen kivitele m ellett a m egszántott 
s makkal m ár bevetett területen, rendesen valamely szemes gabona
félének a magját is szokás elvetni, m inek m egtörténte után 
az egész területet megfogasolják, m egboronálják s m eg is henge- 
rezik. A mezőgazdasági növény magjából ilyen esetben rendesen 
csak V2 vagy 2 / 3 részét vetik a rendes viszonyok között elvetendő 
magmennyiségnek, egyrészt azért, hogy a gabona erős beárnyalá- 
sával ártalmára ne legyen a tölgycsem etének, másrészt pedig, 
hogy a talajból sok tápláló anyagot ne használjon fel. A ratáskor a 
gabonát magas tarlóval aratják s a következő években, mint alább 
látni fogjuk, a sorok közötti területeket is még előnyösen lehet 
mezőgazdasági növények term esztésére felhasználni. E nnek  a m ód
nak s a vele összekötött m akk alászántásának az a hátránya van, 
hogy a m akk egy része m élyebben kerül a föld alá, mint a másik 
s ennélfogva ha a m élyebbre került m akk egy része nem  is pusz
tái el, de nehezebben csírázik s később kél a másiknál.

Ha a barázda szélességét 20 cm.-rc vesszük, akkor a sorok távolsága 
lesz 1 m.; ha minden 10 cm.-re teszünk egy-egy makkot, akkor 40 ölre =  
7584 cm. kell 758 szem mag, 75'8 v. i. 76 sorba 5754S makk. Ha a kocsános 
tölgvmakkot Hl.-enkint 20.000, a kocsántalant 23.000, a bükköt 191.000-re 
tesszük,

kell holdankint kocsános 2 9 Hl.
« < kocsántalan 2'5 «
« « bükk 0 3 «

Egy másik m ódja a m akk elvetésének :
A  vetűárokba való vetés, m időn a m egm unkált földön vetőzsinór 

után kapával vetőárkokat készíttetünk, a m akkot ezekbe eregetjük 
s gereblyével a földet ráhúzzuk. A vetőárkokat nem csak zsinór 
után kapával, hanem  valamely, erre a célra készült eszközzel is készít
tethetjük. Igen alkalmas eszköznek bizonyúlt erre, Ihrig Vilmos 
közalapítványi erdőm ester fö ldvonalzója , m elynek szerkezetét a 
70. ábra tünteti fel. *) Alkalmazása azért is célszerű, m ert vele a 
vetőárkokat egymáshoz egyközű, egyenes vonalakban lehet készí
teni. Tengelyét 12— 13 cm. vastag tölgyfából készítik, kerekeinek 
átm érője 44 cm., a fogak pedig, hogy vetőárok húzására alkal
m asak legyenek, ekevas alakjára készítve, úgy vannak a tengelyen

*) L . F e k e te  L a jo s : ,A tö lg y  és te n y é s z té s e 1 84 1.
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megerősítve, hogy a szükséghez képest m élyebbre, vagy m aga
sabbra állíthatók legyenek. Egym ástól való távolságuk a m egálla
pított sortávolságtól függ, de rendesen V2 m. szokott lenni. A két 
szélső fognak a keréktalp középvonalától 1 /•> sortávolságra kell 
esnie, m ég pedig azért, m ert m egforduláskor az egyik kerék előbbi 
nyomán halad vissza s ennélfogva a két szomszédos külső sor 
egymástól a m egállapított távolságra fog esni. Az első irányt leg
célszerűbb két sor póznával kijelölni s ezek között vezetik a szer
számot vonó állatokat. Ezt a célszerű eszközt akár lóval, akár 
ökörrel való húzásra olcsó áron bárhol lehet készíttetni.

Természetes, hogy emellett az eljárás mellett is épp úgy term eszt
hetünk mezőgazdasági növényeket, mint az előbbi m ódnál láttuk.

^lás fanem ek magjainál a vetőárkos vetési m egm unkálatlan terüle
teken, vágásokban is alkalmazhatjuk, am időn t. i. vetőárkot készítő 
kapával ilyen árkocskákat húzunk végig az erdősítendő területen, 
a magot ezekbe vetjük s a földet kapával vagy gereblyével a 
magra húzzuk.

A talaj részletenkint való megművelésének egyik m ódja a 
P istá n kén t való megművelés s ha ezekbe a pásztákba vetjük a 
makkot, akkor a vetésnek ezt a módját:

Pásstásvetésnek m ondjuk. A  pásztákat, ha a talaj gyom os 
■W 50 cm., különben 30—35 cm. szélességben, lehetőleg egyc- 
nes irányban kapával vagy ekével készíttetjük. Egym ástól való 
távolságuk középtől középig 1 — 1-5 m éter között váltakozik s e
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szerint a közöttük m egm unkálatlanul m aradó terület szélessége 
0 7  — l ' l  m étert tesz.

A kellőleg kiegyengetett s felporhanyított pászták földjében 
a m akkot különféleképpen vethetjük, még pedig a még m eg nem  
ülepedett talajba legjobb a m akkot úgy, mint a kukoricát szokás, 
kapa alá vetn i (makkrakás), m időn a m akk egym ástól 20—30 cm. 
távolságban, rendesen egy-egy rövid lépésnyire álló s a pászta 
középvonalába vágott gödrökbe kerül. Úgyis vethetjük a mak
kot, hogy a pászta középvonalába az egyik munkás 8 — 9 cm. 
széles vetőárkot húz, ebbe a másik, rendesen lehetőleg egymástól 
egyenlő távolságban, 1 0 — 2 0  cm.-re veti a m akkot, a harm adik 
pedig —  gyerek is lehet •— gereblyével betakarja. Az ilyen m akk
vetésnek ápolása kezdetben abban áll, hogy különösen száraz, 
keleti szeleknek, vagy a nap verőfényének k itett talajon a pász- 
tákat m egkapáltatjuk, a csem etesorokat ha kell fel is töltetjük, 
nedves talajon pedig a fölös víznek a pásztákról való levezetésé
ről gondoskodunk. Előnye a pásztásvetésnek az, hogy a fiatal 
tölgycsem eték a pászta közép vonalában lévén, a pászta két szé
lén burjánzó gyom növények káros hatásának nincsenek kitéve, 
másrészt pedig növekedésüket, a pászta hozzáférhet ésével s bár
mikor eszközölhető m egmunkálásával m indig elősegíthetjük. Igaz, 
hogy drágább, mint a közönséges barázdás vagy sorvetés, de 
nagyon gyom os s begyepesedett helyeknek vetés által célzott 
erdősítésére igen alkalmas.

A  foltvetés. A  foltok egymástól való távolsága középtől
középig mérve l -2— 1-5 m éter s a területen bizonyos hálózat sze
rint lesznek rendesen elosztva. M inden egyes m egm unkált foltba 
3—4 m akkot úgy dug a munkás a föld alá, hogy a m akk a folt
ban vízszintesen feküdjék. Ha a foltok egy m éterre vannak, kell 
kát. holdankint 5755 fészek, foltonként 3 szem m akk =  16.265 
szem; kell tehát:

kocsánosból 0 8  Hl.
kocsántalanból 0 7  «
bükkből 0 0 8  «

A vetésnek ezt a m ódját csakis nagyon begyepesedett tala
jon, elhanyagolt vágásokban, elparlagosodott tarlókon, rossz- s 
erdősítendő legelőkön, vagy alátelepítendő, gyér záródást! erdők
ben szokták nem  nagy, de ilyen helyeken a lyukvetésnél mégis
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jobb sikerrel alkalmazni. Nagy hátránya ennek a vetésnek az, hogy 
a foltokat csakham ar elfoglalja a gyom  s a kikelt csem etéket 
egészen elnyom ja vagy növekedésükben hátráltatja s különösen, 
ha cserebogárjárta vidéken alkalmazzák, ezek a foltok a pajod kedves 
tartózkodási helyei. Ha a foltok csak 25—30 cm. átmérőjűek, 
akkor Fekete szerint a Dunántúl tányéroknak vagy fészkeknek  is 
neveztetnek.

A  vetésnek ezt a m ódját tulajdonképpen csak olyan terüle
teken kellene alkalmazni, ahol az ily vetésből kelt csem etéket az 
elgyom osodástól nem kell féltenünk, de a foltok készítése a m akk
nak mégis jobb  talajágyul szolgál, különben pedig csak úgy érünk 
vele célt, ha jó l  m egm űvelt foltokba  rakjuk a m akkot s a kikelt 
csem etéket m egerősödésük idejéig megfelelő ápolásban részesítjük. 
A lyukvetés, vagy m akkrakás, vagy m akkültetés m ódja abban áll, 
hogy a m akkot valamely e célra szolgáló eszközzel a földbe ütött, 
vagy rendesen kapával vágott lyukba vetik s letapodják. Minden-, 
esetre legegyszerűbb m ódja a vetésnek, de csak ott van sikere, 
ahol a talajt elgyomosodástól féltenünk nem  kell, pajod nem  járja 
s ahol m egm unkálása, porhanyóságánál fo g va  nem szükséges. 
Egyebütt ezzel az eljárással célt nem  érünk. Helye van tehát a 
m akkrakásnak jól feldolgozott s kitisztított, erősen be nem  gyo- 
mosodó, friss vágásokban vagy m ég fennálló s be nem  gyepese- 
dett olyan erdőkben, ahol alátelepítéssel erdősíthetünk, vagy pedig 
olyan területeken, m elyek bizonyos ideig mezőgazdasági művelés 
alatt állottak s a kapásnövények term esztése folytán rólok a gyom 
kiveszett. Ebből láthatjuk, hogy a vetés em e egyszerű m ódjának 
az erdőgazdaságban elég nagy tere van, m ert bizonyos term ő
helyeken csak m eg kell ideje korán ragadnunk az alkalmat, hogy 
a vetésnek ezt a kivitelében nagyon egyszerű s megfelelő viszo
nyok között alkalmazva, sikerében biztos m ódját alkalmazhassuk.

A  m akkrakás többféleképpen eszközölhető, m ert ezidőszerint 
már a kivitelére feltalált eszközök sokaságával rendelkezünk, ami 
a vetés e m ódjának sikeres alkalmazását is bizonyítja. E redetileg 
erre a célra csakis a kapát használták s dacára a sok mindenféle lyuk- 
furó s m akkrakó eszköznek, legtöbb helyt ma is legjobb sikerrel 
a kapát használják. Igen jól kezelhető ennél az eljárásnál a 8 0 —90 
cm. hosszú, nyéllel ellátott egyenes élű hegyi kapa. A munka 
folyamata egyszerűen az, hogy a munkás kapáját a földbe 
tág ja , vele a földet oly m agasra emeli, hogy alája a másik m un
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kás — rendesen gyerek —  1 — 2  m akkot könnyen rakhasson, 
ezután a földet a kapa kiemelésével visszaengedi s a lábával 
lenyomja. Ez a kapa alá való vetés s ha ezt a vetést több kapás
sal végeztetjük, akkor a m unkásokat 1 — 1 m éter távolságra egy
mástól sorba állítjuk s a két szélső' munkás haladásának irányát 
karókkal kijelölve, a vetést szabályosan eszközöltethetjük. A m un
kásoknak csak arra kell ügyelniük, hogy lehetőleg egyszerre lép
jenek  s m inden lépésnél egy kapavágást tegyenek.

A lyukvetésnél a kapán s ültető fá n  (71. ábra) kívül, mely utóbbi szintén 
célszerűen alkalmazható a makkrakásnál, a külföld irodalma még számos eszköz 
alkalmazásáról számol be, ezek közül a következük érdemelnek megemlítést:

a) a közönséges lyukasztó-fa (72. ábra), 78—98 cm. hosszú, kemény fából 
való, 8—10 cm. hosszú s a makknál vastagabb alsó része hosszúkás tojás
alakú, tapodója is van, hogy könnyebben üthessünk lyukat vele a földbe, 
m ert nem függélyesen, hanem ferdén kell a földbe nyom ni; kopás ellen alsó 
részét megszokták bádogoztatni.

b) a Hess-féle lyukasztó]) (73. ábra) az előbbitől főképpen abban külön
bözik, hogy vége meg van görbítve s ennélfogva nemcsak könnyebb vele a 
munka, hanem a makk is természetesebb állásba juthat (74. áb ra );

c) a lyukasztóvas (75. ábra), szintén erre a célra szolgál. Nyele vas- 
hűvelybe van erősítve s ezalatt két, erős félkör alakú vaslemez van, melyek *)

*) Hess: Ein Eichelsetzer (Allgemeine Forst- u. Jagd-Zeitung, 1876. 
p. 179.)
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domború részükkel egymással úgy vannak összeforrasztva, hogy széleik 4 élt 
képeznek.

d) a háromélű lyukasztó (76. ábra), a tartóját kivéve, egészen vasból való, 
alsó része kúpba végződő s homorú oldalakkal bíró 3 szögű hasábot alkot.

Ezt a két utóbbi lyukasztót úgy használják, hogy függélyesen a földbe 
verik s néhányszor, a föld megporhanyítása végett, megforgatják. Nedves tala
jon azonban éppen az ellenkező célt érik el ezzel, mert a lyuk oldalain a föld, 
sima felülettel még jobban összetömörül.

e) Kis lyukasztó (77. ábra), pótlásoknál alkalmazható célszerűen;
0  vetőkalapács (78. ábra), a kalapács nehéz fából, rendesen gyertyánfából 

készül s vége, melj' a vetőlyuk készítésére szolgál, bádoglemezzel van borítva. 
A makknak a vetőlyukba való helyezése után a lyuk száját a kalapács másik, 
meggömbölyített részével verik le.

Az a—d) alatt ism ertetett szerszámokat a munkások úgy használják, 
hogy sorba állanak s hátrafelé mozogva készítik a vetőlyukat, melybe a gye
rekek által csírás végével lefelé elhelyezett makkot letapossák. A munkások 
után a makkot zsákokba viszik.

g) a vetődeszka (79. ábra), alsó részén egymástól 15—20 cm. távolságra 
álló 10 cm. hosszú facsapokkal van ellátva, melyekkel egyszerre 5 vetőlyukat 
lehet a felső tartóra gyakorolt nyomással készíteni.

Eme eszközök valamennyiének főhátránya az, hogy egyrészt már csírá
zásnak indult makkokat az általuk készített vetőlyukakba bajos, de sokszor 
nem is lehet elhelyezni, másrészt pedig az ilyen vetőlyukakba a makk term é
szetes, a csírázásnak megfelelő fekvést nem nyerhet. A vetőlyukak iránya

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



106

többé-kevésbbé függélyes s így ha a makkot — a mint tesszük is — véko
nyabb, csirás végével csúsztatjuk lefelé a lyukba, akkor a fejlődő s kifelé 
törekvő gyököcskének a lyuk s a makk fala között kell magát átküzdenie, a 
mi nehezebb agyagtalajnál mindenesetre nehezen megy, ha pedig csirás 
végével felfelé helyezzük, akkor a gyököcskének lefelé növekvése van meg
nehezítve. Ezért legjobb, ha már a kapát nem használhatjuk célszerűen, olyan 
eszközöket alkalmazni, amelyekkel ferde irányú vctölyukat készíthetünk, hogy 
a makk a fekvő helyzetet legalább megközelíthesse.

A kapa alkalmazásának az előnye nem csak az, hogy a makk 
porhanyós földbe s fekvő helyzetbe jutva, akadálytalanúl csiráz- 
hatik, hanem  az is, hogy ennél a m ódnál a munkás keze az őszi 
vagy tavaszi időszak alatt rendesen hűvös földdel érintkezésbe 
nem jön, ami a többi eszköz használata mellett rendesen m egtör
ténik s a m unka folyamatára könnyen érthetőleg hátráltató- 
lag  hat.

79. ábra. 80. ábra.

A kapa után való vetéshez holdankint 2  férfi s 4 — 6  gyer
meknapszám osra van szükségünk.

Eszak-Ném etország erdőművelői közűi egyesek a közönséges 
kapát a Pook-féle kettős kapával (80. ábra) cserélik fel, amelyet 
feltalálója különösen gyepes talajon való alkalmazásra ajánl nagyon. 
A m int az ábrából látható, a tartóvasra m erőlegesen álló két karja 
mintegy 65 mm. átm érőjű tárcsában végződik. Használatához 3 
m unkásra van szükség, az egyik a kapával a vetőlyukakat vágja, 
a gyerek rakja belé a m akkokat, a harm adik gyerek pedig a lyu
kak betaposásával foglalkozik; a lyukakat úgy készítik, hogy a 
kapát m erőlegesen a földbe vágják, a nyelet végivel felemelik, 
miáltal a tárcsák nagyságuknak megfelelő gyepdarabokat vágnak 
ki, ezeket a lyuk szélére helyezik s velők fedik s tapossák le a 
makkot. E nnek  a kapának feltalálója Pook westfáliai főerdész, ezzel az
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eszközzel 1818-tól 1842-ig több mint 1000 hektár területet erdő
sített, hektáronkint mintegy 18 m árka átlagos költséggel.x)

M akkrakásra, különösen el nem  gyom osodott, üde hegyi vá
gások nem m eredek lejtőinek erdősítésére az ültető f á t  (71. ábra) 
is célszerűen lehet használni. Hossza 25 cm. s jó  ha végét bádog
lemezzel boríttatjuk, bár, ha jó  kem ény fából készíttetjük, az is 
fölösleges. A  vetőlyukat ezzel a szerszámmal ferde szúrással k é 
szítik, a m akkot köldökös végével becsúsztatják s a lyuk száját 
letapossák.

Ezzel az eljárással a m akk m eg
közelíti term észetes fekvésének 
helyzetét s a csírázáskor fejlődő 
gyököcske akadálytalanul hatolhat 
lefelé, a száracska pedig felfelé.

I . Legnagyobb hátránya ennek az
egyszerű eszköznek az, hogy a 
m unkás térdelve vagy guggolva 

kénytelen vele 
dolgozni. Ezt 
a hátrányt ki
kerülhetjük az 
eddig ism ert 
m akkrakó esz

8 1 . ábra. közök között

M a k k r a k ó  s a r u .  Egész hossza 115 cm. I .  dűlt helyzetben, amint a 
földbe szúrni kell, A nyélén csatorna megy végig: a makk lebocsátására. 
A nyél alól vastagabb, hogy a csatorna és az átszegezés dacára elég eró's 
maradjon e h e ly en .// '. A saru hoszmetszete : a— b =  20 cm., b— g == 10 cm., 
0 — h =. 6*5 c m .; a  szárny szélessége c— rf-nél 6 cm., közepén 4 cm. 
I I I .  A saru keresztmetszete a hol az legszélesebb: magassága 6 cm., széles
sége 9*5 cm .; I V .  a nyél átmetszete, szélessége 4*5 cm., a csatorna mély
sége 2*5 cin., szélessége 3 cm., a fa vastagsága a csatorna lenekénél 2*5 cm.

a legalkalma
sabbnak, a 

m akkrakó sa
runak (81. áb
ra) alkalmazá
sával.'-)

A  20 cm. hosszú s hegyes csúcsán és éles szélein m eg
acélozott vassaru a nyéltől 150°-ú szög alatt hajlik el, s 1 2  cm. 
hosszú hüvelyébe van beeresztve a 80 cm. hosszú nyél, melynek 
felső részén van a 30 cm. hosszú kereszttartó megerősítve. A saru 
hátsó részének közepe gyengén felhajló vonalban futó éles orm ot 
alkot, mely csak a saru végén, 2 —3 cm.-re egyenesedik ki. A saru

0  Burckhardt: Säen u. Pflanzen 6. Aufl. 1893. p. 70. 
2) Fekete L.: A tölgy és tenyésztése. 75—77. 1.
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oldalrészei is hom orúak. A  nyélen a saru orm ós részével egy 
irányban, 3 cm. széles és 2'5 cm. mély, simára készített csa
torna fut végig a vashüvelyen át is s a saru alsó részénél to r
kollik ki. Alkalmazása a következő:

,A m unkások egymás m ögött oldalos helyen a lejtő irányá
ban sorba állíttatnak 80 cm. —  l m .  távolságra egymástól. Hogy 
azonban egym ásnak útjában ne álljanak, nem egyszerre kezdik a 
munkát, hanem  a m ásodik munkás akkor, m ikor az első a m á
sodik lyukat szúrja, a harm adik akkor, m ikor az első a harm adik 
lyukat, a m ásodik pedig a második lyukat szúrja és így tovább. 
Minden fészek elkészítése után jobbra, oldalt lép a munkás, hogy 
ott a  következő fészket készítse, miáltal ezek egymástól a m eg
állapított lépés nagysága szerint 50—80 cm.-nyire fognak esni. 
A fészek elkészítésénél a m unkás először leeresztett karokkal 
tartja a szerszám fogantyúját úgy, hogy annak nyele körülbelül 
45 fokú hajlást kapjon, beszúrja a sarut a talajba s aztán bal
kezével m agától a fogantyút annyira eltaszítja, hogy a nyél majd 
függélyesen álljon. Ezáltal egy kis hantdarab szakíttatik s emel
tetik  fel. Most jobbkezével kötényéből vagy tarisznyájából 3 —4 
m akkot vesz és a csatornába ereszti, mely azt egészen a felemelt 
hant alá vezeti. V égre a föld felé hajlítja a m unkás a szerszám 
nyelét, míg a saru vége a felszakított hantdarab tövét kissé föl
emeli s ily helyzetben húzza ki azt a han t alól, hogy a m akkokat 
ki ne kaparja megint a saru hegyével. Most átteszi a vetősarut 
jobbra, a készítendő új fészek helyére és hogy a födés teljes 
legyen, a m akkal már ellátott hantnyílást ballábával le is nyomja. 
Most jobbra lép és elkészíti a következő fészket s így tovább .1

,E szerszámmal legalább is kétszer oly gyorsan m egy a 
munka, mint a kapával s m ert könnyű, azért nőket és suhancokat 
lehet e célra alkalmazni. Egy ily m unkás elrak naponta, 8  órai 
m unka mellett, ha egy lyukba § m akkot tesz 0 4 —0 6  hektolitert, 
a m akk nagysága és a m unkás igyekezete szerint. V álogatott 
m akkból elég egy lyukra 1 — 2 , kevésbbé jó  m akkból és ha a 
pajódtól félni ok  van 3— 4-et. Általában véve a m akkszükséglet 
0 6  és 3  hl. közt ingadozik holdankint .4

Újabban M oldrík A d o lf szt.-endrei erdész szerkesztett egy 
m akkrakó szerszámot (82. ábra), m elynek használata a következő: 
a munkás az eszköz D  talpával az ültetés foltjára helyezi a szer
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számot, jobb kezével a rugón járó s C markolattal ellátott 
lyukatütő vasat A  nyílásig lenyomja s miután ezzel az eljárással a 
makk befogadására szolgáló ültető lyukat elkészítette, az ültető 
rudat előbbi állásába pattanni engedi. Ezután a csirájával lefelé 
tarto tt m akkot a B  nyíláson beengedi, úgy, hogy ez a m ár előbb 
szúrt lyukba esik, m elynek nyílását a m akkrakó munkás lábával 
letaposva, az ültetés m unkáját tovább folytatja. Ü ltetés előtt a m akk
rakó eszközt a rúd E  részén látható sróf kellő m agasra állításával 
úgy igazítják, hogy a földbe ütött lyuk m élysége az elvetendő 
m akk nagyságának megfeleljen.

Ennek is az a hátránya, hogy a m akk
nak elhelyezkedése nem  term észetes, m ert 
csirás végével lefelé áll s ez a csírázást 
akadályozza.

Tölgym akkvetés m ezőgazdasági elő- és 
köztes műveléssel. A tölgym akkvetést nem 
csak védő állab alatt (á tte lepítéssel), hanem  
mezőgazdasági elő- és köztes műveléssel egy
bekötve is alkalmazzák. Célja egyrészt a talaj
nak a gyom októl való megtisztítása, másrészt 
pedig a talaj megművelése s erdősítése kö lt
ségének visszatérítése. De nemzetgazdasági 
szempontból is előnyös, m ert az erdős vidék 
többnyire szegényebb sorsú népének kere
setet ad. Erdőm űvelési szem pontból legna
gyobb előnye az, hogy a talaj folytonosan 
porhanyítva és szellőztetve van. A kapál- 
tatott fa ez oknál fogva gyorsabban nő.

Ha a területet erdősítés előtt néhány 
esztendeig mezőgazdasági művelés alatt tart
juk, a talajnak ilyen alkalmazását elömüvelésnek, ha pedig m eg
telepítés után a tölgysorok közeit használjuk fel mezőgazdasági 
növények term esztésére, akkor a talaj ezt a használatát köztes 
művelésnek mondjuk. Szabályul kell elfogadnunk, hogy az elő- és 
köztes művelés gyakorlása csakis tápláló anyagokban gazdag s 
könnyen gyom osodó talajon észszerű, m ert a soványabb talajt a 
mezei term ények a talajban lévő ásványi anyagok felhasználása 
által teljesen kiélik s term éketlenné is tehetik. Szem előtt kell
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továbbá tartanunk, hogy jó talajon is, az előművelés csak 1 —2 , 
a köztes művelés pedig 2 —3 évig tartson; ily területeken az elő- 
s köztes művelés időszaka együttvéve 5 év; az utóbbit ha még a 
fiatalos m egengedi, legfeljebb igen term ékeny áradvány talajon 
gyakorolhatjuk 1 — 2  esztendővel tovább.

A talajt a mezőgazdasági előműveléshez mindig teljesen, még 
pedig síkságon vagy lankás dom boldalakon rendesen ekével, a 
hegységek m eredekebb lejtőin pedig kapával munkáltatjuk meg; 
szántani és kapálni célszerű a m agvak elvetését megelőző ősz
szel, hogy a föld m ég a tél fagyától is m egporhanyíttassék. 
Tavaszszal a szántást ismételhetjük s úgy vetjük a kapásnövé
nyeket a friss szántásba. Agyagos talajban jó  szolgálatot tesz
nek a tarlórépa vagy lóbab, erős televényes talajban ezeken kivül 
a kukorica, hom okos vagy kissé törm elékes talajon leginkább a 
burgonya. A  kukoricával s répával ennél a művelésnél, a valamivel 
gyengébb talajon csinyján kell bánnunk, rnert ezek a talaj tápláló 
erejét ugyancsak igénybe veszik, s köztes használatnál a kukorica 
árnyékával is árt; de a folyam m enti áradványos területeken, 
am ilyenek pl. a Tem es, Béga m ellékén lévő tölgyesek területei, a 
kukoricát is bízvást term eszthetjük. Egy-két évi ilyen, kapásnö
vényekkel való művelés után, a talaj a gyom októl megtisztítva s 
kapálással m egporhanyítva, teljesen alkalmas az erdősítésre. Ez 
úgy történik, hogy vagy őszszel vagy tavaszszal a terü le te t jó l fel
szántjuk s a tölgym akkot 1*2— 1‘5 vagy kivételesen 2 m éter sor
távolságban húzott ekebarázdába elvetjük s a m ásodik barázdá
val a földet reáborítjuk. Ha ez őszszel történik, akkor pl. a volt 
Bánátban a m akkvetés évében s a vetéssel egyidejűleg árpát vagy 
búzát vetettek az egész területre, úgy, hogy a m agot a m akk be- 
takarása után vetették  el s ezután m egfogasolták s megtövis- 
boronázták a földet. Ha tavaszszal történt a makkvetés, akkor 
szántás alkalmával a tölgym akk vetésére megállapított sortávolság 
szerinti barázdákba a tölgym akkot, a közbeneső barázdák közül 
pedig egybe vagy kettőbe kukoricát vetettek. Az egészet azután 
m egfogasolták s beboronálták, sőt újabban m eg is hengerezték. 
M indkét eredm ény jó  volt, ha a kikelt csem eték későbben kellő 
gondozásban részesültek, vagyis ha a későbbi években a sorkö
zökben kizárólag kapásnövényeket term esztettek s ezek megka- 
pálása mellett a csem eték sorait is gondosan m egkapálták. Min
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denesetre  legjobb eljárás az, midőn az előművelés befejezése után 
az erdősítendő területet őszszel feltöretjük, a tél porhanyító ha
tásának átengedjük s a m akkot a tavaszi új szántásba vetjük. 
A  kapásnövények magjait a sorok közé vagy egyidejűleg, vagy 
később is vethetjük, m ert a m akkvetés sorait a takaró barázda 
gerince később is megmutatja. Lapályos helyeken a makkvetés 
sorait, hogy egyenesek legyenek s egymástól egyközűen haladja
nak, karókkal tűzhetjük ki, hogy az ekét vonó m arhát ezek irányába 
lehessen vezetni. A kitűzést azonban úgy mellőzhetjük, hogy a 
m ár előbb ism ertetett földvonalzóval húzott vetősorokba vetjük a 
m akkot s a sorok között ezzel a mezei term ények sorait is meg
jelölhetjük, csakhogy ennek az eszköznek a használata feltételezi a m ű
velés alatt álló területnek nem csak m egelőzőleg tö rtén t felszántását, 
hanem  fogasolását s m egboronálását is, m ert csakis az így m eg
művelt földön teljesíthetünk vele jó  munkát. Bármily m ódon ve
tettük el a m akkot s a kapásnövények magjait, ennél a művelésnél 
is, ha a sorok egyenesek, kapáltatáskor s töltögetésükre, a mező- 
gazdaságnál használatban lévő kapáló gépekkel vagy sorkapákkal 
akadálytalanul dolgozhatunk.

Hegységi erdőkben az ekét az irtókapa és a közönséges kapa 
pótolja s ezekkel munkáljuk m eg a talajt annyira, hogy köztes 
művelésre alkalmas legyen. Előbb a területet a rajta lévő giz-gaz- 
tól, bokroktól stb. úgy tisztítjuk meg, hogy ezeket a mindenféle 
anyagokat az esetleg ki nem  irtott nagyobb tuskókra vág}' külön 
rakásokra halmozzuk, elégetjük s a ham ut a vágásterületen szét
szórjuk. A kapával m egdolgozott földbe ezután a m akkot lehetőleg 
vízszintesen futó sorokban egymástól 1 *2 — 1* 5  m. sortávolságban 
kapa után rakatjuk. A  sorok közti területet itt főképpen burgonya 
term esztésére használják, de rendesen csak 2, legfeljebb 3 esz
tendeig. A tölgysorokat itt is megfelelő kapálással kellő ápolás 
alatt kell tartanunk. Hegyi vidéken is, ha a vágás nagyon gyomos, 
alkalmazhatjuk az egy évi előművelést, csakhogy itt is kívánatos, 
hogy a term esztendő növény kapásnövény legyen, ne pedig zab, 
árpa, hajdina vagy pohánka, esetleg len legyen, mint ahogy egyes 
vidékeken szokásos ezeket előművelés alatt álló vágásterületekre 
vetni, nem  gondolván arra, hogy ezek termesztésével a gyom ot 
nem  irthatjuk ki.

A tölgynek elő- s köztes műveléssel való m egtelepítését
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ajánlhatjuk ott, ahol a tölgyerdők term észetes úton való fel
újítása nagy nehézségekkel van összekötve, tehát ahol a meg
ritkított tölgyes alatt csakham ar felverik m agukat a gyomok 
s m indenféle cserjék sokasága, vagyis jó  term ékeny ta la jo n ; 
ellenben óvakodjunk e művelés alkalmazásától tápláló anya
gokban szegényebb talajon, m ert a mezőgazdasági növények 
term esztésével nyert jövedelem  soha sem fogná fedezhetni azt a 
veszteséget, amit a tölgyes, a talaj tápláló anyagainak elvonása 
folytán, növekedésében szenvedne.

A  g esz te n y e  és d ió  vetése. Mind a szelíd, mind pedig a 
vadgesztenyét, valamint a diót nem  igen szokás vetéssel telepí
teni, hanem  előbE csem etéket nevelnek s ezekkel történik az 
erdősítés. Pedig a vetés rendszerint jobb, m ert ezek a fanemek 
hosszú gyökereket fejlesztvén, az átü ltetést többnyire megsinylik. 
Term észetüknek legjobban megfelel a kapa után való  vetés, m ég 
pedig, tekintettel a tavaszi fagyokra, csak április 2 -ik felében. A vad- 
gesztenye m agját rendes gyökérképződés céljából lehetőleg köl
dökével lefelé fektessük. Egyébként a m ag eltartására, a vetés 
idejére, takarásra nézve a tölgynél m ondottak  éppúgy érvényesek 
ezekre a fanemekre, csak a vetés idejét illetőleg jegyezhetjük meg, 
hogy a gesztenyénél m ég inkább alkalm asabb a tavaszi vetés, m ert 
a fagy iránt érzékenyebb, mint a tölgy s ezért az őszszel vetett 
s tavaszszal korán kelő csem etéket a fagy rendesen tönkre szokta 
tenni. A diót ellenben jobb  őszszel vetni, m ert a tavaszi vetés 
nagyon későn csírázik s ha őszszel zöld hajával vetjük, ezzel a 
tél folyamán még az egérfalás ellen is m eg van óva.

A  b ü k k n ia k k  vetése. A  bükk m akkját is vethetjük tavaszszal 
vagy őszszel. V annak erdészeti szakírók, m int pl. H cyer K., aki 
határozottan a tavaszi vetést pártolja, főképpen azért, m ert az 
egerek által az őszi vetésben rendesen nagy m értékben okozott 
kár elm arad s m ert a tavaszszal vetett m ag később csírázik s így 
a csem eték a tavaszi fagy yeszélyének sincsenek kitéve. E llenben 
más írók, mint Pfeil, Dengler, Burkhardt stb. s újabban a giesseni 
egyetem jóhirű tanára dr. Hess, az őszi vetésnek adnak előnyt, 
m ég pedig azért, m ert a bükkm akk jó  teleltetése sok nehézséggel 
van egybekötve s ennélfogva ritkán sikerül; a mag többnyire meg- 
avasodik. Az egerektől pedig nem  kell m indig tartanunk s egér
járáskor a tavaszszal vetett m akkot is bizony megdézsmálják.
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Magam is ez utóbbiak nézetéhez csatlakozom s előnyösöbbnek 
tartom  a bükkm akk őszi vetését. A vetés úgy történik, mint a 
tölgym akké, azzal a különbséggel, hogy a bükkm akkot elég 2  cm. 
vastag földréteggel betakarni, de őszszel adhatunk vastagabb ta
karást is, egyrészt a m akk megvédelmezése, másrészt pedig a ta
vaszi korai csírázás megakadályozása miatt. Olyan mélyen m eg
művelni a talajt bükkm akk alá, m int a tölgynél, nem  szükséges, 
m ert gyökérzete inkább sekély. Tavaszi vetés után 5— 6  hét 
múlva kél.

Mint kiválóan árnyattú'rő fancm a nyílt tereken, szabad 
állásban való nevelést nem  igen tűri, de azért teljesen ez sincs 
kizárva, m ert friss és televényben gazdag, északi, északnyugati vagy 
északkeleti fekvésű hegységi vágásokban a bükkm akkot anyafák 
vagy védőállab oltalma nélkül is sikerrel vethetjük, ha a csirára 
s a m agcsem ete fejlődésére ható egyéb viszonyok is kedvezőek. 
Különben szabály szerint a bükkm akk vetése m indig az anyafák 
vagy más fancmből álló védőállab oltalma alatt történik, még pedig 
a kapa után való vetésm ód alkalmazásával, vagy pedig úgy, hogy 
az anyafák, esetleg a nyílt területen előzetesen m egtelepített védő
állab alatt lévő giz-gazt, mohát, alm ot stb. összegereblyéztetjük, a 
m akkot elszórjuk s az összegyűjtött anyaggal ismét betakarjuk. 
Védőállab képzésére gyors növésű, világosságot kívánó gyérlombozatú s 
em ellett még talajjavító fanem eket választunk. Ezeket a tulajdon
ságokat együttvéve csak a vötffs- és erdei fen yő  egyesíti m agában 
Az erdősítendő területre előbb a védőállab fanem eit telepítjük 
vetéssel, de többnyire s célszerűbben 2— 3 éves csem etéknek ülte
tésével, még pedig úgy, hogy a csem etéket egym ástól 1*5—2’5 m. 
távolságban rendes — négyes vagy hármas —  hálózatban ültetjük, 
hogy később a bükkm akkot, illetőleg a bükkcsem etéket akadály 
nélkül s rendesen vethessük, illetőleg ültethessük a védőállab fa
nemei alá. A védőállab alatt a rendes erdőt, már am annak 10— 15 
éves korában is telepíthetjük, ha a védőállab fáit alsó gallyaitól 
megtisztítjuk, különben várnunk kell m indaddig, míg az alsó gallyak 
m aguktól le nem  száradnak. A rendes állab telepítése után a védő
állab fáit óvatosan s fokozatosan m indig csak ott kell kivágni, ahol 
ezt a bükkcsem eték felszabadítása megkívánja; ahol esetleg hé
zagok m aradtak, ott az erdei fenyőt vagy vörös fenyőt m eg is kell 
hagynunk. Ha bükkm akkot vetettünk alá, a kihasználás rendesen

18V a d a s  : Erdömüveléstan.
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úgy történik, hogy a védőállabot a bükk makk vetése után 5 — 10 év 
múlva kezdjük vágni, s a ritkítást fokozatosan évenként, 15 — 20 
esztendeig is folytatjuk, anélkül, hogy a bükk ezáltal szenvedne. 
Erdőgazdasági szempontból ez az eljárás azért is figyelemre méltó, 
hogy a védőállab kihasználásának ideje alatt, tetem es előhasználati 
fatöm eget értékesíthetünk s esetleg az erdősítés költségének m eg
térítésén felül még tiszta jövedelm et is kapunk. Em ellett a tapasztalat 
azt is bizonyítja, hogy a bükk ilyen védőállabok alatt m ég jobb, 
de legalább is olyan fejlődést mutat, m int saját anyafáinak vé
delme alatt. Nemcsak kapa után való vetést alkalmazhatunk, hanem, 
ha az anyaállab talaja gyom októl m entes s porhanyós, a vetősoros 
vetéssel is ió eredm ényeket érhetünk el, m időn t. i. vetősoros ka
pával a hegyoldalon vízszintes irányban sorokat húzunk s ebbe 
vetjük a bükkm akkot. Ily eljárás m ellett 1 0 0  folyó m éterre mintegy 
5 kgr. bükkm akkra van szükségünk.

A  g y e r ty á n  m a g já n a k  vetése. A vetést megelőzőleg a 
m agot előbb 1 évig bevermelve tartjuk, m ert rendesen csak a 
2 -ik évben kél, s azután vetjük; érés után azonnal, tehát őszszel, 
vagy tavaszszal is vetjük, de ekkor mindig a következő évi vágás
területre. Az előbbi eljárás azonban, amelynél a m agot 30 cm. 
mély árokba vermeljük, határozottan jobb. A vetést elég l ’ö 
legfeljebb 2  cm. vastagon fedni, sőt ha szántott területre 
vetünk, ami nálunk ugyan nem  fordul elő, elég ha a vetést csak 
fölületesen megfogasoljuk. Mindig jobb  eredm ényt érünk cl a 
szárnyaszegett mint a szárnyas maggal. A  vetés többféle mód 
szerint történhetik. P ásrtás- és foltvetésnél jól kell m egdolgozni a 
talajt, ha elgyomosodásától kell tartanunk, m ert ebben a tekintet
ben a fiatal gyertyáncsem ete nagyon érzékeny. M inthogy azonban 
elegyetlen állabokat úgy sem alkotunk gyertyánból, hanem csak 
m int talajjavító fanem et más fanem ek közé elegyítjük, igen cél
szerű kocsántalan tölgyesekben a tölgymakkal elegyesen vetni. 
F ia tal tölgyeseket is alávethetünk gyertyánm aggal, csakhogy itt a 
gyertyán valamivel világosabb állást kíván, mint a bükk; elég ha 
ilyen helyeken a gyertyánm agot sekélyen megművelt pásztákba 
gereblyékkel verjük föld alá. A  fö ld szin tre  vetés m ódját is alkal
mazhatjuk a gyertyán telepítésénél, gyom októl m entes porhanyós 
talajon, ahol az elvetett m agot egyszerűen begereblyézzük. Jó ha 
a vetést m egelőzőleg a talaj m egfogasolható.
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Gyepes legelőterületeket is erdősíthetünk gyertyánnal1! 
úgy, hogy magját egyszerűen elvetjük s a területet a vetés után 
csak 1 év múlva, am ikor a m agot a m arha m ár betaposta, tilal
mazzuk.

A s  á k á c m a g  vetése. Ugyan az ákácot rendesen csem ete
ültetéssel szokták telepíteni, de ha mégis, mint a csem etekertek
ben, vetni akarnék, úgy ezt jó  késő tavaszra, am ikor az ákác fa
kadni kezd, halaszszuk, nehogy vetésünket a  tavaszi fagy meg- 
semmi-ítse. A m agot vetés előtt a csírázás gyorsítása végett le is 
szokták forrázni. Erről azonban az ákáccsem eték nevelésénél lesz' 
szó. A  vetés szántott földbe vetőgéppel történik s a kikelt 
vetést, amíg a csem eték meg nem  erősödtek, a gyom októl tisztán 
kell tartanunk, amit itt is legjobban a köztes használat alkalma
zásával érhetünk el.

A s  ég erm a g  vetése. M indkét faját az égernek m ajdnem  ki
zárólag ültetéssel szokás m egtelepíteni. A  mezgés égernél vetést 
azért bajos alkalmazni, m ert természetes term őhelyén a buján növő 
fű a csem etéket megfojtja, ha pedig az elgyom osodás ellen jól 
m egforgatják a talajt, a csem eték a kifagyás veszélyének vannak 
kitéve; a sűrű beárnyalást pedig, mely a talaj fűvesedését m ér
sékli, az éger nem  tűri. A hamvas égernél a vetést különösen az 
akadályozza, hogy jó  m agot ritkán szerezhetünk m agkereskedőktől 
s különben is ülteté-sel a legnagyobb sikerrel telepíthetjük, anélkül, 
hogy a talaj valamiféle behatóbb m egm unkálást kivánna.

Egyébiránt vetéssel való erdősítésénél Németország egyes mocsaras 
termőhelyein a felágyalást használják, midőn 3 — 4 méter széles s árokhálózatba 
foglalt ágyakat (bogárhátra) emelnek s az árkokat oly mélyre ássák, hogy az 
ágyak homokkal vegyes földdel legyenek feltölthetők. E rre azután sűrűén 
vetik el (14 kgrot hektáronkint) az égermagot. Az eredmény azonban emellett 
is nagyon kétséges. Ehelyett a drága eljárás helyett, egyszerűbbet is alkal
maznak, mely abból áll, hogy körülbelül 40 cm. széles, ugyanilyen mély s 
egymástól 2 m éter távolságban lévő árkokat ásnak s az árkok közötti töl
tésekre vetik sűrűén a magot. Itt is azonban az ültetés hasonlíthatlanul na
gyobb sikert mutat.

A  kő rism a g  vetése. Vetések elegyetlen állabok telepítésére, 
ezzel a fanemmel épp úgy nem történnek, mint a szillel s juharral 
sem, m ert ezek a fanem ek a különböző állabokban csak mintegy 
beékelve, egyesen jelennek meg. M esterséges úton rendesen ültc- i)

i) Burkhardt: Säen u. Pflanzen 6-te Auflage 207.
18*
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téssel történik közbeelegyítésük, de ha vetéssel próbálnánk szeren
csét, jól m egporhanyított foltokba vessük a m agot s 0 5 , legfeljebb 
1 cm. mélyre kapáljuk vagy gereblyézzük a földbe.

A  ju h a r m a g  vetése. A kőrisről m ondottak erre a fanemre 
is vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy ennek vastagabb,
1— 2 cm. takarást adhatunk. Bükkvágásokban elég csak szétszór
nunk, m ert a bükk kihasználásának munkálatai közben am úgy is 
föld alá kerül.

A  sz ilm a g  vetése. Szintén a legritkább esetek közé tarto
zik, m ert a szillel való erdősítés ültetéssel történik. Különben leg
jobb a m agot m indjárt érése után júniusban, jól megművelt fo l
tokba földdel keverve elvetni. Nedves időjáráskor a mag csakham ar 
kél s a csem eték rendes viszonyok között őszig jól m egerősöd
hetnek.

A  n y ír  m a g  vetése. Nálunk ezt a fanem et legfeljebb védő- 
állabul szokás felhasználni ott, ahol magától m egtelepedett s azután 
valamely nem esebb fanemmel akarjuk a tért tőle elfoglalni. Külön 
telepíteni azonban erre a célra sem szokták nálunk, dacára, hogy 
gyors növésénél fogva s gyenge beárnyékolása folytán védőállab 
képzésére e fanem alkalmas. E llenben Ném etország egyes erdő- 
gazdaságaiban súlyt fektetnek tenyésztésére s az erdősítést 
vetéssel is, m ég pedig többnyire a mag érése után m indjárt őszszel 
végzik. Azelőtt nagy előszeretettel vetették a nyír m agját hóra 
is, erről azonban újabban már lem ondtak, m ert a m agot hóolva
dáskor a víz legtöbb esetben, az erdősíteni szándékolt területről 
lemossa. A  vetés egyszerűen úgy történik, hogy az erdősítendő 
területet m egfogasolják vagy a talajtakarót más m ódon megsebzik 
s a földdel kevert m agot elvetve, tövisboronával aláboronálják. 
Vagy pedig szélesebb pasztákba  vagy nagyobb fo ltokba  vetik, ne
hogy a kikelő csem etét agyonnyomja.

A  h á rsm a g  vetése. Ha a hárs magjait télen át úgy tartjuk 
elvermelve mint a kőrisét, vagy pedig a hársfák alól csak tavasz- 
szal gyűjtjük s m indjárt eí is vetjük, akkor rendesen m ég tavasz- 
szal kél is, ellenkező esetben, ha gyűjtése után szárazon helye
zik e', csak a vetésre következő tavaszszal csírázik. A vetés jó  
művelést s 3 —4 cm. fedést kiván. R endesen csem etéket nevelünk 
a hársból s ezekkel történik tenyésztése.

J) Nálunk is helyén volna a homokon. Szerző.
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A többi lom bfanem et vetéssel tenyészteni igen ritka esetek
ben szokás, m ert úgyis többnyire csak elegyítésre, vagy hézag
pótlásra használtatnak fel s ily esetekben az ültetés m indig nagyobb 
sikerrel jár, mint a vetés. Vannak olyanok is, melyek dugványo
zással sikeresebben tenyészthetők.

A  je g e n y e fe n y ő m a g  vetése. A jegenye fenyő viselkedése 
sokban hasonlít a bükkhöz s vetése ennélfogva legjobban sikerül 
az anyafák vagy védőállabok oltalma alatt. A  bükkvágásokban is 
sokszor látjuk a jegenyefenyőt term észetes úton megtelepedni. 
Szabály szerint a jegenyefenyőt vetéssel védőállabok alatt úgy te
lepítjük, mint a bükköt. Egyedüli hátránya ennek az eljárásnak az, 
hogy a lehulló lomb a fiatal csem eték elnyomásával az ily ve
tésekben sok kárt tesz. Ezért mély helyek, melyekbe a lomb fel- 
halm ozódhatik, továbbá sűrű árnyalásé bükkösök nem  alkalmasak 
a jegenyefenyőnek vetéssel történendő tenyésztésére. Legjobban 
sikerül a jegenyefenyőm ag vetése a gyér lom bozaté erdei és vörös 
fény vek alatt, vagy a lúcosok hézagos területein, avagy a jegenye 
fenyvesek vetővágásainak nem erdősült helyein. Az alkalmaz
ható vetésm ódok ugyanazok, m elyeket a bükkm akk vetésénél em 
lítettünk, csakhogy a jegenyefenyőm ag a talaj mély megművelését 
nem kívánja, sőt a talaj erős m egporhanyítását nem  is tűri jól. 
A  talajtakaró m inősége szerint alkalmazhatjuk a m agvetésnél a 
begcreblyézést, a vetőárkos és keskeny p ászt ás s a dombos fo ltvetést, 
mely utóbbi a foltvetésnek olyan változata, hogy a folton m eg
kapált földdel kupacot készítünk s ebbe vetjük a magot. Ezzel az 
eljárással a lomb nem  halmozódik fel a kelő vetésre oly m ennyi
ségben, hogy a csem etéket elnyomná. A pásztákat is ebből a 
szem pontból bogárkát fo rm ára  feltöltjük ott, ahol nagyobb lomb
hullástól lehet tartani s a bogárhát közepén húzott vetőárkocskába 
vetjük a magot. Ez az ú. n. bogárhátas vetés, melynél a m egm un
kált pászták szélessége 0 5  m éter s a bogárhátas feltöltés teteje 
mintegy 10 cm. széles. Ez az eljárás rendesen a bükkösöknek 
jegenyefenyővel való alátelepítésénél, elegyes állabok létesítése cél
jából történik. A bogárhátas pászták egymástól való távolsága 
aszerint változik, amint célunk az elegyes állabban a jegenyét vagy 
bükköt uralkodóvá tenni, első esetben a távolság 1’8— 2 m., utóbbi 
esetben pedig 4 —7 m. között ingadozik. A mag 0 ‘5— 1 cm. ta
karással megelégszik. Ahol attól kell tartani, hogy a jegenyefenyő-
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vei alátelepített bükkösök kihasználása alkalmával a fiatal fenyők 
m egrongáltatnak, ott ajánlatos a fészkeket a fá k  vagy tüskök tö
vében, még pedig lejtős területen a völgy felőli oldalon alkalmazni. 
Az őszi vetések a jegenyefenyőnél, hacsak egerek vagy más m ag
evő állatok nem  tesznek kárt benne, rendesen  jobban sikerülnek, 
mint a tavasziak, bár sokan éppen a téli károsítások m iatt s m ert 
a korán kelő őszi vetés a tavarzi fagyoktól is szenvedhet, inkább 
a tavaszinak adnak előnyt. Ha védelem  alatt van a vetés, akkor 
ez utóbbi károsításoktól nem  kell féltenünk; védtelen, szabad, nyílt 
területeken pedig jegenyefenyővel nem kell vetést, hanem ültetést 
alkalmazni.

A  liic fe n y ő tn a g  vetése. Lúcfenyőerdősítések csak kivéte
lesen történnek vetéssel akkor, ha nem  rendelkezünk elegendő 
csemetével, m agot pedig könnyen szerezhetünk, vagy pedig, ha a 
talajt ültetés alá sziklás volta miatt meg nem munkálhatjuk, vagy 
ha elegyes állabok telepítése céljából a lúcfenyőm agot az elegyí
tendő fanem magjával egyidejűleg kell vetnünk s ezekhez hasonló 
esetekben. A lúcfenyő vetések, ha a m agot nem kíméljük, egészen 
nyílt területeken is sikerülnek; de mindig jobb, ha különösen a 
lúcfenyő elterjedésének alsó határán erdei vagy vörösfenyő mag
gal elegyítve vetjük. Ez utóbbi fanem ek magjaiból holdankint 
1 — 2  kgr. m indig elegendő s ezt a rendes viszonyok közti hol
dankint szükséges 7— 9 kgr. lúcfenyőmaghoz hozzákeverjük.

A vetés tavassszalszárnyatlan  maggal, legfeljebb 0'5 cm. taka
rással történik. A talaj mély m egm unkálása szükségtelen, sőt a lúc 
valóságos, magas hegységi term őhelyén káros is, m ert a mély m eg
munkálással az alsó nyers föld felül kerülve, kellő táplálékot a 
sekély gyökérzetü csem etének nem  adhat, de m eg ilyen esetben 
a felfagyás veszélyének is jobban  ki szokott téve lenni. A  fagy
veszélyre különben is tekintettel kell lennünk a lúcfenyő vetések
nél, m ert a fiatal csem eték különösen a tavaszi fagyokkal szemben épp 
oly érzékenyek, mint amennyire károsan hat reájok a magas és sűrű 
gyom. Ezért legjobban sikerülnek a lúcfenyővetések göröngyösre 
kapált s kevés hom okkal kevert talajon, ahol a buja gyom képző
dés ki van zárva s a földnek a csem ete táplálásához elég ereje 
van, de sem a vastag rétegű nyers humusz, sem  pedig az ásványi- 
lag szegény talaj nem  felel m eg a lúcfenyővetés követeléseinek. 
Ha a bevetendő hely benőtt, a talajtakarót le kell bántani s fel
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kapálva bevetni, ha azonban a talaj felső részén nyers hum usz 
van, a vetéstől épp úgy, mint az ültetéstől tartózkodnunk kell 
mindaddig, amíg a húmusz néhány évi pihentetéssel a term ékeny 
húmuszszá való átváltozás processzusán nem m ent keresztül. A 
talajnak tavaszi vetésre való őszi m egm unkálása itt is csak elő
nyös lehet. A  különféle vetési m ódok közül, a lúcfenyővel a teljes 
vetést ritkán szokás alkalmazni, legfeljebb szántásra vagy teljes 
m cgkapálásra alkalmas fensíkokon, vagy a hegyek lankásabb ol
dalain, vagy ahol a talajt nem  lehet megművelni, sziklás, kőgör- 
geteges terü le teken .*) A ném etek a lúcfenyőm aggal eszközölt teljes 
vetést sokszor juhokkal tapostatják le s az elgyom osodott luc
fenyő vetéseken is úgy segítenek, hogy júliusban juhokat hajtanak 
rajtuk keresztül, ami saját tapasztalásunk szerint is hasznos, m ert 
részben lelegelik, részben letapossák a gyom ot, a m egfásodott 
lúccsem ete hajtásához pedig nem  nyúlnak. -)

Teljes vetést alkalm aztak helyenkint, tarra vágott lúcfenyő- 
vágásokban is zabbal, vagy bokrosrozszsal elegyesen, de itt is 
jobban felel m eg a most már általánosan elterjedt ültetés.

A lúcfenyőmaggal való vetésnél leginkább a soros és fo lt-  
vetést alkalm azzák. Irtásos vagy könnyebben m űvelhető helyeken 
az előbbit, nehezebben m unkálható, görgeteges talajon pedig az 
utóbbit. A m agvakat gereblyével fogasolják be a földbe. A vetések 
sikere leginkább akkor van biztosítva, ha a vetést azonnal a vágás 
kitakarítása után, tehát egészen friss s m ég be nem  gyom osodott 
területen végzik, a lúcfenyő hazai term őhelyén azonban ezzel 
sem érünk célt, m ert a vágásokat rendesen azonnal ellepi az 
Epilobium vagy másféle gyomok, am elyek a vetéseket m enthetet
lenül elnyomják. A soros vetésnél a pászta szélessége s épp úgy 
a folt vetésnél a négyzet alakú foltok oldalainak hoszsza 0-4 —0 6  m.j 
a sorok s ' illetőleg a foltok egym ástóli távolsága pedig a talaj 
m inősége szerint 0.9— T5 m. között ingadozik.

*) Eszterházy herceg lakompaki uradalmában a v.ígáshulladékot össze- 
gcrcblyéztetvén, elégették s a lúc, jegenye, vörös és erdei fenyőmagot ve
gyesen elszórták. Föléje bokros rozsot vetettek. Ez a második esztendőben 
menvén kalászba, két évig szolgált védelmük Ahol jól sikerült a rozs, szép 
volt a fenyőkelés is (Illés szerint).

2) Nálunk azonban a vágások legeltetését most feltétlenül tiltja az 
erdőtörvény.
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A lefejtett talajtakaró s egyéb eltakarított anyagok a pászta 
illetőleg a folt am a részére helyezendők, ahonnan a csem eték a 
nap vagy szél károsítása ellen védelm et kívánnak. Ha felfagyástól 
kell tartanunk, jobb  a m agot egészen keskeny vetősorokba, mint 
pásztákba vetni; egyébiránt a foltokba is jobb  úgy vetni, hogy a 
foltokba apróbb vetőárkocskákat húzunk s azokba vetjük a magot.

A lúcfenyőmag vetésnek nézetem  szerint csak ott volna 
helye, ahol ezt mezőgazdasági köztes használattal lehet egybekötni, 
vagy ahol alacsonyabb vágásfordulóval főképp a cserkéreg ter
melése szempontjából kellene lúcállabokat nevelni, amelyeknél kí
vánatos, hogy mielőbb záródjanak és hosszú ágtalati törzseket 
szolgáltassanak, különben pedig határozottan az ültetésnek kell 
előnyt adnunk.

A z erdeifenyőmag vetése. Azért, m ert az erdeifenyő elé- 
gülékeny term észeténél fogva jóform án m indenütt tenyészthető s 
m ert gyors növésénél fogva, az általa alkotott állab legrövidebb 
idő alatt az em berek szem ébe ötlik, a legtöbb visszaélés is tö r
ténik vele. Pedig éppen említett jeles tulajdonságainál fogva, 
amelyekhez hozzájárul m ég talajjavító képessége is, leginkább al
kalmas arra, hogy közvetítőül szolgáljon a kopár területek s egyéb, 
helytelen gazdálkodás folytán kiélt talajok rendes erdőgazdasági 
kezelésre alkalmas területekké való átalakítására. Alkalmas továbbá 
—  am int m ár említve volt — védőállabok alkotására. Hazai erdő- 
gazdaságunkban az erdeifenyővel való erdősítés általában ültetéssel 
történik, pedig nem  tagadható, hogy ezt a fanem et vetés útján is 
sikeresen lehet megtelepíteni.

A vetés módjai, különös tekintettel a talaj megművelésére, 
az erdeifenyőnél a következők: 1 . teljes szántás, 2 . barázdás szántás 
után való vetés, 3. pásztás, vetősoros és kapa után való vetés,
4. felágyalással, 5. fogasolással és 6 . köztes műveléssel való vetés.

A teljes szántás csak felületesen kiélt, egyébként pedig jó 
term őerejű talajon történik (amilyen pl. a Pozsony vármegyei ho
moktalaj), m ég pedig őszszel, hogy a tél a földet m egporhanyítsa; 
tavaszszal megfogasoltatjuk a szántást s 14 napra reá az erdei
fenyő m agját elvetjük s beboronáljuk.

A barázdás szántást, am ely épp úgy a vetés, mint az ültetés 
céljaira szolgálhat, szintén csakis jó l és könnyen m egdolgozható 
hom oktalajon eszközölhetjük, midőn 0 9 — P2 m éter távolságban
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egymástól szántjuk a legfeljebb 1 0 — 1 2  cm mély, lapos fenekű 
barázdákat; m egjegyzendő, hogy a barázdának lehetőség szerint, 
kelet nyugati irányt adjunk, hogy a sorok alja déli árnyékot kapjon. 
Az így készített barázdákba a m agot azonnal bevetjük s gereb- 
lyével betakarjuk. Ha a talaj nem  volna elég porhanyós, a sekélyt n 
húzott barázdák alját mélyítő ekével is szokás megporhanyítani. 
K isebb területeken a barázda készítésére kapát is használnak.

A  p á szt ás, vetősoros és kapa után való fé szek  vetést ott alkal
mazzák, ahol ekét és boronát nem  használhatunk s ahol a 
talajt felágyalással nem  kell megmunkálni, t. i. növényzettel erősen 
benőtt, gyökerekkel átszőtt, köves és m eredek lejtésű területeken 
s esetleg pótlandó erdősítésekben. A pászták szélessége itt is 
0 '9— 15  m. között ingadozik, a foltok területe pedig rendesen 
0 9 m2. A pásztákat a foltoknál előnyösebbeknek tartjuk, m ert a 
rajtuk keletkezett csem etés ham arább záródik. Mind a pászták, 
mind pedig a foltok készítésére igen alkalmasak a széles élű 
kapák; élük 37 cm., a kapalemez magassága pedig 24 cm.

A pásztákat, épp úgy a foltokat is, szintén célszerű még őszszel 
előkészíteni. Tavaszszal azután a göröngyök szétveretnek s a magot 
begereblyézik s m egtapodják. Vágásterületeken pászták helyett 
vetőárkokat is lehet készíteni kapával, m ég pedig oly célzattal, 
hogy a kikelő csem eték egyrészt védett, tehát m élyebb állást kap
janak, másrészt hogy több csapadékhoz jussanak. Evégből a vető
árok felső szélessége 30 cm., mélysége pedig 10— 12 cm. s egy
mástól való távolságuk 1 ‘2  m.

A talajt borító réteget, a vetőárokból kikerült földdel együtt 
a nap felőli oldalra rakják. Ezután neki állnak a 3 ágú gyom 
lálókapával az árok fenekének s földjét jól felporhanyítják, a magot 
elvetik, ugyanazzal a kapával bekapálják s lábukkal m egnyom 
kodják. Ilyenforma vetéshez holdankint m integy 3’5 kgr. magra 
van szükség.

Az erdeifenyő m agjának vetése fe lágya lássa l nedves term ő
helyeken történhetik. A töltéseket épp úgy készítik, m int azt a 
tölgynek felágyalással való vetésénél ismertettük. Nagyon nedves 
helyeken, az ágyakat alkotó töltések keskenyebbek s magasabb 
földréteggel borítottak, csak 4 —6 m. szélesek s 0 '9 — 1‘2 m. széles 
árkok közé vannak fogva, kevésbbé nedves talajon pedig az 
ágyak szélessége 9 — 1 0  m éteres is, holott az árkok szélessége csak
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0 ’7—0 9 m. Az őszszel így előkészített ágyak földjét tavaszszal 
m egmunkálják s a m agot elvetés után begereblyézik vagy be- 
boronálják. Ily ágyakon term észetesen az ültetés is jól szokott 
sikerülni.

A  vetés fogasolássa l a legegyszerűbb s ennélfogva a vetés 
legolcsóbb m ódjainak egyike. Alkalmazásánál a bevetendő terü
letet egyszerűen csak m egfogasolják s az így előkészített talajba 
vetik az erdeifenyő magját. Ezután m egtövis-boronázzák s m arhát 
is hajtanak rajta keresztül. Ezt az eljárást vékony talajtakaróval 
borított hom okos vagy agyagos pusztaterületeken úgy alkalmazták, 
— s a ném etek itt-ott m ég m ost is alkalmazzák — hogy a talaj
takaró t először fölégették s csak azután fogasolták meg.

Különösen kissé nedves talajon az így elvetett magból igen 
szépen záródó csem etések keltek, száraz verőfényes talajon ellenben 
rendesen nagyon sinlődnek s a tűhullás betegségének is alá vannak 
vetve. M egjegyzendő, hogy ezzel a m óddal tenyésztik az elkopá- 
rosodott mészhegyeknek, erdeifcnyővel való erdősítésére szükséges 
földes gyökerű (gomolyos) csem etéket is, nem különben használják 
a fogasolás után való vetést, ahol a m agot juhokkal tapostatják 
a földbe. Ily kopárokon azonban az ültetéssel mindig biztosabban 
s ham arabb érünk célt.

Vetés köztesm ívelésscl. Hazánkban az erdei fenyőt elő- és 
köztesműveléssel a síkság hom okos területeinek egyes részein 
úgy tenyésztik, hogy a kis vágásfordulóval nevelt erdeifenyő- 
állaboknak letárolása után, a vágásterületeket addig használják 
mezőgazdaságilag, amíg a talaj ezt a művelést kibírja, azután újra 
erdősítik. Ez az eljárás azonban sem  a m ezőgazdaságra, annál 
kevésbbé pedig az erdőgazdaságra vet jó  fényt, m ert amit az 
ásványi tápláló anyagokban gazdag agyagtalaj, vagy a folyamok 
árterületeit képező term ékeny finom hom okos iszaptalaj elbír, azt 
csupán az erdeifenyő term észetének megfelelő talajtól hiába kívánjuk. 
Hanem  itt a főtényező a. pillanatnyi haszonban s az erdősítés 
költségeinek m egtérítésében rejlik, nem gondolva arra, hogy az 
így kezelt talaj term öerejéből évről-évre veszít s végre is sem 
mező-, sem erdőgazdaságilag nem lesz használható. Ilyen területeken 
rendesen burgonyát és rozsot term esztenek elő- és köztes használat
képpen, azonban az erdősítés rendesen nem vetéssel, hanem 
ültetéssel történik. Természetes, hogy ily viszonyok között az erdei
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fenyő magassági növekvését ham ar befejezi, az állab gyorsan 
gyérül, a rovarok s gom bák m egkezdhetik s folytathatják is pusztító 
m űködésüket mindaddig, míg a fejsze nem tesz eleget kötelessé
gének, hogy a rablógazdálkodás újból kezdetét vehesse. Szóval az 
erdő- s m ezőgazdaságnak ilyetén való egyesítését az erdőgazdának 
m indig kerülnie k e l l ; sohase kívánjon a földtől többet, mint 
amennyit, term őereje fentartásának veszélyeztetése nélkül adni 
képes.

A  fe k e te fe n y ö m a g  vetése. Ritkán alkalmazzák, jóform án 
kizárólag ültetéssel telepítik. Ahol a vetést alkalmazzák, nagyob- 
bára keskeny, 6  — 1 0  cm. mély vetőárkocskákban úgy történik, 
hogy a m agot gyéren ezekbe vetik s gyengén betakarják. Folt
vetést is alkalmaznak itr-ott, sőt az erdészeti írók, pl. B urkbard t1) 
fogasolással való vetéséről is megemlékezik. Á ltalánosan azonban 
ültetése van elterjedve.

A  vö rö sfen y ö m a g  vetése. Minthogy a vörös fenyő m agiá
nak a csirázóképessége rendesen nagyon csekély, vetéseknél sem 
szabad vele nagyon takarékosan bánni, bár a túlsűrü csemetésektől 
mindig óvakodnunk kell, m ert sok bajnak és betegségnek vannak 
alávetve. A vetés módjai közül a vörös fenyőnél alkalmazzák a 
teljes, pásztás és foltvetést, m inthogy azonban többnyire elegyes 
állabokban tenyésztik, vetésénél is mindig a vele elegyítendő 
fanem magjával teljesített vetés m ódjához alkalmazkodnak. R en
desen kora tavaszszal vetik, m ert ekkor a mag csírázását a talaj 
nagyobb nedvessége nagyon elősegíti. E gyébiránt vetés előtt 
áztatni is szokták, ekkor azonban közvetetlenül az elvetés előtt 
annyira kell megszikkasztani, hogy a magszem ek össze ne csom ó
sodjanak. A vörösfenyő magja —  mint általában az apró szemű 
magvak — a talaj erős porhanyítását nem  tűri, m ert ilyenben a 
mag vagy nagyon m élyre kerül, vagy a- porhanyós föld az esővíz 
folytán összegomolyodván, a m ag ugyancsak rossz helyzetbe jut. 
fííiu r  szerint legjobb a vörösfenyő magját 8 — 1 0  mm. vastagon 
takarni s arra is ügyelni kell, hogy a kelő vetések s később a 
csem etések is a teljes napfényt élvezhessék, hogy tehát anyafák 
vagy védő állabok alatt a vörösfenyő magját vetni nem  szabad. 
Elegyes tenyésztése általában éltetéssel történik  ; vetés alkalmazá
sával legtöbb sikert biztosít a fo lívetés.

t) Säen u. Pflanzen. 6-te Auflage, p. 402.
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A simafenyőmag vetése. M inthogy e fanem magja m ég 
Európában m eglehetősen drága, m egtelepítése m indenütt, a külön
ben  igen könnyen nevelhető csem etékkel történik.

A havasifenyőm ag vetése. Ennél a fanem nél is általában 
az ültetéssel való erdősítés van elterjedve, m ert a maggal való 
bánásm ód, ha sikert akarunk elérni, nagy gondot igényel. így pl. 
a magot, mind a szállítás, m ind a vetés alkalmával, erősebb meg- 
szikkadástól okvetetlenül meg kell óvnunk, ha azt akarjuk, hogy 
már az első évben csírázzék, különben csak a m ásodikban kél s 
addig  az ideig a magevő állatok rendesen megdézsmálják. Ennél
fogva a csírázás előm ozdítása végett, a frissen tarto tt mag elvetése 
után, a földet is azonnal m eg kell locsolni s később is, legcél
szerűbben nedves mohával való betakarással, nyirkosán tartani. Ezt 
csem etekertekben keresztűlvihetjük, de a szabadban végzett veté
seknél nem  s m ár ezért is m egtelepítésére az ültetés m ódját kell 
választanunk.

A törpefenyő felújítását rendesen a term észetre bízzuk s 
ahol nem  irtják ezt az erdővédelm i szem pontból különben igen 
fontos fanemet, ott term észetes felújulása m esterséges beavatko
zásra nem szorul. Ú jabban m esterségesen is : ültetéssel szokták 
telepíteni.

A tiszafa  sűrű, sötét zöld köntösével m ár ritka helyt gyö
nyörködtet bennünket, m ert m indenütt nyom ában van a fejsze. 
Nem tud sem  a saját, sem az erdőm űvelő jóvoltából m anapság 
tért foglalni. Ahol újból akarják meghonosítani, ott második évben 
csírázó m agját csak csem etekertekben vetik s a nevelt csem etéket 
ültetik ki a szabadba.

A z elegyes vetéseknél is a m ost ism ertetett szabályokat kell 
szem előtt tartani s nem. szabad figyelmen kívül hagynunk azt 
sem, hogy elegyes vetéseknél a nehezebb m agvakat m indig előbb, 
tehát alulra kell vetni s csak azután felül a kisebbeket. De külön
ben sem  szabad a különféle m agvakat összekeverni, m ert a vető
ponyvában a különféle m agvak súlyuk szerint mégis csak elkülö
nülnek s a könnyebbek felül kerülnek. Ezért, ha mezőgazdasági 
m agvakat is erdei m agvakkal kell vetnünk, előbb külön a nehe
zebbet, aztán erre külön a könnyebbet vessük el. Ha egyes fane
m eket csak szórványosan akarunk valamely állabba közbe elegyi-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



285

teni, vagy pedig lassúbb növésűt gyorsabb növésű közé, hogy 
a lassúbb növésűnek a szükséges előnyt biztosíthassuk, m indig 
jobb  ültetéssel elegyíteni.

3. Fejezet. ERDŐSÍTÉS ÜLTETÉSSEL.

/. Csemetenevelés.

Mióta az erdőgazdaság a kulturállam okban újabban m indenütt 
nagyobb lendületet nyert s a nép is tudatára jö tt annak, hogy a 
levágott erdőterületet nem elég csak a term észetre bízni, hanem, 
ha azon új erdőt akarunk, az em beri m unkásságnak a term észet 
m unkájához okvetetlenűl hozzá kell járulni, az erdőnek m ester
séges felújítása s más erdőgazdasági művelésre nem  alkalmas 
területeknek erdősítése hova-tovább tért hódít. Az erdőgazdaság 
em e fejlődésével azonban azt is tapasztaljuk, hogy az erdősítés 
kivitelének eredetileg nagy elterjedettségnek örvendő, azt lehet 
mondani, uralkodó m ódja: a vetés, háttérbe szorúl s mind jobban 
előtérbe lép az ültetés. Az erre vonatkozó okokat m ár a m ester
séges erdőtenyésztés bevezető tárgyalásából ismerjük.

i. Az erdősítésnél alkalmazott csemeték különféle fajai.

Nem m inden ültetésnél alkalmazunk egyform a csem etéket. 
Ism ernünk kell tehát az elültetendő csem eték különböző fajait, 
am elyeket fanem, kor, fejlettség (nagyság) szerint, m indig az erdősí
tendő terület term őhelyi viszonyaihoz képest választva, használnak 
fel. így a különböző term őhelyi viszonyok szerint, az egyéves 
m agcsemetétől kezdve, egész 2 —3 m éter magas suhángokkal 
teljesített ültetéseket láthatunk. Ha a csem etéket kor és nagy
ság szerint veszszük szemügyre, azt fogjuk tapasztalni, hogy a túl
nyom óan nagyobb számban nevelt fenyőfélék csemetéi háromféle 
m inőségben, még pedig vagy mint csem etekertekbcn nevelt egyéves 
magcsemetéi•, vagy mint 2 —3 éves közönséges (közép) csemeték, 
vagy végül mint 3 — 6  éves iskolázott csem eték kerülnek a sza
badban való kiültetésre. Nagyobb csem etéket csak kivételesen 
használnak fel az ültetéseknél.

A lomblevelű csem etéket m ár többféle m inőségben osztá
lyozzuk. V annak m agcsem eték, közönséges (közép) s iskolázott 
csem eték ; ez utóbbiak lehetnek kétszeri iskolázásból nevelt esé-o
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szén 1 m. magas ?iagy csemeték, 2  m éter magasságig nő tt fé lsu - 
hángok s 3— 4 m éter magas suhángók. Ez utóbbiakat különösen 
aközéperdőkfőfáinak,valam int az erdősített vágások hézagainak pótlá
sára s legelőerdők telepítésénél használják. Ezeken kívül nagyban 
lesznek felhasználva az u. n. csonkacsemeték sarjerdők telepítésénél 
s kiegészítésénél, mely célra leginkább alkalmas a tölgy és a 
szelid gesztenye. M egkülönböztetjük továbbá az u. n. hosszú és 
rövid gyökerű csem etéket, m elyek közül az elsők száraz, sülevé- 
nyes talajra, utóbbiak pedig üde, nedveskés helyek erdősítésére 
valók .1) Sőt a csem eték minőségénél tekintetbe kell vennünk a 
kelőcsemetét is, mely nem egyéb, mint a mag csírázása alkalmá
val a mag burkából kilépő zsenge növény, m ely ilyen állapotában 
lesz további nevelésre, vagy egyenesen erdősítésre felhasználva. 
Ilyen pl. a dió, m elyet őszszel alkalmas módon beverm elnek s 
tavaszszal a m ár csirájából kibújt növénykét ültetik ki vagy isko
lázzák át. A dugvány vess sokét s gyökérsarjhaj fásokat ezen a helyen csak 
azért említjük fel, hogy ezekből is, csem etekertben történő meg- 
gyökeresedésükkel, jól használható csem etéket : gyökeres dugvá
nyokat (fűzek, nyárfafélék) s illetőig gyökérsarjcsem etéket (ákác, 
bálványfa, Gymnocladus) nyerhetünk.

A csem etéknek további m egkülönböztetése aszerint történik, 
amint földes gyökérrel vagy anélkül, egyesen vagy többesével, 
csom óban lesznek elültetve. Ha a csem etéket nevelésük helyéről 
úgy veszszük ki, hogy gyökerükön a föld rajta marad, a csem e
téket, m ert gyökerük földgo molyként tűnik elő : gomolyos csemc- 
ték-nek, ha, mint rendesen történni is szokott, a földet gyökerük
ről lerázzák : meztelen gyökerű csemetéknek, s ha egyesen történik 
kiültetésük : egyes csemetéknek, ha pedig több kisebb, rendesen 
m agcsem etét földdel körülvett gyökerükkel együttesen, csom óban 
ültetünk el, az ilyen c sem e ték e t: csomós csemeték-nek, az ültetés 
ezt a m ódját pedig csomós- vagy helyenkint tincs ültetésnek 
m ondják.

2 . A csem eteszükséglet beszerzése.

Csem eteszükségletünket többféle m ódon szerezhetjük be, 
m ég pedig vagy vétel- vagy csere utján, vagy sa já t termelésünkből. 
Ebben az utóbbi esetben fedezhetjük a csem eteszükségletet az

!) L. Erdészeti Lapok. 1889. I. 10—18. 1.
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erdő, vetésből vagy maghullásból származott csemetéseiből vagy 
fiatalosaiból s a csemetenevelés céljára külön berendezett állandó, 
ideiglenes és vándor csem etekertekből.

a) A  c s e m e t e  m e n n y  i s é g n e k  v é t e l  v a g y  c s e r e  
ú t j á n  v a l ó  b e s z e r z é s e .  Az erdőbirtokos, ha csak teheti, 
nevelje maga az erdősítéshez szükséges csemetéit, ha azonban 
bárm i'yen okoknál fogva ezt nem  teheti s a szükséglet beszerzé
sénél vételre van utalva, a csemetenevelés mai fejlett állapota 
mellett, ezen az úton is teljesen kifogástalan minőségű anyagra 
aránylagosan olcsón tehet szert. Ma már hazánkban a nagyobb 
erdőbirtokos nem csak saját szükséglete fedezésére, hanem  eladásra 
is term el csem etéket, főképpen, hogy a csem etekert fentartásának 
költségeit az eladott csem etékből befolyó jövedelem m el fedez
hesse s ezért jó  hírneve érdekében áll, a fogyasztókat m indig jó  
csem etékkel ellátni. É s az is bizonyos, hogy az erdőgazdaság 
ifjabb nem zedéke öröm ét leli — s ez helyesen is van így — ha 
csem etekertjeit m inél szebb s jo b b  csem eték népesítik, ami ismét 
biztosítékot nyújt a vevőnek arra nézve, hogy az erdősítés anya
gát jó m inőségben szerezheti be. De arra okvetetlenül vessen 
ügyet, hogy a csem eték nevelésének termőhelye s a z  erdősítendő 
terület termőhelye között lényeges különbség ne legyen, hogy a 
szabad, nyilt terület erdősítéséhez ne vegyen csemetéket, melyek 
pl. árnyékos helyen neveltettek stb. s arra is legyen gondja, hogy 
a csom agolás és szállítás, a csem etéknek hosszabb ideig biztosított 
épségben m aradására való tekintettel történjék. Ugyanezeket kell 
szem előtt tartani a csem etéknek csere útján történő beszerzésénél is.

b) C s e m e t e b e s z e r z é s  a z  e r d ő b ő l .  Olyan erdőbirto
kokon, ahol az erdő egy részét pl. term észetes úton újítják fel, 
vagy ahol vetéssel erdősítenek, a szükséges csem etéket a felújított 
vágásterületekről is vehetik. Ott t. i., ahol vetésből vagy mag
hullásból, elég porhanyós talajon keletkeztek csemetések, a sűrűbb 
részek megritkításával szerezhetünk bizonyos m ennyiségű cse
metét, csakhogy eltekintve a kiszedés nehézségétől s költségességé
től, ezt tenni azért m ég sem egészen jó, m ert az ilyen sűrű állás
ból kikerült csem etéknek sem gyökérfejlődése s ehhez képest 
felső részüknek fejlettsége sem olyan, hogy erdősítéseknél a nevelt 
csemetékkel kiállják a versenyt. Néhány évig mindig sínlődnek s 
csak miután új helyzetöket megszokták, kezdenek jobban fejlődni,
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növekedni. Szóval a csem etének ily úton való s nagy m ennyiség
ben úgy sem eszközölhető beszerzése sok vesződséggel jár, az 
erdősítés eredm énye pedig mindig kétséges. M egjegyzendő, hogy 
ilyen úton csakis fiatal 1— 3 éves csem etéket kell szerezni, leg
könnyebben úgy, hogy a sűrű vetésen át, egym ástól 4 — 6  m éter 
távolságra s ha kell szaggatottan 1 — P5 m. széles pásztákat jelö
lünk ki s ezekből a csem eték gyökere hosszának megfelelő mély
ségű árok kiásásával, a csem etéket rendre mind kivesszük s ezután 
a területen az árokhányásból keletkezett egyenetlenségeket kiegyen
getjük. Vagy kiszedhetjük a csem etéket foltonkint is. Biztosabb 
a siker, ha az ily módon kiszedett csem etéket átiskolázás után 
ültetjük ki az erdősítendő területre. Az 1 éves m agákéit (kecske
méti szólás) s azután iskolázott csemetékkel 1 év múlva bátran 
s jó sikerrel erdősíthetünk.

T ekin tetbe jöhet az az eset is, midőn az erdő valamely 
alkalmas helyén, vagyis kissé nehezebb, kövektől, gyökerektől 
mentes, fűvel csak gyengén benőtt agyagtalajon, mely azonkívül 
a felfagyás veszélyének sincs kitéve, nevelünk a ta la j megművelése 
nélkül, gom olvostól (földestől) kiszedendő csem etéket. Ilyen terü
leten a m agot teljes vetéssel, nem túlságosan sűrűn vetjük el, s a 
bevetett részt megfogasoljuk, vagy a m agot marhával betapostatjuk. 
A kikelt csem etéket, m int 1— 2 éves csem etéket — helyesebben 
ha 20—25 cmnél nem m agasabbak, — gomolyostúl szedjük ki s 
ültetjük el. Természetes, hogy a csemetenevelés em e ritkán alkal
mazott módja, csak oly fanem eknél jöhet szóba, am elyeknek 
magjai a szabadban a talaj m inden m egm űvelése nélkül is jól 
csíráznak s vagy semmi, vagy csak csekély takarást kívánnak. 
Ilyenek az erdeifenyő, gyertyán, éger s a nyír.

Ezenkívül nevelhetünk erdőben csem etéket védő állakok alatt 
s ez a mód is, m int az előbbi, főleg olcsósága által tűnik ki, m ert 
a vetés semmi különösebb talajm egm űvelést nem  kíván s a kikelt 
csem eték sem szorulnak valami szorgosabb ápolásra. További 
előnye a csem etenevelés eme m ódjának az, hogy a csem eték az idő
járás m egannyi viszontagságainak nincsenek annyira kitéve, mint 
szabadban való nevelésüknél. Sem  a tavaszi fagy, sem a hőség, 
sem pedig a felfagyás stb. nem  tesz bennük kárt.

Védő állabokúl erre a célra is gyérlom bozatú fanem eket 
válaszszunk, m elyek alatt az árnyattürő fanem ek annyi világos-
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ságot mégis élvezhetnek, hogy fejlődésük hátráltatva ne legyen. 
Ebből az is következik, hogy az erdei- és vörösfenyő nem, 
de m ég a szil, éger és ákác sem nevelhető ilyen védő állabok 
alatt. A tapasztalat ebben a tekintetben azt bizonyítja, hogy 
a lomblevelííeknek leginkább megfelel a tűlevelű védő állab s 
megfordítva. V édő állabul csem etenevelésre legjobban megfelelnek 
az üde agyagos talajon álló, 30— 40 évet m ár m eghaladott, tehát 
kiritkúlt, vagy m egritkított erdei vagy vörösfenyő állabok. Ezek 
alatt a talajt disznókkal feltúratjuk, esetleg csak m eggereblyéztet- 
jük s a m agot teljes vetéssel vagy a vasgerehlyével készített vető
sorokba vethetjük s gereblyével betakarjuk. Sovány, száraz talaj 
erre a célra egyáltalában nem  alkalmas.

A lom bfanem ek közül kőriscsemetéket jó l lehet nevelni m aga
sabb, tehát m ár idősebb égeresek vagy öregebb kőris állabok alatt, 
ha gondoskodunk arról, hogy az ilyen helyeken rendesen elhatal
masodni szokott gyom növények a szükséghez képest kisarlóz- 
tassanak.

A nyírjesek vagy rezgő nyár védelme alatt jól nevelhetünk 
lúc és jegenyefenyő csem etéket, ám bár erdei s vörösfenyő álla
bok alatt is egészen m egfelelő eredm ényt adnak. A  legbiztosabb 
s legjobb eredményt a csemeték nevelésénél m égis a csemetekert adja.

c) C s e m e t e b e s z e r z é s  c s e m e t e k e r t e k b ő l . 1) A 
csem etéket legsikeresebben kisebb-nagyobb, erre  a célra berende
zett területeken nevelhetjük. Ha az ily területet sok éven át hasz
nálják csem etenevelésre s mag-, közönséges- és iskolázott cse
m etéket nevelnek benne, akkor állandó csem elekert-nék nevezzük, 
ha ellenben néhány év múlva más helyre költöztetjük, akkor 
ideiglenes csemetekert —  ha pedig az erdőben m indig a vágások
kal haladva, azokban, vagy közelükben telepítjük, vándorcsemetekert 
neve alatt ismeretes. Vetőkertnek rendesen  csak akkor m ondjuk az 
ilyen területet, ha benne csak vetünk, de át nem  iskolázunk, tehát 
a benne csak vetésből kelt 1 — 3 éves csem etéket használjuk fel 
az erdősítés cé lja ira ; fa isko lának  pedig, ha a területet vetésre i)

i) A csemetenevelést kitünően ism ertetik : Fekete Lajos : ,A Magyar- 
országon előforduló főbb fanemek csemetéinek termesztése és ü ltetése1 s 
■ A tölgy és tenyésztése1, Tomcsányi Gusztáv: ,Erdei facsemeték nevelése1, 
valamint Illés Nándor: ,A futóhomok megkötése, befásítása és használata1, 
s Bedö Albert: ,Erdőőr1 című művei.

V a d a s : Erdöműveléstan. 19
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egyátalában nem, hanem  kizárólagosan csem eték iskolázására, ido- 
mítására, suhángok nevelésére használjuk.

3 . Az állandó- és vándor-csem etekert te lepítésének indító okai.

Tulajdonképpen csak erről a kettőről lehet szó, m ert az 
ideiglenest csakis a vándor-csem etekert m ódosulatának tekint
hetjük.

Hogy állandó- vagy vándor csem etekerteket célszerűbb-e 
telepíteni, arra  nézve a szakférfiak vélem ényei nagyon elágazók s 
az állandó csem etekertnek épp úgy m eg vannak állandó hívei, 
m int ahogy a vándor csem etekert hívei is a csem etekert vándor
lásának szükségéről s célszerűségéről m eg vannak győződve. Az 
bizonyos, hogy az egyik vagy másik fölött pálcát törni, vagy az 
egyiket a másik fölé feltétlen előnybe helyezni nem lehet, m ert a 
fanem, a helyi viszonyok s a csem eték felhasználásának célja, épp 
úgy m ellette szólhatnak az egyik, mint a másik telepítésének elő
nyösebb voltához.

Senkisem  fogja tagadni, hogy ahol csem etéket nem csak a 
vágásterület erdősítésére, hanem  eladásra is kell nagy m ennyi
ségben term elni s ha em ellett erdőbirtokunkon az állandó cseme- 
tekert telepítésének m inden előfeltétele m egvan , célszerű ilyet 
telepíteni, vagy ahol a csem eték nevelése tekintetében mind tudo
mányos, m ind gyakorlati szem pontból kísérleteket akarunk tenni, 
vagy ott, ahol vadtenyésztéssel is foglalkozva, különösen súlyt 
fektetnek a lom bfák csem etéinek nevelésére s ezeket éppen a vad 
miatt, m ás m int jó l bekerített állandó csem etekertekben nevelni 
nem  lehet, vagy ahol a talajnak m indig más- és más helyen tö r
ténő szintezése, hegyoldalokon való lépcsőzetes előkészítése és 
m egm unkálása sok költséget okoz stb.; ilyen viszonyok között 
senkisem fogja a vándor csem etekert előnyét vitatni. De viszont 
be kell ism ernünk a vándor csem etekertek sok előnyét is, melyek 
különösen előtérbe ju tnak  ott, ahol a talaj m egm unkálása s cse
m etekertté való átalakítása, a  vágások területének szerencsés fek
vése s term őhelyi viszonyainál fogva könnyen és olcsón történik. 
E lőnyük főképpen abban nyilvánul, hogy a csem eték az erdősí
tendő  terület közvetetlen közelében, tehát kéznél vannak s ennél
fogva a kiültetéshez szükséges m ennyiséget a m unka előhaladásá- 
hoz képest fokozatosan lehet kiszedni s az erdősítendő terület-
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hez, a gyökerek megszáradása nélkül, sőt ha kell, földes gyöke
rekkel is, könnyen és olcsón szállítani. E nnek  különösen gomolyos 
csem eték alkalmazásánál s csomós vagy tincses ültetésnél van nagy 
fontossága, m ert távoli csem etekertekből az ily csem etéknek 
megfelelő szállítása vagy teljesen lehetetlen, vagy sok költségbe 
kerül.

E lőnye továbbá a vándor csem etekertnek, hogy a csemeték 
olyan term őhelyi viszonyok között neveltetnek, m int am ilyenek 
közé erdősítés céljából kerülnek s hogy akkor ültethetők ki, 
am ikor azt az erdősítendő hely term őhelyi viszonyai m egkíván
ják, holott az állandó csem etekert csemetéivel ezt sok esetben 
nem tehetjük. Az állandó csem etekert u. is hegységi erdőkben 
rendesen az erdó'őr lakása közelében, tehát a völgyben vagy 
valamely hegyoldal alsó felében vagy valam ely alacsonyabb hegy
töm b fensíkján van. Sokszor megesik, hogy a csem etekert csem etéi 
tavaszszal már fakadnak s a hegység felső részén levő erdősí
tendő vágások még hóval vannak fedve, tehát m ég nem  erdősít- 
hetők. Igaz, hogy ezen, a csem eték korábbi kiszedésével s az erdő
sítés idejéig történő beföldelésével segíteni lehet, de senkisem 
tagadhatja, hogy az ugyanoly viszonyok között, tehát ott fent a 
vágásban vagy annak közelében nevelt csem eték kiültetése nem  
volna term észetesebb, tehát jobb  is.

A vándor csem etekertek mellett szól továbbá a kerítések 
készítése s fentartása költségének, nem különben a trágyázással 
egybekötött, sokszor nem  csekély összegnek m egtakarítása, vala
mint nem kicsinylendő az a m egtakarított összeg sem, ami a ván
dor csem etekerteknél, az állandó csem etekertekkel szemben a 
csem eték szállításának, valamint a gyomlálás költsége rovatán az 
előbbiek javára írandó, m ert a tapasztalás bizonyítja, s könnyen 
érthető is, hogy az állandó csem etekertek  talaja könnyebben 
gvomosodik, mint a vándor csem etekerteké. És ha mindezekhez 
hozzáveszszük, hogy a folytonos művelés alatt álló föld, mint 
amilyen az állandó csem etekerté is, a rovarvilág s a különféle 
élősdi növények által való m egtám adtatásnak, különösen ha trá
gyázva van, m indig nagyobb m értékben van kitéve, m int a ván
dorkertek  friss, üde talaja, nem  csatlakozhatunk am a szakférfiak 
nézetéhez, akik a vándor vagy ideiglenes csem etekertek fölött 
pálcát törve, az állandó csem etekertek  telepítését föltétlenül elp-

19’
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nyösebbnek tartják. — Számoljunk előbb az itt jelzett s esetleg 
más körülm ényekkel és viszonyokkal is s ezek szerint telepítsünk: 
állandó vagy vándor csem etekerteket.

4. A  csemetekert helyének megválasztása.

Az erre vonatkozó tényezők tárgyalásánál, valamint a cse
m etekertek további művelési s egyéb m unkálatainak ism ertetésénél 
is, m indig az állandó csem etekertet fogjuk szem előtt tartani.

A tényezők, m elyeket a csem etekert helyének megválasztá
sánál szem elől tévesztenünk nem  szabad : a fekvés, a földm inőség , 
lejtőség, a terület eddigi használata, a szom szédság, a csem etekert 
alakja  és nagysága.

1 . Fekvés. A csem etekert előnyös fekvésének legnagyobb jelen
tősége van a nevelhető csem eték m inőségére s ezért a fekvés 
megválasztásánál m indig nagy óvatossággal s körültekintéssel já r
junk el. Lehetőség szerint azon legyünk, hogy a csem etekert az 
erdész vagy erdőőr lakásához közel essék, ami a m unka felügye
lete szempontjából fontos kellék, különösen ha a csem etekert, ily 
fekvése mellett, kocsikkal is jó  úton hozzáférhető. Ezt a körül
m ényt sokszor figyelmen kívül hagyják, holott a csem eték szál
lításánál, a trágya beszerzésénél, ennek figyelembevételével sok 
költséget takaríthatunk meg. A csem eték sikeres nevelése azon
ban legnagyobb m értékben attól függ, vájjon a csem etekert fek
vése megóvja-e a csem etéket a káros légköri befolyások, főképpen 
fa g y  és hőség ellen. A hőség s az ennek nyom ában járó  száraz
ság ellen legjobban úgy védekezhetünk, ha csem etekertünknek 
északi, északnyugoti vagy északkeleti fekvést keresünk s kerüljük 
a dél- vagy nyugat felé hajló oldalakra való telepítését. Ezzel 
nem csak a szárazság, hanem  a tavaszi fagy káros behatása ellen 
is m egvédelmezhetjük csem etéinket, m ert az előbb említett term ő
helyeken a tenyészet később szokott megindulni s így az elkésett 
fagy károsításától akkor ,sem  fognak szenvedni csemetéink, ha 
csem etekertünket nem  telepítjük völgyvápákban, az u. n. fagy
zugokban s ha egyáltalában a hegyek alacsonyabb, szűkebb, lég
járástól m ent részeit, ahol az őszi nehéz és hideg ködök, később 
a dér és fagy, nyáron pedig a m egrekedt hőség tehetnek nagyobb 
kárt, kerüljük. Inkább válaszszuk a magasabb, nyíltabb fekvést, 
am ely azonban az erősebb szelek ellen m agasabban emelkedő
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dom bok vagy hegyhátak által m inden oldalról védve van, amire 
nézve egyébiránt a helyi tapasztalatok mindig biztos útm utatást 
adnak.

2. A  fö ld  minősége. A  csem etekert helyének megválasztásá
nál nem  csekélyebb fontosságú tényező a föld minősége, mely az 
elvetett m ag csírázását s a kikelt csem ete táplálását van hivatva 
teljesíteni. A talajnak tehát éppen ezért, nem csak fizikai tulajdon
ságaira, hanem  ásványi tápláló anyagának összetételére is ügyet 
kell vetnünk, mint am elyeknek együttes hatásától függ a föld 
tápláló ereje : jósága. A  csem etekertet tehát a talaj szempontjából 
ott kell választanunk, ahol a talaj eléggé kötö tt (homokos agyag), 
mély és üde (a nedvesség m érsékelt foka), am ikor tehát kedvező 
fizikai tulajdonságai mellett, kellő ásványi tápláló ereje is van. 
Elavult nézet az, hogy gyengébb term őhelyek erdősítési céljaira, 
gyengébb term őerejű csem etekertekben nevelt csem etéket hasz
náljunk, nehogy a jobb  talajviszonyokhoz szokott csem eték a 
rosszabb talajban sínlődjenek. Kísérletekkel be van bizonyítva, 
hogy jó  talajban nevelt, rendes fejlődésű gyökérzettel s gallya- 
zattal bíró csem eték, m inden körülm ény közt leginkább biztosítják 
az erdősítés sikerét.

Legjobb tehát, ha a csem etekertet könnyebben m egdolgoz
ható, hom okos agyagtalajon telepítjük, m ert a nehéz agyag- s 
vályogtalaj igen nehezen dolgozható meg, tavaszszal a csem ete- 
kerti m unkálatok m egkezdésekor nehezen szikkad s könnyen fel
fagy, nyáron pedig erős repedéseket kap s nagyon gyomosodik. 
A művelés alatt álló hom oktalajban is igen jó  m inőségű tölgy, 
kőris, platán, ákác stb. csem etéket lehet nevelni s csak a fenyvek 
vetése nem biztosít kellő sikert, m ert a homoktalaj rendesen  4—5 
cm.-re száraz s ilyen m ély takarást az apró fenyő magvaknak 
adni bajos.

A  ta la j mélységét a csem etekert helyének megválasztásánál 
m indig a nevelendő csem eték kora s gyökérfejlődésének term é
szete vagy a gyökér kívánt hosszúsága szerint vegyük szemügyre. 
Ha idősebb s hosszabb gyökérzetű csem etéket szándékunk nevelni, 
m élyebb talajjal bíró helyet kell választanunk, mint akkor, ha 
kisebb korú vagy rövidebb gyökérzetű csem eték nevelése a cél. 
Minden esetben kerüljük azonban a nagyon sekély talajt, amely 
könnyen felfagy, gyorsan kiszárad, de a nagyon mély talajt se
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keressük, m ert a csem eték gyökérzete igen hosszúra nő, ami szintén 
hátrányos. A közepes viszonyok itt is mindig a legmegfelelőbbek.

Végül a telepítendő csem etekert talajától azt kivánjuk, hogy 
üde legyen, ami alatt a nedvességnek azt a m érsékelt fokát értjük, 
midőn a föld ásás közben elég összetartó, benne a nedvesség nyo
m át észlelhetjük, m ert egyes fanem ek term észete a nagyon ned
ves, m ások pedig a nagyon száraz talajt, szóval a nedvesség szélső
ségeit nem tűrik , az üde talaj pedig m indnyájának megfelel.

3. Lejtőség. M inthogy a csem etekertet sík helyen m indig olcsób
ban rendezhetjük be s a csem etekerti munkálatok, valamint a cse
m eték szállítása is ily helyről könnyebben történik, a csem etekert 
helyéül, hacsak tehetjük, rendesen sík területet szoktunk választani. 
Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a kissé  lejtős, észak, észak- 
nyugot vagy északkeletfelé hajló oldalokról, a tavaszi, őszi s téli, 
sokszor igen nagy csapadékok könnyebben lefolynak, hogy tehát 
ilyen helyeken elm ocsárosodás, vagy a csem etéknek elfullasztása 
nem  történhetik, sőt a  felfagyás is ritkább, nincs okunk ezeket a 
helyeket a csem etekertek helyének kiválasztásánál mellőzni. A 
m eredek helyek választásától mindig tartózkodnunk kell, m ert elte
kintve attól, hogy a lépcsőzetes ágyak készítése s az árkolás sok költ
ségbe kerül, a csem eték, ha a viz által ily berendezés m ellett nem 
is m osatnak ki, de a hónak túlságos m ennyiségben való lerakodá
sától m indig szenvednek. Ha pedig a lépcsőzetes berendezést kerül
jük, a nagyobb esők a csem etekertet a föld lemosásával rendesen 
tönkreteszik. Ha mégis, más alkalmas hely hiányában, kénytele
nek volnánk m eredekebb hegyoldalon csem etekertünket berendezni, 
ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott területből, a viz lefolyásának 
irányában minél kisebb rész essék. A vízszintesen futó ágyak 
gyalogösvényeit készíttessük mélyebbre, hogy egyúttal a viz leveze
tésére is szolgáljanak, s így készíttessük a keresztútakat is. A felül
ről lefolyó viz ellen pedig a csem etekert felső részén készíttessünk 
vízfelfogó s levezető árkot. B urkhardt szerint1) a vándor csem ete
kerteknél igen célszerűnek bizonyult be az az eljárás, hogy az irtott 
területeken készült, vízszintesen futó csemeteágyak, irtatlan terüle
tekkel váltakoznak, m ely utóbbiakra az irtás anyagát: rozsét, köveket, 
később a gyom ot halmozzák, amivel a csem etekert talaját lemo- 
satás ellen biztosítják.

Säen u. Pflanzen VI.-te Auflage p. 378.
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4. A  terület eddigi használata  szintén befolyást gyakorol a 
csem eték m inőségére s ennélfogva a csem etekert helyének m eg
választásánál ezt a körülm ényt figyelmen kivűl hagynunk nem szabad. 
Legjobban megfelel m inden tekintetben az idősebb állabok frissen 
irtott területe, m ert itt a talaj term őképessége m ég teljes erejében 
megvan s nem  gyom osodik el soha olyan m értékben, mint a már 
régóta hevertetett irtásterületeké, vagy a szántóföldeké, mely utób
biakból pedig, könnyebb m egm üvelhetésük miatt, a csem etekerti 
berendezésre szükséges területet mindig hajlandók kihasítani.

Ezeknél pedig rendesen jobban  m egfelelnek a jól begyepe
sedett legelő területek. Sokszor a széldöntések területei is, ha különben 
a csem etekert céljára megfelelő fekvésüek, jó szolgálatot tesznek s 
előnyük m ég azáltal is fokozódik, hogy a szomszédos állaboktól 
körülvéve, kellően védve vannak a külső káros behatások ellen.

5. Szom szédság. Csem etekerti m unkálkodásunk sikere sokszor a 
csem etekert szomszédos területeinek m inőségétől függ s azért a 
hely megválasztásánál a szomszédsággal is számolnunk kell. Hacsak 
tehetjük, kerüljük a szántóföldek közelségét, m ert különben az egér
tő l, ezenkívül a fiatal lom berdők különösen a tölgysarjadékok szom
szédságát, m ert a cserebogár pajodjától olyan károkat szenvedhe
tünk, amelyekkel egész m unkásságunk kárba vész. Ha fagy és 
hőség iránt érzékeny fanem eket: jegenyefenyőt és lúcot akarunk 
nevelni, akkor úgy választjuk a csem etekert helyét, hogy területe a 
forróság ellen, egy a déli s nyugati oldalon levő öreg állabtól, a fagy 
s hideg szelek ellen pedig észak s kelet felől álló erdőktől legyen 
védve. Term észetes, hogy ezek a védő állabok a csem etekert te 
rületétől olyan távolságban álljanak, hogy a csem eték fejlődését sem 
tartós beárnyalással, sem a visszavert fényhatása által ne hátráltassák 
s éppen ezért, m agában a csem etekertben egyesen, szétszórtan álló 
fákat m egtűrnünk nem  szabad. Időleges árnyék, pl. ha a csem eték 
a déli órákban, 1 0 — 2  óra közt vannak árnyékban, jó  hatással van. 
Ha az állandó csem etekert közvetetlen közelében v iz  van , m inden 
esetre sok tekintetben igen előnyös (öntözésre, kapálásnál, gyomlálás- 
nál, csomagolásnál m unkásoknak stb.), ellenben a vándor csem eteker
tek helyének megválasztásánál közvetetlen közelsége nem éppen felté
tel, m ert ezeknél a csem ete öntözést rendesen mellőzzük.

6 . A  csemetekert alakja. E nnek  meghatározása mindig a helyi 
viszonyoktól s a nevelni szándékolt fanemtől függ. Ha a viszonyok
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jó  és olcsó kerítés készítését megengedik, vagy ha a csem eteker
te t kerítéssel ellátni —  a fenyőcsem eték nevelésénél m egeshetik —  
egyáltaljában nem kell, akkor az alakra nem  sok ügyet vetünk, hanem a 
szomszédság vagy a lejtőség előnye szerint adjuk m eg a csem ete
kert alakját, pl. m eredekebb oldalokon hosszú négyszög alakot, úgy, 
hogy a hosszú oldallal vízszintesen haladva, a víz lefolyása irányá
ban a szélesség m entői kisebb legyen. Ellenben ahol csem eteker
tünk érzékeny fanem ek csem etéinek nevelésére szolgál s ezeket 
m indenféle káros behatások, különösen vad ellen, jól készített s jelen
tékeny költséget okozó kerítéssel kell körülvennünk, ott m ár a cse
m etekert alakjától eltekinteni nem  lehet, m ert ez a kerítés költségére 
nem  kicsinyelhető befolyást gyakorol. A kerítés hossza u. i. legkisebb 
volna, egyazon területnagyságot feltételezve, a körnél és szabá
lyos sokszögnél, ezekután pedig a négyzetnél, illetőleg a derékszögű 
négyszögnél. Minthogy azonban könnyen elképzelhető okoknál fogva 
az első két alakot nem  alkalmazhatjuk, a berendezés könnyebbítése, 
a  szabályosság s a kerítések olcsóbb elkészíthetésére való tekintet
tel, rendesen derékszögű négyszögben tűzzük ki a csem etekert alakját.

7. A  csemetekert nagysága. C sem etekertünk nagyságának m eg
állapítására m indenekelőtt a kezelésünk alatt álló erdőalak s ennek 
felújítási m ódja van befolyással, m ert kevesebb csem etére lesz szük
ségünk, ha sarjerdő alakban kezelt erdőnk van, vagy ha a szál
erdőalakban kezelt erdőterület felújításánál a fokozatos felújító 
vágást alkalmazzuk, mint a tarvágásban kezelt szálerdőnél, ahol 
az évi vágásterületeket m esterséges úton, még pedig csem ete
ültetéssel kell erdősítenünk. Befolyással van továbbá a csem ete
kert nagyságára az is, hogy az erdősítésre milyen minőségű s milyen 
korú csem etéket használunk. Nagyobb területre lesz pl. szük
ségünk, ha az erdősítés céljára iskolázott, vagy 3 éves csem eté
ket használunk, mint akkor, ha m egelégszünk 1 — 2  éves csemetékkel. 
T udnunk kell azt is, vájjon csak saját szükségletünk fedezésére kell 
e csem etéket term elni, vagy pedig eladásra és esetleg kopárterületek 
erdősítése céljára segélyezésképpen is. Szóval ezek alapján ki kell 
számítanunk a fanem  s korosztály szerin t megszakítás nélkül term e
lendő évi szükségletet. Ismerni kell tehát a csem etetenyésztőnek 
azokat a tapasztalati adatokat, amelyekből megtudja, hogy a külön
böző, 1000 drb. 1 , 2, 3, . . . .  stb. éves, vagy iskolázott csem ete 
nevelésére m ekkora helyre van szükség, továbbá hogy az útak,
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mesgyék, trágya dom bok számára milyen nagy területet kell szá
mításba venni, m ert ez a csem etekert nagysága szerint nagyon vál
tozó; kisebb csem etekerteknél a -csemeték által elfoglalt terü 
letnek felét is teheti, holott nagyobb csem etekerteknél leapadhat 
3— 5°/o-ra is1). A nagyság megállapításánál azt is figyelembe kell 
venni, hogy nem  m indig sikerűi a vetés, tehát jó  nagyobb terüle- 
letet bevetni, mint am ennyi a kiszámított csem etem ennyiség nevelé
séhez szükséges. A  csem etekertet eszerint a kiszámított területnél 
legalább 9 — 15%-al nagyobbra kell készíttetni.

Felvilágosításúl szolgáljon a következő példa:
Szükségünk van évenkint: 50.000 egy éves ákác

50.000 két » tölgy és
30.000 három  » iskolázott lúc- 

fenyőcsem etére. M indenekelőtt tudnunk kell, hogy a csem eték 
1 0 0 0  darabjának nevelésére rendes viszonyok mellett m ekkora 
területre van szükségünk?

1000 drb 1 éves ákáccsem ete nevelésére szükséges terület 9 m 2 

1 0 0 0  » 1 — 2  > tölgycsem etére » » » 8  »
1 0 0 0  drb. 1 éves lúcfenyőcsem ete nevelésére szük

séges terület: __ __ . . .  ...................................... 0‘33 m 2

1000 drb. 3 éves iskolázott csem ete nevelésére
szükséges terület . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . .  . . .  . . .  4 '58 m 2

A csem eték által elfoglalt terület lesz:
Az évenkint term elendő 50,000 drb

1 éves ákáccsem ete által elfoglalt
terület . . .  . . .  ...................................  50 X  9 =  450 m 2

Az évenkint term elendő 50,000 drb
2  éves tölgycsem ete által elfoglalt
terület ......................   50 X  8 =  400 »
Az utóbbiak term elésére évenkint 
m eghagyott 1 éves csem eték terü
lete ...................................................   50 X  8  =  400 »

30,000 drb. 1 éves iskolázandó lúc
fenyőcsem ete által elfoglalt terület 30 X  0'33 =  9 »

Utóbbiak iskolázására 2  éven át . . .  2 X  30 X  4~5 =  370 »
Összesen tehát 1529 m2

i) Fekete Lajos: A tölgy és tenyésztése. 96. 1.
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M inthogy a terület kicsiny, utak mes- 
gyékre vehetjük a csem eteneve
léshez szükséges terület felét__ . . .  765 m3

L enne a csem etekert te rü le te__ 2294 m3

Ehhez m ég a fent m ondottakra való 
tekintettel, kikerekítésűl:

9u/o-ot hozzáadva........ ......................... 206 »
a csem etekert összes területe volna: 2500 m3 

s ennek bekerítésére, 50 m. hosszúság s ugyanily szélesség mel
lett 4 X  50 —  200 folyó m éter kerítésre volna szükségünk.

Illés Nándor sze rin t:: )
1. A losonci állami (járási erdőgondnoksági) csemetekertben 1 folyó 

méteren legfeljebb 20 szabadba kiültethető uralkodó ákáccsemete áll. A kát. 
hold 40 öl =  75-84 m.-nyi oldalán állhat tehát 1517 csem ete; miután 40 cm. 
távolságú 189 sor fér el, term eszthető egy k. holdon 296,713, kikerekítve 296 
ezer ákáccsemete (1 éves). Eszerént kell ezer ákáccsemetének 19 44 m2 
terület.

A szegedi marostői csemetekertben búzatalajon term ett kiültethető
ákáccsem ete:

1882- ben .............  210,000
1883- ban _   218,000
1884- ben ................ __ 128,000

átlag ... ... 185,000
Ezer tehát 31 m--en.
Pusztaszeren futóhomokon:

1882- ben . ..  ....   72,000
1883- ban ........ .............. . 85,000
1884- b e n ................  ... 36,000

á t la g .........  64,000
Ezer tehát 89'9 m2-en. (L. ,A futóhomok stb.‘ 53. lap.)
Ezer egyéves ákáccsemete nevelésére kell tehát 19-44—89-9 mä.
2. a) Szép egyéves tölgycsemetét ugyanott 1 folyó méteren 30-at 

találtam. Egy sorban lehet tehát 2275 drb., 30 cm. sortávolság mellett van 
252 sor s abban 573 ezer (kikerekítve).

Ezer egyéves tölgycsemetének kell tehát 10-04 m2.
b) A hároméves átiskolázott tölgynek kell legalább 12 cm. távolság 

egymástól; elfér tehát a sorban 632 és 25 sorban 159 ezer.
Ezer hároméves eliskolázott tölgynek kell tehát 36-19 m2.
3. a) Lúcfenyőt ágyakban kell nevelni. Ha az ágy 1 m. széles, a sor

távolság 10 cm., akkor elfér 10 sor. Az egyéves lúcfenyőcsemetének kell 
legalább 1 cm2 terület. De mert a sorban kétfelé kimozdulhat és teljes vilá-

2) Erdészeti Lapok 1895. évf. 941. 1.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



299

gosságot kap, elfér a folyó cm.-en kettő , tehát a méteren 200, az 1 m~en 
200 X 10 =  2000. Ezer nevelésére kell tehát 0 5 m2, de mert a 30 cm. 
széles gyomláló, kapáltató utat is hozzá kell számítani, a térszükséglet
0 05 m2.

b) A hároméves lúcfenyő nevelésére 15 cm. sor- és 4 cm. csemete
távolság mellett elfér a sorban 25 csemete s a 7 sorban — (15 X 6 +  5 +  
5 =  100) — elfér 175.

Alert a 0‘3 m. szélességű út az ágyhoz számítandó, ezer csemetének
kell 7'41 m2.

Az összes területszükséglet ezek után leend:
50.000 egy éves ákácnak csak 19'44 m2-rel számítva ............. . ...  972 m2
50.000 > > tölgynek 10'04 m2-rel számítva... _____________  502 »

100,000 két- és három éves tölgynek (mert 2 évig áll az iskolában)
36’ 19 m2-rel számítva ... ................. ....... ..................... .............. 3619 »

30.000 egy éves lúcfenyőnek 0-65 m2-rel szám ítva........................ . 19'5 »
60.000 két és három éves iskolázott lúcfenyőnek (mert 2 évig áll

az iskolában) 7-41 m2-rel szám ítva............................................... 444'6 »
Ö sszesen    5557'1 m2

Az utak ezenkívül a kert fekvése szerint tervezendők.

5 . A csem etekert bekerítése. Különféle kerítések.

A csem etekertet különféle kártékony állatok ellen kell m eg
védelm eznünk s eszerint a kerítés minősége is különböző. De 
nem csak ebből a szempontból, hanem  a tartósságra s az anyag 
könnyű vagy nehéz beszerezhetésére való tek in tettel is, a keríté
sek készítésénél nagy változatosságot tapasztalhatunk. A  csem eték 
növekedése szempontjából az a legjobb kerítés, mely a levegőt 
legjobban engedi át és legkevesebb árnyékot vet.

Legelő m arha ellen megfelel az olyan egészen egyszerű ke
rítés, m elyen a m arha át nem  m ehet; sertés ellen az árok és sánc 
is elég védelm et nyújt. Nyulak ellen m ár sűrűbb kerítéseket kell 
készítenünk, de ezek alacsonyak lehetnek; őzek, szarvas-, dámvad 
ellen csak a magas, a vaddisznó ellen pedig a szilárdan 
készített kerítések felelnek meg. Ahol elég s könnyen hozzáférhető -  
kőanyaggal rendelkeznek, még száraz kőfalakból is készíttetnek.
A m arha ellen a csem etekert körül alkalmazott árkok 1*2 m. felső 
szélességgel és 0 7  m. mélységgel jó  szolgálatot tesznek, ha az 
árokból kikerült földet a védendő terület felőli oldalon halmozzuk 
fel sánc alakjában. Ha a sánc tetejét m ég tövissel is megrakjuk, 
akkor a nyulak s őzek ellen is hatásosan megvédelmezzük csem ete
kertünket.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



300

Fakerítések. Ezek a leggyakoribbak, m ert anyagukhoz leg
olcsóbban juthatunk. Legegyszerűbb alakjuk a riídkerítés (83. ábra), 
mely a m arha s kocsijárás ellen elegendő védelmet ad. Ezt úgy 
készítik, hogy a rudak hosszúságának megfelelő távolságban 
földbevert karókra körülbelül 1 . m. m agasságban szögezik fel a 
rudakat, vagy pedig a karókat párosával állítják s fent gúzszsal 
összekötik, úgy, hogy a két-két pár karó közé, a rudat a gúzsra

S3. ábra.

fektetni lehessen. Ennél már jobb  s tartósabb az oszlopkerítés 
(84. ábra), mely egym ástól 3—4 m. távolságra a főidbe ásott, 
1 m. m agas s két két rúddal összekötött, oszlopokból áll; a rudakat 
esetleg az oszlopokon vágott nyílásokon dugják keresztül. Vad- vagy 
házi disznók ellen jó  szolgálatot tesz a cölöpkerítés, mely úgy 
készül, hogy egymás mellé sorba, erős, lehetőleg tölgyfa
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cölöpöket verünk a földbe s tetejüket erős gúzszsal kötjük össze. 
Vagy pedig árkot ásatunk s a beállított cölöpöket a visszahelyezett 
föld döngölésével erősítjük meg, fent pedig keresztrúddal kötjük

85. ábra.

86. ábra.

össze őket (85. ábra). Ha ilyen kerítésnek őzek ellen is kell vedelm et 
adni, akkor 1 ' 5  m., ha pedig szarvasokat sem  akarunk tűrni
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csem etekertünkben, akkor 2  m éter m agasra kell készíttetnünk. 
Nyulak s más apróbb állatok ellen leginkább alkalmazzuk a fono tt 
sövénykerítéseket (8 6 . és 87. ábra), m elyek vagy keresztbe, vagy 
függélyesen font vesszőből állhatnak.

87. ábra.

88. ábra.

A függélyesen font kerítésnek főelőnye az, hogy rajtuk az 
átmászás nem  oly könnyű, m int a keresztbe fonottakon s hogy a 
kerítés m aga m indig szárazabb s ennélfogva tartósabb is. Fiatal 
fenyvesek erdőléseiből igen jó anyagot kaphatunk rúdkerítések
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(88—90. ábrák) készítésére. A rudakat vastagságuk szerint hasított 
vagy hasítatlan állapotban alkalmazhatjuk, még pedig függélyes, 
vagy vízszintes állásban; ez utóbbi esetben azonban, hogy a

89. ábra.

kerítésnek nagyobb állékonyságot biztosítsunk, két-két oszlop 
közé a rudakon keresztül ferde irányban, két rudat szegezünk

90. ábra.

fel (1. 91— 92. ábra). A függélyes rudakból készült kerítések m indig 
többe kerülnek, mint a vízszintes rudakból készültek, azért, m ert 
több szöget fogyasztanak, másrészt pedig, m ert készítésük több
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m unkába kerül. Ezeket a kerítéseket, ha elegendő m agasak s a 
rudak is elég sűrűén vannak szegezve, nagyobb vadak ellen épp 
úgy, mint kisebb vadak ellen jól lehet alkalmazni. Egyébiránt ott, 
ahol a szarvas mellett apróbb vad, mint pl. nyúl is van s ezek 
ellen kell csem etéinket m egvédenünk, legcélszerűbben alkalmazha-

91. ábra.

tunk olyan kerítést, mely alul olyan sűrű, hogy rajta a nyúl ke
resztül nem  bújhat, fent pedig oly m agasan s úgy vannak a lécek 
illetőleg rudak megerősítve, hogy rajtok a szarvas át ne ugor- 
hassék, vagyis ahol a kerítés ú. n. ugratólécekkel van ellátva (93. ábra)

92. ábra.

V ándor csem etekerteknél igen jól alkalm azhatók az ú. n. 
mozgó kerítések1) (94. és 95. ábra), melyek a juhászaink által

i) Hess : Ueber Forstculturbetrieb u. Culturkosten im gothaischen Antheil 
des Thüringer Waldes. (Alig. Forst- und Jagd-Zeitung 1862 p. 285 u. 290.)
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használt u. n. kosarak szakaszaihoz hasonlóan készítve, egyik 
helyről a másikra vihetők.

94. ábra.

Állandó csem etekertek bekerítésére elő kerítést, éló sövényeket 
is nevelhetünk. Ezeket azonban ritkábban alkalmazzák, m ert sok

V a d a s : Erdőmüveléstan. 20
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időre van szükség, amig annyira növekednek s m egerősödnek, 
hogy feladatuknak eleget tehessenek s később is csak úgy felel
nek meg, ha állandóan sűrűek m aradnak. Ha élő sövények szán
dékolt alkalmazásánál a csem etekertnek védelem re azonnal szük
sége van, abban az esetben előbb közönséges fakerítést kell k é 
szíttetnünk s az élő sövényt emellé telepítenünk. Elő sövényre a 
legtöbb esetben galagonyát, glédicset, lúcfenyőt és gyertyánt hasz
nálnak, bár újabban az Am orphát s a Maclurát is láthatjuk itt-ott 
erre a célra felhasználni. A  galagonya 2 —3 éves jó  gyökér- 
zetű csemetéit 12 — 15 cm. távolságra egymástól, az 50 cm. 
mélységre s ily szélességben megművelt pásztába tőre metszve 
kell beültetni. Fejlődésük alkalmával csak 2 hajtást hagyunk 
meg, m elyek jobbra-balra, a szomszédos hajtásokkal összekötve, 
léckerítésre erősíttetnek. A  hajtásoknak ezt a kötözését évről 
évre ismételjük. Az ápolás az első évben, a szorgalmas gyomlá- 
lásra s kapálásra, a m ásodik évben a hiányoknak pótlására 
szorítkozik s csak a harm adik évben kezdődik az élő sövénynek 
állandó nyesése, olló alatt tartása a z ú. n. nyeső-ollóval.

A nyesést, hogy a csem eték oldalágakat hajtsanak s erősöd
jenek, június végével vagy július elején kell végeztetni. Épp úgy 
bánnak  el a gyertyánból nevelendő élő sövénynyel is. Lúcfenyő  
élő sövényre, zömök, iskolázott csem etéket használunk s ezeket 
egym ástól 12— 15 cm. távolságra ültetjük, a nyesést azonban ezek
nél már a 2 -dik évben alkalmazzuk, m ég pedig úgyr, hogy csúcs- 
és oldalhajtásaikat megkurtítjuk, hogy alól minél jobban  bokro- 
sodjanak.

Á ltalában az évenkint ism étlendő megfelelő nyesés főfeltétele 
annak, hogy az élő sövényt mindig — alúl s felül egyaránt — 
sűrű állapotban tarthassuk.

D rótkerítések.1) Ú jabban nálunk is kezdik a csem etekertek 
bekerítésére használni a drótkerítéseket, m ert eddig inkább csak 
a gazdasági udvarok, szérűs kertek  stb. s a vadaskertek bekerítésénél 
láttuk alkalmazásukat, de o tt is csak nagymn egyszerűen, elhasz
nált táviródrótból úgy készültek, hogy a kerítés oszlopaira vízszin
tes irányban 2— 3 drótot kapocsszögekkel ráerősítettek. Ez a marha 
ellen m eg is felelt a célnak, de kisebb állatok ellen nem s épp

J) Részletesen vannak ism ertetve: Illés N .: .Vadászati ismeretek* kézi
könyvének I. r. 71 —134. 1.
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ezért csem etekertek s vadasok bekerítésénél is a vízszintes irány
ban alkalmazott dró to t alúl sűrűén s felfelé m indinkább nagyobb 
távolságokban egym ástól szegezik fel. A drótok száma s egymás- 
tóli távolsága különböző, így pl. ha hat darabot szögeztetünk fel, 
egymástól való távolságuk alulról felfelé 2 0 — 2 0 — 2 0 — 2 0  — 25—30 
cm. lehet. Ilyen kerítésen m ár a fővad sem ugrik át, mely különben 
is tartózkodik a drótkerítések átugrásától. Ha azonban ilyen kerí
téssel csem etekertünket a nyúlaktól is távol akarjuk tartani, akkor 
igen sok dró to t kell használnunk, mert alúl a drótot sűrűén 8 — 9 — 1 0  

cm.-re egymástól kell szegezni (96. ábra). A drótkerítések ké
szítésénél vagy egészen vastag, 5 — 6  mm.-es táviródrótot, vagy 
a közbensőkre csak 3 —4 mm. vastagot használnak s hogy ne

rozsdásodjék, bekátrányozzák vagy olaj festékkel festik be. Az osz
lopok, am elyekre a dró to t erősítik, részben 16— 18 cm., részben 
pedig, t. i. a közbensők csak 5— 7 cm. vastagok. A  vastagabbak
nak a drót teljes feszültségét kell kitartani s azért különösen a 
szögleteknél vagy egyenetlen helyeken dúcokkal látandók el, ho
lott a közbensők csak arravalók, hogy a drótok egyközű — s a 
megállapított m érték szerinti állását biztosíthassuk. Bizonyos körül
m ények között igen jó  szolgálatot tesznek a hálószerű drótkerítések. 
Ezeket a cinkezett drótból készült hálókat, rendesen 1 m. magas
ságban s tetszésszerinti hosszúságban vásárolhatjuk bárm ely vas
kereskedés útján. A  hálószem ek olyanok, hogy rajtuk a nyúl ke
resztül nem  bújhat s 1 m éteres m agasságuk is elég arra, hogy a 
nyúl ezen át a csem etekertünkbe ne juthasson. A hálót egym ástól
4 —5 m. távolságban álló, 1*5 m. magas, 10— 12 cm.-es s csak a 
szögleteken ennél vastagabb oszlopokra helyezzük s- fent a na

20’
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gyobb vad átugrásának m egakadályozására két erős, vízszintesen 
futó dró to t szegeztetünk fel (97. ábra). E nnek  a kerítésnek tartós
sága s teljes védelmet adó tulajdonsága m ellett még az az előnye 
is van, hogy más helyre is könnyen átvihető. A drótkerítést 
még a sövénykerítéssel is lehet kombinálni, úgy, hogy mintegy 
2 5 m. hosszú, 15— 16 cm. vastag, tartós oszlopokat 3 m. távol
ságban egymástól, 0 8  m. m élyen a földbe ásnak, rajtok egymástól 
40 cm. távolságban 4 mm. vastag drótot vízszintesen úgy szegez
nek fel, hogy az alsó, a földszinttől 2 0  cm. távolságban feküdjék; 
a drótokat ezután sövényveszszőkkel sűrűén befonják. Az ily 
kerítésnek ellentállását igen dicsérik s azt az előnyét is kiemelik,

hogy az oszlopok kiváltása a kerítés különbeni m egbolygatása 
nélkül történhetik.

A  kerítéseknél általában az oszlopok gödrének készítésére igen 
célszerűen alkalmazhatók a fö ld fú ró k , amelyek m ost m ár igen sok 
változatban szerezhetők be.1) Ezek között azonban m ég m indég első 
helyen áll a Bohlke-féle (98. ábra), gyepes helyen készítendő 
gödrökre pedig a braunschweigi H ieronym i-féle földfúró (99. ábra). 
R endesen két munkás végzi ezekkel a fúrást, m ert a fúrónak 
földestől való kiem elésénél nagyobb erő kifejtése szükséges.

Oszlopok készítésére tartós fát: tölgyet, ákácot, idősebb erdei-, 
feke te  vagy vörösfenyőt válaszszunk s ha nem  im pregnálják a fát, 
mind ezt, mind a sövényvesszőszükségletet m indig őszszel kell vágni,

')  Heyer u. Hess: Waldbau. IV. Aufl. p. 231.
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m ert a fa épsége hosszabb ideig tart. Jó az oszlop földbe kerülő 
részét kissé m egpörkölni s forró kátránynyal bekátrányozni; m ég 
jobb  term észetesen, ha az oszlopokat rézgálic, Chlorcink, Kreosot- 
olaj vagy Carbolineummal impregnálják, m ert az így kezelt oszlo
pok rendkívül tartósak.

A  csemetekertek kerítéseivel kapcsolatban m ég a zárókészülé- 
kekre is kell figyelmünket kiterjeszteni. Ezek a vidék viszonyaihoz 
képest nagyon változók s rendesen az em berek elleni védelemre

98. ábra. 99. ábra.

való tekintet nélkül készülnek, m ert az em berek károsításától a 
csem etekertek nem  igen szenvednek s ha esetleg valakinek szán
dékában van kárt tenni, az ellen semmiféle zár nem biztosíthatja 
a csem etekertet. Ilyen szempontból a csem etekertek zárókészüléke 
rendesen nagyon egyszerű, m int pl. az, hogy az ajtó egyik fél
fájára az ajtó t gúzsból készült sarkokra akasztják, a zárás pedig a 
másik félfán szintén gúzsgyűrűvel történik; vagy pedig ahol az ajtót
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horgokra akasztják (100. ábra). A  rendes sarkokkal ellátott ajtók úgy 
alkalm azandók, hogy nyitás után maguktól csapódjanak be. Mint
hogy a vasból készült zárakat rendesen elszokták lopni, igen cél
szerű a L orey által ism ertetett fazárx) (101. ábra). A 3 csatornaszerü 
vájatba 3 átlyukasztott nyelv illik s ott fel és alá mozoghat. Ha a 
nyelvek a keresztzár tolókájának 3 csatornájába beesnek, a tolóka 
csak akkor húzható ki, ha a három  nyelv szélességének megfele
lően 3 bevágással ellátott kulcsot (101^. ábra) a zár oldalnyilásába 
dugjuk s a nyelveket (101«. ábra.) felemeljük.

Nagyobb csem etekerteknél többnyire rendes ajtót vagy kaput, 
még pedig sokszor kettő t is alkalmaznak, hogy a gyomokkal, trá-
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100. ábra. 101«. ábra. lOlá. ábra.

gyávái, csemetékkel stb. ki- s bejáró m unkások s esetleg fuvarosok 
is akadály nélkül közlekedhessenek.

Végűi igen célszerűen egészíti ki a csem etekertet az őrkunyhó, 
melyet vagy m agában a csem etekertben, vagy annak közvetetlen 
közelében azért készíttetünk, hogy a m unkások hirtelen rosszra 
változó időben ide m enekülhessenek, esetleg pedig szerszámok el
helyezésére vagy éjjeli tanyáéi is szolgálhat. A rendelkezésünkre 
álló anyagokhoz képest különféleképpen készíttethetjük; a fő
dolog, hogy a beázás ellen biztosítva s elég tágas is legyen. Ha 
elejére tornácot alkalmaznak, a célnak m ég jobban megfelel.

J) Lorey T .: Holzschloss für Forstgärten (Alig. Forst- u. Jagdzeitung. 
1863. p. 362.)
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6. A csemetekert talajának megművelése.

Előkészítő munka. A csem etekert területének megm unkálása 
m indenekelőtt a talajtakaró eltávolításával kezdődik, m ert legyen 
az bármilyen, a talaj további megművelésénél, beosztásánál mindig 
akadályt képez. Ha a csem etekert helyéül valamely erdőrészletet 
választottunk, akkor az irtást megelőzőleg célszerű a területen lévő 
lomb-, tű- vagy m ohatakarót összegereblyéztetni s rakásokra hal- 
moztatni, hogy elhordása után anyaga később, a csem etekert trá
gyázásánál felhasználható legyen. Az irtás munkálatainál különösen 
arra kell ügyelnünk, hogy az alsó nyers föld felül ne kerüljön, 
hanem nyom ban a tuskók irtása után visszamaradt gödrök kitöl
tésére használtassák fel.

Ha a talajtakaró gyepből áll, lehántandó s n csem etekertek 
trágyázására szolgáló s alább részletesen ism ertetett gyephant- 
készítésre használandó fel. Ahol a csem etekert talajának m ély for
gatása, rigólozása válik szükségessé, célszerű a gyepet a rigólárkok 
fenekére helyezni, hogy elkorhadó szerves anyaga a talaj trágyá
zására szolgáljon.

Ha a talajtakarót bokrok vagy erősebb gyom növények, málna, 
szeder, hanga alkotják, legjobb felégetni s a ham ut a területen 
szétszórni.

A  fö ld  fe lásása . A föld m egm űvelésének mélysége függ a 
föld s az anyakőzet minőségétől, a fanemtó'l, melyet a csem ete
kertben nevelni akarunk, a csem eték korától s attól, hogy hosszú 
vagy rövid gyökerű csem etéket szándékozunk-e nevelni. Sem a túl
ságosan mély, sem a nagyon sekély megművelés nem szolgál 
a csemetenevelés javára. Ha a mélységet számokkal akarjuk 
kifejezni, akkor átlagosan a 25— 30 cm. m élységre való m eg
művelését a talajnak tartjuk  olyannak, mely í  csem etenevelésnek a 
gyökerek célszerű fejleszthetése szempontjából s azért is előnyös, 
hogy ilyenben a csapadékok is könnyebben s m élyebben szivárog
hatnak le, ami a talajt a felfagyástól, de másrészt a gyors kiszáradástól 
is megvédi. Összefüggőbb, nehezebb, pl. kötött agyagtalajt m élyeb
ben kell megdolgozni, m int a könnyebb laza talajt, épp úgy a 
sekély talaj alatt fekvő szilárdabb, alsóbb réteget is bizonyos m ér
tékig m eg kell porhanyítani, nemcsak a nedvesség leszívárgásának 
előmozdítása végett, hanem azért is, hogy többszöri m egm unkálá-
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sával, részei a felső talaj részeivel keveredvén, term őképessége 
mindinkább fokozódik.

A fanem annyiban van befolyással a talaj megm unkálásának 
m értékére nézve, hogy a m élyebb gyökérzetű fanem ek mélyebb, 
a sekélyebb gyökérzetűek pedig sekélyebb megművelést kívánnak. 
M élyebben kell tehát a tölgycsem eték nevelésére alkalmazott 
területnek földjét megművelni, mint azt, amely lúcfenyőcsem eték 
nevelésére van szánva. Különösen az olyan csem etekertnek földjét 
kell m élyen m egm unkálnunk, m elynek csem etéit hom okterületek 
erdősítésére használjuk fel, m ert ezek a m élyen megmunkált 
földben mély gyökeret is vernek, ami a hom okterületek felül 
száraz s csak m élyebben nyirkosabb talajának befásítására szolgáló 
csem eték sikeres m egfogamzásának egyik előfeltétele. Kevésbbé 
mély talajú területek erdősítésénél a hosszú gyökérzetű tölgy
csem eték is nagyon alkalmatlanok, m iért is inkább oda kell hatnunk, 
hogy a csem eték inkább több oldalgyökeret, általában tehát tömöt- 
tebb gyökérzetet fejlesszenek, amit a felső talajrétegeknek alapos 
m egmunkálásával s a talaj term őerejének kellő trágyázással való 
fentartásával m indig elérhetünk.

A csem etekertül választott terület talaját bevetés előtt kétszer 
kell felásni, illetőleg rendesen  egyszer felkapálni vagy felszántani, 
m ásodszor pedig  felásni. A talaj első m egm unkálását vagy már 
nyáron, vagy pedig őszszel végezzük, a viszonyokhoz képest 
kapálás, szántás által. A  tél hidege az így m egm unkált földet 
m élyebb részében is m egporhanyítja s a tavaszi m egm unkálásra 
ezáltal teljesen alkalm atossá teszi. N yáron a nagyon elgyom osodott 
területeket kell így megmunkálnunk, hogy a föld alá került gyom 
növényzet a tél beköszöntése alkalmával el is korhadjon. A nyári 
megm unkálás tehát azért jó, m ert a gyom növények föld alá kerülő 
magvai kikelnek s őszszel föld alá ásatván a gyomokat, kiirtásuk 
alaposabban történik. M ásodszori megművelése a talajnak tavaszszal 
ásóval történik, m ég pedig legalább 8 — 10 nappal a vetés előtt, 
hogy a m egporhanyított talaj a vetés idejéig kellőleg megülleped- 
hessék, ami a vetés sikerére nagy befolyással van s amit a csemete- 
nevelésre hivatott egyének sokszor tek in teten  kívül hagynak.

A  talaj első  —  nyári vagy őszi -— megm unkálása a viszonyok 
Szerint szántással, kapálással vagy mély fe lá sá ssa l, rigólozással 
történik. Szántással a 400 G -ö lné l rendesen nagyobb területeken
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akkor, ha a terület minősége (ha előbb rét, legelő, szántóföld volt) 
ezt megengedi, ha nem  kell tartanunk a föld túlságos elgyomoso- 
dásától s végül ha nem  célunk benne mély gyökérzetű fanem eket 
nevelni. K apálással, a csem etekert céljára irtással előkészített 
területen, ahol tehát a föld m ég gyökerekkel van átszőve, kövekkel 
stb. borítva. Ilyen helyeken az első megművelés irtókapával tö r
ténik célszerűen, m ert ezzel a 30—35, legföljebb 40 cm. mélyen 
m egforgatott talaj felső jobb  részei, az alsó rosszabbakkal igen 
előnyösen keverednek össze. Az így előkészített talaj másodszori 
m egm unkálása után, rendes viszonyok között m indennem ű csemeték 
nevelésére alkalmas.

A talaj m élyebb megm unkálását, ú. n. rigólozását o tt fogana
tosíthatjuk, ahol a talaj nagyon kötött, nehéz, vagy ahol a gyomok 
nagy m értékben szoktak elhatalmasodni, vagy ahol hosszú gyökerű 
csem etéket kell nevelnünk. A földforgatásnak ez a m unkája követ
kezőképpen történik 
(102. ábra): 3 m un
kással, körülbelül 1 
m. szélességű pász- 
tát, az egész tábla 
hosszában akképp 
ásatunk fel, hogy 
elől halad az egyik, 
aki az 1 m. széles 
pásztán egy ásónyom m élységre a földet kiássa a tábla végéig 
s a k  ásott földet a partra hányja. A m ásodik m unkás az első 
nyomon, az első munkás felé háttal haladva, megássa a második 
nyom ot s a földet szintén az árokpartra hányja. A  harm adik m un
kás ugyanígy kiássa a harm adik nyomot.

Az első m unkás a tábla végére érve, visszatér a tábla másik 
végére, hol m unkáját kezdte s a kiásott árok mellett újra kezd 
egy széles pásztát ásni s az abból kikerült földet a m ár megásott 
árokba hányja. Míg ez így munkájával tovább halad, a m ásodik 
munkás is elvégzi az első ároknál m egkezdett m unkáját s hozzá 
fog az első munkás nyom án ism ét a 2-ik nyom  kiásásához s a 
földet szintén a m ár kiásott szomszéd árokba hányja. Éppúgy 
tesz a harm adik m unkás is, ki m időn az első árokban a 3-ik 
nyommal készen lett, visszajön a 2-ik árok elejére s kezdi a 3-ik
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nyom ot ásni, földjét term észetesen ez is az első árokba dobja. 
A m unka így folyik tovább s m ikorra a 2-ik árokkal készen van
nak, az első árok is be van tem etve a 2-ik árok földjével, úgy 
azonban, hogy a 2-ik árok felső földrétege az első árok fenekére, 
a 3-ik ásónyom ból k idobott föld pedig legfelülre kerül. Ha így 
dolgozunk az egész táblán, akkor földünket m egforgatjuk úgy, 
ahogy kell. Megjegyzendő, hogy az első árokpartra hányt földet 
targoncával, vagy nagyobb távolságnál szekérrel, az utolsó árokba 
hordatjuk.

A csem etekert területének mezőgazdasági előműveléssel való 
előkészítését nem ajánlhatjuk, m ert a kapás növények egy-két 
év alatt sok tápláló anyagot vesznek el a talajtól s ennélfogva 
a csem etekert term őképessége m ár eleve szenved. A csemetekert 
első megművelése alkalmával történik term észetesen a terület ki- 
egyengetése, ott ahol kell, lépcsőzetes alakban való berendezése. 
Sík vagy kissé lejtős területen úgy kell kiegyengetni a földet, hogy 
azon, az utakat kivéve, semmi behorpadás ne lássék. Nagyobb 
csem etekerteknél u. i. a területet keresztező két széles főutat még 
az első m egm unkálás előtt tűzzük ki s a róluk leszedett takarót 
a területen szétszórva kiegyengetjük. A kiegyengetésnél azonban 
óvakodnunk kell a nyers föld felülkerekedésétől, s ha nagyobb 
m élyedéseket kell kitöltenünk, a betöltésre szükséges föld ásásá
nál mindig úgy járjunk el, hogy a felső jó  földet helyezzük külön, 
az alsó nyers földdel pedig töltsük ki a m élyedést s tetejezzük be 
jó  földdel. Erre nagyon kell ügyelnünk, m ert a nyers földben a 
vetés vagy egyáltalában nem  sikerűi, vagy a kikelt csem eték fej
lődésükben nagyon hátram aradnak. Az ilyen foltokat a csem ete
kertben  azonnal észre lehet venni.

M eredekebb hegyoldalakon a föld lemosatása veszélyének ki
kerülése végett a csem etekert területén lépcsőzetes ágyakat kell 
készíttetnünk1), még pedig m indig a hegyoldal irányában, vagyis 
a lejtre keresztben, hogy a lépcsőzet minél kisebb legyen. A lép- 
csőzet partjait, hacsak 10—20 cm. magasak, karók közé helyezett 
1— 2 rúdból készíttetjük, ha pedig m agasabbak, akkor lejtősen 
ásatjuk s gyeppel borítjuk be oldalait. (103. és 104. ábrák.) Kisebb lép- 
csőzetnél, a szomszédos ágyak között csak egy gyom láló ösvényt 
készíttetünk az ágy alsó szélén a lépcsőzet mellett, nagyobb

')  Tom csányi G usztáv: ,E rdei facsem eték nevelése“ 36—37 1.
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lépcsőzeteknél azonban m inden ágynak mind alsó, mind felső 
szélén kell gyomláló ösvényt hagyni, vagy ha ezt tenni nem  akarjuk, 
az ágyat oly keskenyre készíttessük, hogy a gyomlálás s kapálás 
m unkáját egy oldalról is lehessen elvégezni. A  lépcsőzetek készí
tésénél is ügyelnünk kell arra, hogy nyers föld ne kerüljön az 
ágyak tetejére. Ilyen csem etekerteknél a lejtés irányában haladó 
utakat is lépcsőzetes alakban kell készíteni, m ert különben a víz 
ezeket is lemosná.

A csem etekert területének m ásodszori megm unkálása tavasz- 
szal, ásóval, 20— 25 cm. m élységre éppúgy történik, mint a ren 
desen kezelt konyhakertekben s em ellett a területet m ég egyszer 
kövektől, gyökerektől stb. kitakarítják s kellően meggereblyézik.

Sokszor m ár a csem etekert első — de rendesen m ásodszori — 
megművelésénél szokás a talaj term őerejét trágyázással fokozni,

vagy m eg nem felelő fizikai tu lajdonságait.a  szükséghez képest 
porhanyító vagy kötő  anyagok hozzáadásával javítani.

7. A csemetekert talajának javítása, trágyázása.

Megeshetik, hogy csem etekertünket kénytelen-kelletlen oly 
helyen tűztük ki, m elynek talaja a csem etenevelés céljaira nem 
felel m eg teljesen, vagy amely term ő erejét nehány évi csem ete
nevelés után elveszti. Ezen a bajon csakis a talajnak fizikai tulaj
donságaira előnyösen ható többszöri megmunkálással, vagy más
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anyagoknak a talajjal való összekeverésével, illetőleg trágyázással 
segíthetünk, ha a talajnak különben a kellő m élysége m eg van, 
— m ert ezen m ár bajos segíteni — fölös nedvességét árkok 
segítségével le lehet vezetni, esetleges szárazságának oka pedig 
nem  a fekvés, hanem  a föld túlságos porhanyóssága. Szóval a 
talaj fizikai tulajdonságai közül a kötöttség az, am elyet hatalm unk
ban van a szükséges m értékben így, vagy am úgy módosítani. így 
pl. ha a talaj nagyon kötött, ezen többszörös alapos munkálással, 
a föld ismételt m egforgatásával, különösen abban az esetben segít- 
hetünk, ha ez a m unka őszszel történik s a felásott földet télen át 
a fagy porhanyító hatásának teszszük ki. H a m ódunkban van, a 
porhanyítást homoknak a csem etekert földjével való összekeverésével 
is eszközölhetjük, vagy ha ezt jó  televényes erdei földdel tehetjük, 
akkor a porhanyítás jó tékony hatásához még a televény tápláló ereje 
is hozzájárul. Ha pedig ellenkezőleg, a csem etekert földje túlsá
gosan porhanyós, ebben az esetben is, a jó  televényes talaj hozzá
keverésével, a jótékony hatást nem csak a talaj tápláló erejének 
fokozódásában, hanem  fizikai tulajdonságainak előnyös változásán 
is észlelhetni fogjuk. Istállótrágya, komposztföld, márgás föld hozzá
keverése ily talajviszonyok között szintoly jó tékony  hatást gyakorol.

A  csem etekert talaja tápláló erőben bármilyen gazdag legyen 
is, hosszabb használat után fokozatosan gyengül, m iért is elvesztett 
term ő erejének pótlásáról okvetetlcnííl gondoskodnunk kell. Ez 
éppúgy, mint a mezőgazdasági földnek jókarban  tartása, trágyázással 
történik, csakhogy csem etekerteknél más alakban és sokszor más 
anyagokkal is, mint a mezőgazdasági művelés alatt álló földeknél.

A talaj s a növények táplálkozása közötti viszony megálla
pítására vonatkozó vegyelm ezések azt bizonyítják, hogy a növények 
a talajtól főképpen káliumot, meszet, foszforsavat, magnéziumot 
vonnak el nagy m ennyiségben s ezekhez csatlakozik azután a kén
sav és nátrium ; ezeken az ásványi anyagokon kívül a talaj nitrogén 
tartalm a is sokat veszít, bár ezt a légköri csapadékok, a salétrom 
sav és am m óniák képzésével jelentéken}'’ m értékben pótolják. 
Főképpen tehát olyan trágyaszerekről kell gondoskodnunk, m elyek
nek a talajhoz való adásával, az előbb említett, a csemeteterm elés 
által a talajtól je len tékeny  m értékben elvont, de a csem eték táp
lálkozásához, fejlődéséhez okvetetlenűl szükséges anyagok, meg
felelően pótoltassanak.
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D ankelm ann porosz orsz. erdőm ester s az eberswaldei 
ezdészeti akadém ia tudós igazgatója beosztását elfogadvaT) az erdő- 
gazdaságnál használható trágyaszereknek négy csoportja a követ
kező : a) az állati, b) a növényi, c) az ásványi, d) a keverék
vagy kom poszttrágya

a) A z  á l l a t i  t r á g y a .  Ennél tekintetbe jöhet az istálló
trágya, csontliszt és a guánó. Az istállótrágyák közül a legjobb hatást 
teljesen érett m arhatrágya alkalmazásával, különösen lazább talajon 
érhetjük el, nemcsak tápláló erejének fokozása, hanem kellő kötött
ségének m egadása által is. Más talajon is a hiányzó term őerőt 
legbiztosabban s legjobban teljesen korhadt, érett m arhatrágyával 
adhatjuk vissza. Csakhogy sokszor az erdők m élyében berendezett 
csem etekertekben, beszerzésének nehézsége s költségessége miatt, 
vagy vidékeken, ahol a trágya különben is drága, nem  alkalmaz
hatjuk. Lótrágyát, m ert nagy meleget fejleszt, csak nagyon nehéz, 
hideg talajokon alkalm azhatunk sikerrel, épp ilyen a juhtrágya 
is, holott a disznótrágya kevés értékű.

Csem etekertek telepítése előtt a kijelölt területen juhokat is 
szokás épp úgy kosaraztatok m int am ilyen m ódon ez m ezőgazda
ságilag művelt területeken, különösen kaszálók javításánál történik.

Az állati trágyák közé tartozik továbbá a kereskedelm i cikket 
képező csontliszt, mely főleg foszforsavas mésztartalmánál fogva, 
csakis ezt az anyagát nagy m értékben vesztett talaj trágyázásánál 
használható kellő sikerrel.

Mint alább látni fogjuk, csem etekerti talajok javításánál más 
ásványi anyagokkal keverve szokott alkalmaztatni. A guánót szin
tén vásárolhatjuk, de mint nagyon drága trágyaszert, csak m ás 
keveréktrágyával együtt alkalmazzák.

Az állati trágyák alkalm azásának legfőbb hátránya az, hogy 
a rovarok, különösen a cserebogarak petéik berakása végett nagyon 
felkeresik a trágyázott földet s a kikelő álcák — pajodok —  sok 
kárt tesznek a csem etékben. A káros gom bák tenyészetére is az 
ilyen talaj m indig kedvezőbb, a védekezés pedig mind a rovarok, 
mind a gom bák ellen sok nehézséggel van összekötve.

£ ) A n ö v é n y i  t r á g y a .  A növényi trágya a növényi anyagok 
elkorhadása vagy elégetése után visszamaradt anyagokból áll,

i) Zeitschrift für Forst- u. Jagdwesen II. p. 323.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



31 8

m ilyenek a gyephamu, fa- és tó'zeghamu, gyepföld s televény, 
mely utóbbit rendesen mint jó erdei földet alkalmaznak trágya 
gyanánt s végül a különböző zöldtrágyázásra alkalmas növények.

A  gyepham ut a csem etekertek trágyázásánál m ár régóta kitűnő 
eredm énynyel használják s így előállítását ism ernünk kell. *)

Az erre a célra szolgáló gyepet augusztus vagy legkésőbben 
szeptem ber havában gyephasogató ekével négyszögletes darabokra

105. ábra. 106. ábra.

107. ábra.

szeldelvén, a hantokat a gyephántó ekével felforgatják. K isebb terü
leteken közönséges kapát, ásót vagy pedig külön erre a célra 
készített gyepvágó késeket és gyephántó lapátot használnak.

■) Részletes leírását lásd Fekete Lajos : ,A tölgy és tenyésztése* 100— 
101-ik lapjain.
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Fekete ezeknek a szerszámoknak használatát így írja l e :
A gyepvágó tó /  (105. ábra.) elől két ember a kettősen összefogott és 4 méter 

hosszú kötélbe dugott rúd segélyével húzza, egy pedig hátul az eszköz 
mankós rúdja által tartja, az irányt megadva és a gyepbe belenyomva. 
Hasonlóan kezeltetik a 160. ábrán látható sarlóalakú gyephasító kacor is.

M iután  a  gy ep  ezen  szerszám ok  eg y ik év e l e lőszö r párhúzam os m etszése k

1
 által szalagokra hasíttato tt fel, azután ugyanazon munkát az alábbi 

irányra derékszögbe menő metszésvonalakkal ism ételtetjük; mi által 
négyzetalakú, és vaslapáttal könnyen felszedhető gyephantokat nyerünk.

A széthasogatott gyep hantjainak a földtől való elválasztására 
alkalmazzák a 107. ábrán látható, két munkás által vont g y e p 
v á l a s z t ó  v a s l a p á t o t  is. A szerszámot tartó munkás minden 
gyephantot, elválasztása után, kifordít. Egyébiránt a gyep lehántására 
előrebocsátott felhasogatással vagy a nélkül, igen alkalmas a 4—5 kiló 
súlyú gyepszedő kapa is, melyet a 10S. ábra mutat.

E zen  h a n to k a t az tán  vagy ha lm okba  ra k ju k  trág y a  n y e ré se  v é g e tt , 
vagy  gy ep h am u t é g e tü n k  belő le . E z e se tb e n  a m u n k á t n y áro n  kell 
végezni, hogy  a h a n to k a t azonnal k iszá ríth assu k .

108. ábra. 109. ábra.

A gyephantok szárításuk végett, napos helyeken kettesével ház- 
fedélalak m ódjára, földes részükkel kifelé állíttatnak fel, vagy pedig 
két élére függőlegesen állított gyeptéglát egy harm adiknak rájuk 
fektetésével fognak össze. Szárítás után a föld fölöslegét lekopog
tatják róluk s száraz fával vagy rőzsével vegyesen kisebb-nagyobb 
kupacokba rakva égettetnek el. (109. ábra.) A  kisebb kupacokat 
egyszerűen úgy készítik, hogy a gyeptéglákat rőzsével vegyes ré te
gekben felhalmozzák, gyeptéglákkal jól betetejezik s kellő felügyelet 
mellett felégetik. A nagyobb kupacokat már nagyobb gonddal 
kell összerakni. Ezeknél az e célra kiválasztott helyre száraz rozsét 
vagy könnyen gyúló, hasított szilánkokat raknak s az így képezett 
központtól kifelé sugár alakban rudakból négy' gyújtó aknát készí
tenek, m elyeken keresztül a gyújtópózna segítségével a gymjtás 
történik. A gyeptéglákat, am int az ábrából kivehető, könny'en
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éghető anyagokkal, száraz rőzsével stb. váltakozó rétegekben fel
rakják s az így elkészült kupacot jól illesztett gyeptéglákkal be
tetőzik s ezután a 4 gyújtó aknán át egyszerre meggyűjtják.

K upacokat 3 m. átmérővel s 4 m. magasságban is készíttethetünk 
s csak arra legyen gondunk, hogy égetésük lassan, senyvesztő 
tűzzel történjék. Ilyen nagy kupacok égetése több hétig is tarthat, 
holott kisebbekkel 3 —4 nap alatt elkészülnek. K iégetésök kez
detén a felvigyázó m unkásoknak résen kell lenni, hogy a tám adt 
repedéseknek és behorpadásoknak az elegendően felhalmozott 
tartalék gyeptéglákból való kitöltését idejekorán eszközöljék, mert 
különben a tűz lángra kapna; a gyűjtőaknákat is idejekorán kell 
betöm ni s általában arra kell ügyelni, hogy a tűz lángra ne lobban
hasson sehol.

Később m ár nem szükséges oly szorgosan felügyelni, elegendő, 
ha napjában hébe-korba utána nézünk a kupacnak, melyet, ha már 
tökéletesen kiégett, a m ég m egm aradt gyeppel be kell fedetni, 
mert a kész gyepham u a csem etekert ágyai elkészítésekor történő 
felhasználásáig ily állapotban marad. M inthogy a kiégett kupac gyep
hamuja csak hosszú idő múlva veszti el m aró hatását, a vetés előtt 
legalább 2— 3 héttel előbb kell a csem etekert ágyaira felszórni s 
a földdel jól összegereblyézni. Ezalatt az idő alatt az égetett 
mész elég széndyoxidot vehet fel a levegőből, hogy m aró hatását 
elveszítse. Jótékony hatása egyébiránt nem csak a tulajdonképpi 
növényham uban levő oldható tápláló anyagokból ered, hanem 
onnan is, hogy a gyeptéglákon visszam aradt földes részek is a ki
égetés következtében oldhatóbb állapotba ju to ttak  s ezért a te r
m ékeny agyagostalaj gyepjéből égetett ham u mindig jobb  ham u
trágyát ád, mint a gyengébb talaj gyeptéglái.

A  fa h a m u  a növények ásványi tápláló anyagait kivétel nélkül 
oldható állapotban tartalmazza s így ezáltal, de meg, m ert foszfor
savas sókban sem  szegény, más trágyanem ekkel keverve, kitűnő 
trágyaszert ad. Már kevésbbé jó  a tőzeghamu, m ert ebben mind a 
foszforsavas sók, mind az alkaliák kevesebb m ennyiségben vannak 
jelen. Magát a tőzeget is a keveréktrágya készítésénél mint keverék
anyagot sokszor felhasználják. Igen kiterjedt m értékben s nagy 
sikerrel használt növényi trágyát alkot a televény s ennek földes 
részekkel való elegyítéséből származó alakja: a televényföld. Hatását, 
mely nem csak a tápláló erő fokozásában, hanem  a talaj fizikai
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tulajdonságainak javításában is nyilvánúl, már ismerjük. Alkalma
zásában csak arra ügyeljünk, hogy az erdőből való elvonásával 
m agának az állabnak ne okozzunk kárt.

A  gyepföldet úgy nyerjük, hogy á gyepnek m ár ism ert m ódön 
történő hántása s gyeptéglákká való vágása után, a gyéptéglákat 
külső részükkel egymásra fektetve felhalmozzuk s korhadni hagyjuk; 
teljes korhadás után a halóm, mint trágya felhasználandó. É rtéke 
term észetesen a gyephantok m inőségétől függ.

A  sö ld  trágyázást is alkalm azhatjuk úgy, hogy a csem etekert
nek a következő évi vetéshez vagy iskolázáshoz szükséges részét 
ugarnak hagyjuk, illetőleg bevetjük egy a föld m inőségének meg
felelő növénynyel, mely jó  növekedése m ellett erős, leveles szárat 
hajtson. Jónak bizonyúlt erre a célra a bükköny mellett, a gyengébb 
minőségű talajon is term ő s a disznóbabhoz hasonló Lupinus nevű 
növény, melyet virágzása idejében alá kell szántani, vagy ásni. 
Ezzel term észetesen az elvesztett ásványi tápláló anyagokat nem 
adjuk vissza a talajnak, hanem  csak a televényképzésre hatottunk 
jótékonyan, s ezért biztos hatást csak akkor remélhetünk, ha e 
m ód alkalmazásával kapcsolatban ásványi trágyában is részesítjük 
a talajt. A zöldtrágyázást a m egérést m egelőzőleg alászántott 
gyom növényekkel is végezhetjük.

c) A z  á s v á n y i  t r á g y a .  Az ásványi trágya vagy term é
szetes, tehát olyan, m elynek anyagát a term észet szolgáltatja, ilyen 
a gipsz, márga, égetett mész, foszforit, földes só, Chili salétrom; 
vagy pedig mesterséges, tehát olyan, melynek anyagát m esterséges 
úton vegyészeti gyárakban állítják elő, ilyenek: a foszfátok, nitrátok, 
Káli- s nátrium sók stb. Az erdőgazdaságban főleg a term észetes 
ásványi trágyát alkalmazzák s azt is ritkábban egymagára, hanem  
többnyire más trágyázó anyagokkal, így televény-földdel, kom- 
poszttal vagy állati trágyával vegyesen. Lássuk, hogy a term észetes 
ásványi trágyaszerekkel milyen anyagokhoz ju t a talaj.

A  gipsz, mészszel s kénsavval gazdagítja a talajt s ezért olyan 
talajokon, am elyek ezekben az anyagokban szegények, jó  szolgá
latot tehetünk a gipszszel való trágyázással, úgy azonban, hogy 
más trágyaanyagokkal elegyítjük.

A  m árga agyagból s szénsavas mészből lévén összétéve, jó  
szolgálatot tehet hom oktalajok javításánál, m ert mészszel látja el a

21V a d a s: Erdőműveléstan.
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talajt s kö tö ttebbé is teszi. Azonban egym agára alkalmazva, ez 
sem  felel m eg a trágyázás céljának teljesen.

A z égetett m esset fó'képp kom poszttrágya készítésénél hasz
náljuk, ahol bom lasztó hatásával, m int a keveréktrágya leírásánál 
látni fogjuk, kitűnő szolgálatot tesz.

A  fo szfo rit, fö ld es só, C hili salétrom  stb. egyenként alkal
mazva, szintén nem  felelnek m eg a célnak, ezeket is a különféle 
tápláló anyagok jelenléte szerint, megfelelően elegyítve, használ
hatjuk jó  eredm énynyel.

Mindezekből azt látjuk, hogy az ásványi trágya helyes alkal
mazása feltételezi a talaj vegyi összetételének, nem különben a 
csem eték által évenként felhasznált ásványi táplálóanyagoknak 
pontos vagy legalább is megközelítő ismeretét. Ennek alapján álla
pítható csak meg, hogy mely ásványi trágya, vagy azoknak milyen 
keveréke képes az elvont anyagokat pótolni. A  talaj vegyi össze
tételét nehéz esetről-esetre meghatározni, de a csem eték által elvont 
ásványi anyagok nagyjából már m eg vannak állapítva s ebből m eg
közelítő következtetést vonhatunk a trágyaszer alkalmazására nézve; 
így az egyéves erdei fenyőcsem eték tartalm aznak Dulk és Schütze 
szerint hektáronkin t:

l l ' l  kgr. Foszforsavat,
19'5 » Calciumoxydot,

7'4 » M agnéziumoxydot, 
23-5 » K alium oxydot és 
24'0 » Nitrogént.

Ez az anyagelvonás, jelen
téktelen hiba elkövetésé
vel, valamennyi fanem 
csemetéire nézve ugyan

annak vehető.

Az ásványi trágyaszerek egyike sem  képes, mint fennebb 
m ondottuk, ezt a veszteséget pótolni s ennélfogva trágyaképpen, 
azoknak valamely állati vagy növényi trágyaszer hozzáadásával való 
keverék volna használandó. D r. Schwappach eberswaldei tanár javas
lata szerint a következő keveréket kellene hektáronkint h aszn áln i:

50 kgr. nitrogenm entes csontlisztet,
50 » Thom as-salakot,

100 » szárított és porrátört marhavért,
50 » Ammoniumszulfátot s

150 » Karnalitot.

Az egész keverék
nek az ára körül

belül 30 frt.

x) Baur’s Monatschrift 1874, p. 289 és Zeitschrift für Forst- und Jagd
wesen 1872, p. 43.
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Kérdés ugyan, hogy ezt a pótlékot a talaj képes lesz-e már 
az első évben felhasználni, de az elvont anyagok e trágyakeverék 
által olyan bőségesen pótoltatnak, hogy az minden esetben elég
ségesnek fog bizonvúlni. Ezt a trágyakeveréket nem  használják 
fel közvetetlenül, hanem  a rendes kom posztrakásba egyéb gyo
mokkal és földdel ré tegenként felrakva, összekeverve s érés után 
trágyázásra felhasználva. E nnek  a felhasználásnak az az előnye, 
hogy az ásványi trágya húmuszszal keverve, a talaj m inden igényeit 
kielégíti, s a húmusz m egakadályozza egyúttal, hogy túlságosan 
koncentrált táplálóanyag-oldatok érintkezzenek a g y ökerekkel; 
ebben a tekintetben fáink igen érzékenyek.

A trágyázás ezzel a keverékkel 15— 20 cm. vastagon történik 
s vetés után m ég vékony fölszintes trágyázást is lehet alkalmazni 
50 kg. karnalit s 25 kg. Thom as-salakból álló keverékkel hektá- 
ronkint. Egerek nevelésénél elég, ha hektáronkint 200 kg. karnalit 
és 200 kg. Thom as-salakból készült vegyülettel trágyázunk. Az így 
összeállított trágyaszerekkel trágyázott csem etekertek ismételt kísér
letek után is szép eredm ényt m utattak fel.

A  kőszénham unak is állítólag kötött talajon való alkalmazása 
különösen a porhanyítás szempontjából igen jó  hatása van. Tápláló 
ereje csekély.

d ) A k e v e r é k t r á g y a  v a g y  k o m p o s z t .  Ez az erdő- 
gazdaság terén rég idők óta leggyakrabban használt trágya, m ert 
anyagai könnyen beszerezhetők. Készítésében kétféle an y a g ra : 
szerves és szervetlenre van szükségünk; az első adja a tulajdon
képp! trágyát, az utóbbi pedig az elsőnek gyorsabb bomlását segíti 
elő. A jó  kom poszttrágya előállításához főképpen a következő 
eljárást aján lják :1)

A készítendő halom  első, körülbelül 15 cm. magas rétegét 
szerves anyagok, nevezetesen: gyep , enindenfélr gyom ok, fűrészpor stb. 
alkotják, azt vékonyan oltatlan mészszel behintjük, erre megint az 
első réteghez hasonló vastagságban új növényi réteget rakunk, s 
ismét oltatlan meszet hintünk rá. A rétegeknek így egymással 
váltakozó felrakásával, szenitőrakáshoz hasonló kupacot készíttetünk, 
tetejét tölcsérszerüleg idomíttatjuk, hogy az esővíz beléje hatol
hasson, különben pedig egész külsejét földdel jól kidöngöljük. 
A mész oltása nehány nap múlva kezdetét veszi s 2—4 nap alatt

i) Fürst: Die Pflanzenzucht im Walde, p. 41.
2 1*
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már a teljes oldódás be szokott következni. Ezalatt a kupacot 
napjában többször m eg kell vizsgálni, hogy a külső földrétegen 
tám adt réseket gondosan betöm essük, nehogy a kupac belsejében 
fejlődött meleg, vízgőz s Am m oniak elillanjanak. Ezután 4 —6 hét 
múlva s később megfelelő időközökben, m ég néhányszor a tava sa
ssa l készített kupacot átrakatjuk. Ily eljárás mellett, a követ
kező tavaszon kitűnően ható trágyaszer állhat rendelkezésünkre.

Hasonlóan ható trágyát n y erü n k J) a csem etekertekben éven- 
kint halomra gyűjtött gyom okból és az útakról ledaraszolt füvek
ből is, ha ezekre időnként kevés földet hányatunk és úgy kezeljük, 
mint a korhadásnak kitett gyephalm okat ; m ég jobb  és hatásosabb 
lesz a komposzt, ha ezeket az anyagokat gyeppel vagy fahamuval, 
továbbá gipszszel, csont- és bőrhulladékokkal s több efféle anyaggal 
keverjük, melyekhez, ha m ég istállótrágyát is adunk, a komposzt 
jó  hatása m ég inkább fokozódik.

Az ittak sara, m arha- s lótrágyával keverve, ugyancsak jó  
trágyát ad s amily jó  hatása van a trachit- vagy bazalttal kövezett 
útakról gyűjtött sártrágyának a hom okos talajra, m ert azt nem csak 
táplálja, hanem  köti is, épp olyan értéktelen pl. a mészköves útakról 
szedett sártrágya, a meszes talajon levő csem etekertekben való 
alkalmazásánál.

Gyorsan ható trágya gyanánt ajánlják a Vonhaitsen féle keve
réktrágyát, mely faham uból, csontlisztből és Chilisalétrombol vagy 
pedig faham u , csontliszt és Periig nationale 5 : k a ; 1 arány szerinti 
keverékéből áll.2)

A m ondottakból könnyen vonhatunk következtetést arra nézve, 
hogy mily esetben, minő trágyaszert válasszunk valamely csemete- 
kerti talaj m inőségének javítására. Ha t. i. csak a fizikai tulajdon
ságok javításáról van szó, abban az esetben jó  eredm énnyel hasz
nálhatjuk a televényföldet, gyepföldet s gyepham ut, továbbá a keverék 
és istállótrágyát, melyek azonban egyúttal a talaj term őképességét 
is fokozzák. Ha a talaj tisztán csak az elvesztett tápláló anyagok 
pótlását kívánja, abban az esetben a talaj m inősége szerint kell 
a szakképzett erdésznek a keveréktrágyát ásványi anyagok hozzá
adásával, úgy amint azt fentebb nyilvánvalóvá tettük, alkalmazni. 
És ha pl. valamely kristályos palakőzet, pl. a gnájsznak elmállásá-

b  fe k e te  Lajos: ,A tölgy és tenyésztése“. 101. í.
2) Allgemeine Forst- u. Jagd-Zeitung. 1872. p. 228.
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ból származott talaj javítására a keveréktrágyába bőséges mész 
hozzáadásáról fog gondoskodni, éppúgy kerülni fogja ennek alkal
mazását pl. a zalai vagy som ogyi m eszes lősz,- vagy mészmárga, 
avagy a bakonyi és vértesi dolomittalajban, s gondja lesz arra, 
hogy az utóbbb em lített talajok káliumban gazdag anyagokhoz 
jussanak. Szóval ismernie kell a talaj alkotórészeit legalább nagy
jából s eszerint tudnia kell, hogy a növényi tápláló anyagok 
m elyikének hozzáadására vagy pótlására van a csem eték tenyész
tésére szolgáló talajnak legnagyobb szüksége. Itt össze kell vetni 
az erdőtenyésztőnek, talajtan-vegytani s növényfiziologiai ismereteit.

8. A  trágyázás idejének célszerű megválasztása és kivitele.

M inthogy a trágyázás m inőségének olyannak kell lenni, .hogy 
necsak a talaj elvesztett tápláló anyagát pótolja, hanem  bizonyos 
ideig képes is legyen a nevelendő csem eték táplálására szükséges 
anyagokat a kitűnő fejlődés biztosítása mellett szolgáltatni, a trágyá
zás kellő idejének megválasztása, a csem eték fejlődésére je len
tékeny befolyással van. Term ékeny, erdőirtásból szárm azott talajt. 
1— 2, sőt több évi okszerű művelés m ellett sem szükséges trágyázni, 
de  a gyengébb minőségű talajt, ha erőteljes csem etéket akarunk 
nevelni, már első használata előtt kell m egtrágyáznunk s ezt minden 
ú j vetés előtt ism ételnünk. Szabályúl tartsuk szem előtt, hogy ne 
várjuk be a csem eték sínlődését, sárguló lom bozattal való tengését, 
hanem  a trágyázást még ennek bekövetkezése előtt foganatosítsuk.

Sokszor m egesik több éves , csem eték nevelésénél, iskolá
zásoknál, hogy a fejlődés a talaj term őképességének gyengülése 
folytán visszamarad. Sorok közti trágyázásnál az alkalmazott trágya
szernek földszintes szórásával s bekapálásával ezen a bajon is 
segíthetünk. H azánkban általában kevés helyt alkalmazzák a trá
gyázást csem etekertekben s a csem eték sínlődését rendesen más 
okokra vezetik vissza, pedig a legtöbb esetben, a talaj tápláló 
anyagainak a sok évi csem etenevcléssel való kizsarolása okozza 
a bajt.

A  trágyázást legtöbb esetben tavaszszal, a csem etekert tala
jának másodszori megművelése alkalmával alkalmazzák, midőn a 
trágyát felásással könnyen föld alá hozhatják, m ég pedig m élyebbre 
a hosszú gyökérzetű, sekélyebbre a rövid gyökerű csem eték neve
lésénél. A zöldtrágyázás term észetesen nyáron vagy ősz elején
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történik. A talajnak m élyen történő trágyázását, a hosszú gyökerek 
fejlődésének m egakadályozása végett kerülni kell s legfeljebb 
hom okra kerülő erdei fenyő-csem eték nevelésénél van megokolva. 
Ha a trágyázás inkább a talaj felső ré tegében  történik, nagy m ér
tékben segítjük elő az oldalgyökereknek sűrű fejlődését. Az istálló
trágyát jó  olyan m élyre aláásatnunk, hogy a m agcsem ete gyökér
zetével közvetetlenűl érintkezésbe ne jusson, holott a többi könnyen 
oldódó trágyaszert a gyökér fejlődésének földrétegébe csak könnyen 
bekapáltatjuk, esetleg a földszínre szórva, gereblyével beveretjük. 
A  sorok közötti trágyázás rendesen az utóbbi m ódon szokott történni.

A trágya m ennyiségére nézve megjegyezzük, hogy túlságos 
alkalmazásától sok oknál fogva, így pl. a hirtelen s pudvás törzs- 
zsel Vvaló növés, kényes, fagy s hó iránt érzékeny csem eték neve
lésének megakadályozása miatt, óvakodnunk kell. Számokban ugyan 
bajos a legcélszerűbben alkalm azandó m ennyiséget m eghatározni, 
m ert az mindig a talaj viszonyaitól s a nevelendő csem eték faj 
és kor szerinti m inőségétől függ, de tájékozásul álljanak itt a követ
kező adatok:

a Vonhausen féle keverékből hektáronkint: 10 m étermázsa 
fahamut, 2 m étermázsa Guanót és 1 m éterm ázsa csontlisztet alkal
maznak. E nnek  költsége szintén hektáronkint, körülbelül 120 márka. 
Guanó vagy csotitliszt és ká li trágyából álló s egyenlő m ennyiség
ben kevert műtrágyából, hektáronkint 3-—5 m éterm ázsát használ
nak. A  Schwappach-íé\e keveréket m ennyiségileg is, m ár fentebb 
ismertettük.

A különféle m űtrágyákat m ost már, a m indenütt elterjedt 
vegyészeti gyárakból, könnyen s nem  is nagyon drágán szerez
hetjük m eg.1)

9. A csemetekert területének beosztása.

Kisebb csem etekerteket elég keskeny úttal kettéválasztani s 
ettől jobbra-balra, a keskeny gyalogösvényekkel egym ástól elvá
lasztott csem eteágyakat kitűzni. Sőt m ég a főút, be nem  kerített 
csem etekerteknél el is m aradhat, m ert az ágyakhoz am úgy is 
körös-körül hozzáférünk. Nagyobb állandó csem etekerteknél már 
állandóan használható utakkal kell az ágyakat hozzáférhetővé tenni.

0  Budapesten pl. a Hungária műtrágya, kénsav- és vegyi ipar-részvény
társaság gyárából.
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Rendesen,kocsival is járható  főúttal választjuk ketté  a csem ete
kertet s ettől több, m ár keskenyebb, de talicska közlekedésre szintén 
egészen alkalmas m ellékútat tűzünk ki, miáltal a területet több 
részre, táblára osztjuk fel, am elyeken belül készítjük az ágyakat. 
A csem etekert kerítésén belül, köröskörül szintén m ásodrendű 
utakat készíttetünk. A  szélesebb főutat, amint már előbb említettük 
is, m ég a csem etekert első megmunkálása előtt tűzik ki, a keske
nyebb útakat pedig az ágyak közötti gyalogösvényekkel együtt, a 
terület másodszori megm unkálása után zsinór használata mellett 
jelölik s tapossák ki; a m ásodrendű utak földjét ki is lapá
tolják.

Lejtős területeken az útakat lehetőleg vízszintes irányban kell 
kitűzni s általában kerüljük a fő- vagy mellékutakat a viz folyásá
nak irányában készíteni, m ert ezekből keletkeznek rendesen a 
nagy károkat okozni szokott vízmosások. A főút szélességét elég 
1*8— 2 m., a m ellékutakét 1 — L2 m éterre, a gyalogösvényekét 
pedig az ágyak között 30— 40 cm.-re vennünk. Az ágyak készí
tését csak nagyobb magvak, pl. tölgy, gesztenye és dió vetésénél 
és iskolázásánál mellőzhetjük, m ert ezek 25— 30 cm. széles sorai 
közt a gyomlálást és kapálást külön gyalogösvények nélkül is jól 
teljesíthetjük, kisebb magvak vetésénél azonban okvetetlenül szük
séges 1 — 1'2 m éter széles ágyakat készíttetnünk.

A gyalogösvények a csem etekert területéből jelentékeny részt 
vonnak el s azért, ahol lehet, mellőzzük készítésüket. Erre nézve 
egyébiránt jegyezzük meg, hogy a gyalogösvények különös jó  
szolgálatot tesznek kötö tt talajon és lassú növésű csem eték sűrűbb 
iskolázásánál, m ert a talajnak m unkaközben való, sok tekintetben 
hátrányos kem ényre taposását kikerülhetjük, ellenben mellőzhetjük 
a gyalogösvényeket a fent em lített fanem ek csemetéi nevelésénél, 
különösen kevésbbé kötött vagy porhanyós talajon és általában 
olyan csem eték iskolázásánál, amelyek gyors növekvésüknél fogva 
ritkább hálózatban nevelendők, suhángok nevelésénél pedig min
denképpen.

Az állandó csem etekert beosztásánál tekintettel kell lennünk 
arra is, hogy ha forrás vagy folyóvíz nincs a közelben, az öntözés 
végett ásandó kútnak vagy kutaknak megfelelő helyéről kell gon
doskodni. É ppúgy ki kell tűzni a csem etekert kerítésén belül, vagy 
m ég célszerűbb kivűl, a gyom ok felhasználására  s a vegyes
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trágya készítésére szükséges területet. Végül a beosztáshoz tartozik 
az őfkunyhó helyének kitűzése is, melyről m ár előbb volt szó.

io . A  m ag elvetésének alapelvei.

A  mag elvetésénél különbséget kell tennünk az elvetésre 
érvényes általános- és az egyes fanem ek magvai elvetésénél szem 
előtt tartandó alapelvek között E lőbb az általános alapelveket 
kell ismernünk, hogy aztán az egyes fanem ek magjai elvetése 
módjainak helyes alkalmazására következtetést vonhassunk.

A vetés idejére nézve ugyanazok az elvek és szabályok 
érvényesek, m elyekről a vetéssel való erdősítésnél m ár m egemlé
keztünk.

Maga a vetés csem etekertekben vagy teljes, vagy soros lehet. 
Előbb az elsőt alkalmazták kiterjedtebb m értékben, m ost azonban 
egyes fanemek, mint: az éger, szil, nyár, nyír, platán itt-ott az 
eperfa magjai vetésének kivételével, a többi fanem m agját mind 
egyközű sorokban haladó vetőbarázdába vetik. A vetés ez utóbbi 
m ódjának sok előnye közül kiemeljük, hogy: a soros vetésnél a 
m agot egyenletesebben vethetjük s ennélfogva a szükséges mag- 
m ennyiségetpontosan kiszámíthatjuk; a kikelt csem etéket könnyebben 
ápolhatjuk kapálás, gyomlálás s felfagyás ellen a sorközöknek 
mohával való kirakása által. A sorban álló csem eték m ennyiségé
ről is könnyebb és biztosabb tudom ást szerezhetünk. Kiásásuk 
is gyorsabban és a gyökerek m egsértése nélkül történhetik. Általá
ban a vetés kivitele is, különösen a takarás, könnyebben tö r
ténik a soros-, mint a teljes, vetésnél.

A soros vetésnél a sorok egym ástól való távolsága a fa nem 
növekedésének erélyétől, a kortól, s illetőleg attól függ, hogy a 
csem etéket mily nagyságban kivápjuk a csem etekertből az ültetés 
céljaira kiadni. Gyorsabban növő fanem ek magjait nagyobb távol
ságban álló sorokba vethetjük, mint a lassabban növőkét s ugyan
csak nagyobb sortávolságot kell alkalmaznunk a korosabb, illetőleg 
nagyobb csem eték nevelésénél, m int az olyanoknál, melyek 1—2 
éves korukban kerülnek ki a csem etekertből, vagy mint ilyenek 
fognak iskoláztatni. A sortávolság minimumáúl fenyőcsem eték neve
lésénél 10— 15, tölgy, ju h a r, szelíd- és vadgesztenyénél 2 5 —30, 
akácnál 40 cm-t vehetünk. És ha pl. hároméves fenyő-csem etéket is 
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kolázás nélkül akarunk nevelni, akkor a sortávolságot nem 15, 
hanem  legalább 20 cm.-re kell vennünk.

A vetősorok vagy vetőbarázdák szélessége nagy befolyást gya
korol a csem eték fejlődésére s ezért ennek helyes megállapítására 
mindig gondunk legyen. Előbb általában igen keskeny keresztm et
szetben, háromszögalakú vetőárkokat készítettek ; emellett egyrészt 
a m ag a vetőárok fenekén annyira összehalmozódott, hogy ez 
a  csírázást hátráltatta, másrészt pedig a kikelt egyes csemeték 
gyökerei szabadon fejlődésére nem  volt hely, egymással összeku- 
szálódtak, ami ismét növekvésükre hatott hátráltatóan s később, ki
em elésüknél, szétválasztásukat nehezítette meg. E  hátrányok kikerü
lése végett kis magvaknál legcélszerűbb, lapos fenekű vetőárkokat 
készíteni s a m agvakat ezekbe úgy vetni, hogy egyenletesen elhe
lyezkedhessenek s csírázásuk után, a kikelt csemete szabad gyökér
állással fejlődhessék. Nagyobb m agvakat keskeny vetőárokba is lehet 
úgy vetni, hogy a vetőárok fenekén ne egymáson, hanem  sor
jában egymás mellett feküdjenek. Rendes körülm ények között 
legjobb a vetőbarázdák szélességét 4 —6 cm.-re megállapítani. Sőt 
B urkhardt kitűnő m unkájában*) a lúcfenyő-csemeték nevelésénél 
30 cm. sortávolság mellett 8  cm. széles vetőbarázdákat ajánl úgy, 
hogy a sorok közötti távolság 22 cm.-t tenne ki. Az ennél téresebb 
állás-— úgym ond — területpazarlással jár, a keskenyebb pedig, kevés 
vagy nagyon szorúlt állásban nőtt csem etéket ad.

A v e t ő b a r á z d á k  m é ly s é g e ,  állandóan egyenes arányban 
áll az elvetendő mag nagyságával, vagyis minél nagyobb a mag, 
annál mélyebb —  s minél kisebb, annál sekélyebb vetőbarázdára van 
szüksége, vagy azt is m ondhatjuk, hogy a vetőbarázda mélysége, 
a  mag szükséges takarásának vastagságától függ. A takarás a magot 
kiszáradás, elmosás, m agevő állatok ellen stb. védelmezi s így a 
m agot ennek, valamint a csírázáshoz szükséges légjárásnak m egfe
lelő m értéke szerint kell takarni, egyúttal azonban a takarásra szol
gáló föld m inőségét is figyelembe kell vennünk, mert porhanyós, 
televényes földdel vastagabban takarhatunk, mint nehéz agyagos 
földdel- A különböző fanem ek magjainak takarására nézve eszközölt 
vizsgálatokból és kísérletekből kitűnik, hogy legcélszerűbb a tölgv- 
m akkot s a szelíd és vadgesztenye m agját 4 —7 cm ; i)

i) Säen u. Pflanzen VI. Aufl. 1893. p. 378.
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a bükkm akkot: 2—4 cm; 
az ákácm agot: 4— 5 cm; 
a juharm agot: 1— 2 cm; 
az éger, nyár, nyír m agot: 1/a— 1 cm; 
a jegenyefenyó'm agot: 1— 2 cm;

a lúc, erdei, vörös s fekete fenyőm agot 1— l 1 2, sőt a fekete fenyőét 
1 cm. vastagon betakarni. A szil és platán m agját nagyon vékony 
réteggel, csak begereblyézéssel kell betakarni, m ert 1 vagy lVa 
crnéteres takarás m ellett a m ag egyátaljában nem csírázik. A máso
dik évben csírázó, tehát egy évig beverm elve tarto tt magvak közül 
a kőris és gyertyánnak, a juharm ag takarásának megfelelő, a hárs- 
magnak az álcáéhoz, a havasifenyőm agnak pedig a büklchöz hasonló 
takarást adhatunk. A közönséges diót őszszel vetve, a tölgyéhez 
hasonló vastagsággal takarhatjuk, az amerikai feketediót —  Juglans 
nigrát —  pedig, m ert igen vastag héjának sok s állandó nedvességre 
van szüksége, 15— 20 cm. m élységre dughatjuk anélkül, hogy kike
lésének elm aradásától tartani kellene, sőt csak is igy várhatunk 
mindig jó  eredm ényt. 11

1 1 .  A vetőbarázdák készítése. Különféle barázdakészítő eszközök.

A vetőbarázdákat vagy az ágyak szélességének, vagy hosz- 
szúságának irányában készíthetjük. Általában az első m ód van inkább 
elterjedve, s csak újabban látjuk egyes nagyobb csem etekerteknél 
a vetőbarázdákat az ágyak vagy táblák hosszú oldalával egyközűen 
futni. Kisebb m agvaknak ágyakba való vetésénél, főképpen azért 
alkalmazzák az ágyakat keresztező barázdákat, m ert a barázdát 
nyomó készülékeket így könnyebb kezelni s egyes célszerűen 
alkalmazható vetőeszközök is ilyen alkalmazásra vannak szerkesztve; 
de m eg a kapálás és a gyomlálás is könnyebb a vetőbarázdák közt az 
ösvényeken járó vagy guggoló m unkásnak. A hosszában futó barázda
sorokat inkább nagyobb m agvaknak táblákba s nem  ágyakba tör
ténő vetésénél alkalmazzák, ahol a sorközöket kapával vagy kapáló 
ekével jól m eglehet munkálni, vagy nagyobb csem etekertekben 
ágyakba való vetésnél is, ha a talaj könnyen gyomosodik, s ezért 
költségkímélés tekintetéből szintén a kisebb kapáló ekék használa
tára vagyunk utalva.
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hosszúságban való hasz-

A vetőbarázdák többféle eszköz használatával készíthetők ; 
ilyenek a barázdáthúzó kapa (110. ábra), melylyel a barázdát zsinór 
mellett készítjük. (A zsinórnak különféle 
nálatánál jó  szolgálatot 
tesz a motóla).

Leginkább használ
juk  újabban a különféle 
egyszerű s összetettebb 
barázdanyomó deszká
kat és léceket. Legegy
szerűbb a barázdát- 
nyomó deszka  (111. áb
ra), melylyel a gyomláló 
ösvényeken haladó két 
munkás nyom ja a ke
resztbarázdákat. Léccel 
is épp úgy készíthetők,

. csakhogy még kényel
m etlenebbül, m ert a 
m unkások csak gug
golva dolgozhatnak; a lécet az ágy szélességénél annyival hosz- 
szabbra kell készíteni, hogy két végén jól m egm arkolható legyen.

A b a r á z d a j á r o m  (112. ábra) is erre a célra való, a fenteb-

110. ábra.

111. ábra.

112. ábra.
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bieknél azonban azért sokkal előnyösebb, m ert a m unkásoknak m unka
közben nem  kell hajolniok. Az összetettebb barázdátnyomú deszkák 
3 —4 cm. vastagsággal s az ágy szélességével egyenlő hosszú desz

kából vagy deszkákból 
úgy készülnek, hogy alsó 
részükre a sortávolságnak 
m egfelelően 1— 5 drb. 
négyszögű, trapézalakú, 
vagy pedig kivájt lécet 
erősítenek, melyekkel a 
vető barázdákat nyom ják 
(114 és 115. ábrák). Ha 
csak egy lécet erősítenek 
a deszkára, ami ritkábban 
történik, akkor a deszka 
szélessége a m egállapított 
sortávolsággal egyenlő s 
a lécet a deszka közepére 
erősítik, ha pedig 2—5 
lécet szegeztetünk a desz
kára, akkor ezeknek 2 —5 
sorköz egész szélességét 
kell befogni s a lécek 
úgy osztandók fel, hogy
két léc 
középig

között, középtől 
egy sorköznek 

megfelelő hely maradjon. 
Ha 5 lécet használunk, 
akkor egyszerre csak 4 
barázdát nyom unk, m ert 
az egyik lécet mindig a 
szélső barázda nyom ába 
helyezzük. D e ha két 

113 ábra deszkánk van, akkor egy
szerre 5 barázdát készít

hetünk, psakhogy ilyenkor a lécek beosztásánál arra kell ügyel
nünk, hogy a szélsőtől a deszka széléig, fél sorköznek megfelelő 
hely m aradjon, m ert ilyenkor az egyik deszkát m indig a másik
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mellé illesztjük, s úgy nyomjuk a barázdákat. Természetes, hogy 
a barázdát nyom ó léceket oly magasra s szélesre kell készítenünk, 
amily mély s széles barázda az elvetendő' mag term észetének 
megfelel.

A 113. ábrán látható barázdátnyomó deszka , húzásra berendezve, 
hosszában futó vetőárkok készítésére szolgál. Ugyanis a hosszúság 
irányában a csem eteágyra teszik, tetejére megfelelő súlyt (köveket, 
vagy fahasábokat) raknak s két munkás az ágyak közötti ösvé
nyeken járva, az ágy hosszában végig húzza. Igen gyorsan, szép, 
egyenes vetősorokat lehet így készíteni; bevetésükre legcélszerűbb 
a vetőtülköt használni.

A  k ivá jt lécekkel 
ellátott barázdátnyo- 
mó deszka  az előb
biektől abban külön
bözik, hogy ren d e
sen 26 cm. széles,
3 cm. vastag s az ágy 
szélességének m eg
felelő hosszú desz
kából készül, aljára pedig 
egymástól 10 cm. távolság
ban két kivájt lécet erősíte
nek, melylyel kettős barázdá
kat lehet nyomni (115. ábra). 
Ezt D ankelm ann1) Eberswal- 
dén úgy m ódosította, hogy 
a deszkát kettős szélességé

i i g  ábra.

115. ábra.

ben 4 pár, háromélű legyalult léccel látta el s igy két deszka hasz
nálata mellett egyszerre 4 kettős barázdát lehet nyomni. A kettős 
barázdáknak célja az volna, hogy a m ag egyenletesebb elosztása 
mellett a csem eték szabadabb állásban fejlődhetnek.

Vashengereket is használnak barázdák készítésére.
A Mü h l e n - f é l e  b a r á z d a s o r t h ú z ó  (116.ábra) készülék eke- 

szerű fogaival, kellően begyakorolt m unkások porhanyós talajon szin
tén m egfelelő barázdákat készíthetnek. Sőt ennek az az előnye, hogy

<) Dankelmann: Saatbrett ü. Pflanzbrett. Zeitschr. f. Forst u. Jagdwesen 
1S73. p. 65.
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használata, különböző barázdam élységet kivánó m agvak vetésénél is 
lehetséges, m ert a barázdákat egyrészt a rúd lejebb tartásával, m ásrészt 
a készüléken alkalmazott edénynek súlyokkal való m egrakásával mé
lyebbre, vagy ellenkező eljárással, sekélyebbre készíthetjük. Előnye 
továbbá, hogy m unkaképessége az előbbi eszközökénél jóval nagyobb, 
vagyis hogy bizonyos egységidő alatt 5 —6-szor több munkát végez
hetünk ezzel, mint amazokkal az eszközökkel. Nagyobb magvak veté
sénél a barázdák készítésére vagy kapákat, vagy ekéket (tölgynél), vagy 
vetőlyukak szúrására alkalmas s a vetésnél már m egem lített vető
dés ská t (1. 79. ábrát) használnak.

A csem etekertekben a m agot kézzel, borospalackkal, vetőlécccl, 
vetőtölcsérrel, vetőtülökkel, a Fckctc-féle tolókás magvetővel, vagy a Lotos-

fé le  m agvetőekével vet- 
n hetjük el. Nagyobb

nyakkal ellátott m agvakatis, mint a juhart, kőrist, szilt. K isebb magvakat 
azonban jobb  valamely célszerű vetőeszköz használatával, a frissen  
készített barázdába vetni, m ert a kézzel való vetés lassú, tehát költ
séges m unka s ha a m unkásoknak nincs kellő gyakorlottságuk s 
nem  eléggé figyelmesek, nagyon egyenlőtlenül vetnek. Ez az utóbbi 
eset hidegebb reggeleken vagy délutánokon (április-májusban), az 
újjak m egderm edése m iatt rendesen bekövetkezik. De m ég hátrá
nyos a folytonos guggolás és az ágyak szélének eközben ki nem 
kerülhető letaposása m iatt is.Különben begyakorolt m unkások kézzel 
is egészen jól, egyenletesen vetnek. A  vetésnél jó  szolgálatot tesz 
a vetőtölcsér, m ég jobbat a vetőtülök (65. és 66. ábrák); használatukat 
m ár ismerjük. Épp igy jól használható a szűknyakú borospalack is.

12. A  mag elvetése.

m agvakat, m int tölgy 
és bükkm akkot, gesz
tenyét, s a jegenye- 
fenyőm agot kézzel egé
szen megfelelően vet
hetjük, m ert az egyen
letes vetést szem m érték
kel is eltaláljuk. Épp 
úgy jól vethetjük el 
kézzel a nagyobb szár

i t  6. ábra.
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A m agot ezekkel az eszközökkel közvetetlenűl a készített baráz
dába vetik. Jól használhatjuk vetésre a vetővályút (118. ábra), amely 
az ágy szélességével egyenlő hosszú s 10 cm. széles deszkából és 
egy erre derékszögben felszegezett 3 —4 cm. széles lécből áll. A 
vályúba a m agot beszórjuk, újjunkkal egyenletesen elosztjuk, a 
vályú keskenyebb részét a barázda szélére nyom juk s a m agot a 
barázdába fordítjuk. A mag egyenletes elvetésére szolgáló igen célszerű 
eszköz a vető hasáb is (117. ábra), m elynek egyik éle csatornaszerűen 
a mag befogadására ki van vájva, dom ború hátsó részén pedig, 
könnyebb kezelhetése végett, körülbelül 10 cm. hosszú markolat 
van. A  teknőben ta rto tt m agot ezzel az eszközzel egy fogással 
kim erítjük s a csatornában m egfelelően elhelyezkedett magot, a 
barázda szélére lapos részével lefektetett hasáb könnyű kifordí
tásával, elvetjük. A különböző nagyságú m agvak elvetéséhez külön

böző mélységű csatornákkal ellátott hasábokat alkalmazhatnak. A 
vetőléc úgy készül, hogy két lécet derékszög alatt egymáshoz 
erősítenek s ott, ahol a két léc egymással találkozik, egy a magvak 
befogadására szolgáló vályú van készítve. A lécet maggal épp úgy 
töltjük meg s úgy használjuk, m int az előbbit. Ritkább vetéshez 
ez a vetőléc úgy is készíthető, hogy a vályú helyén csak egyes 
m élyedéseket készítenek egymástól bizonyos távolságban. -1)

Vetésre szolgálnak még különféle eszközök: így az ú. n. vetőolló, melynél 
a vetőcsatornát képező lécek úgy illenek egymáshoz, hogy a rajtuk alkalmazott 
markolat nyomásával alúl szétnyílnak s a mag a vetőbarázdába hull.

Ehhez hasonló a sarokpánttal ellátott vetődeszka, melynél a belül alkal
mazott sarokpántokkal a deszkák 90°-ú szög alatt úgy nyithatók, hogy tel
jesen  zárt csatornát alkotnak; ha ilyen állapotban a csatornát maggal meg-

117. ábra. 1 IS. ábra.

*) Tomcsányi G. ,E rdei facsem eték nevelése' 56. 1.
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1 öltjük s a vetőbarázdába helyezett vetődeszka két szárnyát összecsapjuk, a 
pántok feszítése folytán, a csatorna fenekén akkora rés támad, hogy azon a 
magvak kihullhatnak. Tudomást vehetünk a Hess által szerkesztett vetö- 
v ily  úr ól is (110. ábra), mely a vetőtülők alkalmazása m ellett a magnak barázdába 
való biztosabb vetésére szolgál. Az alsó rés a magvak nagysága szerint tágít
ható, vagy szűkíthető. Ehhez hasonló az egyenletes vetésre szolgáló az az eszköz 
is, melynél az alul alkalmazott 3-szögű hasáb a csatornába vetőtülökkel szórt 
magot felezi. Csakhogy emez eszközök alkalmazása előtt a munkásokat előbb 
be kell gyakorolni, mert különben a vetés egyenletessége nagyon is szenvedni 
fog. Üjabbi s célszerűen alkalmazható vetőeszköz az Esslingerféle vető léc 
mely tulajdonképpen 3 részből áll, még pedig: a barázdátnyomó deszkából, a 
teknőszerű magtartóból s a vetést eszközlő vetőlécbSl. A vetöléc két egymással 
derékszög alatt kapcsolt félhengert alkot, amelynek belső élén, illetőleg o tt, 
ahol a két félhenger egymást éri, bizonyos megállapított távolságokban 4, 
körülbelül 8 mm. hosszú sekély s 3 lúc, vagy erdei fenyőmagot befogadható 
bevágás van. A  mintegy ‘- / 3  részig maggal m egtöltött teknőből a magot a vető
léccel kimerítjük, a lécet a barázda szélére helyezzük s a magot egy billenéssel
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elvetjük. Előnye ennek a lécnek a magnak egyenletes vetésében rejlik. Meg
szerezhető 8 márkáért a követktző cím a la t t : Schreiner Jakob Metz zu Scheidt 
(Pfalz).

Kisebb magvak vetésénél, az eddigi tapasztalatok szerint, a 
felsorolt vetőkészülékeket jóságban, célszerűségben s m unkaképes
ségben mind fölülmúlja a:

F e k e t e - f é l e  t o l ó k á s  m a g v e t ő ' 2), (120. ábra) m elynek 
előnyét, a vetés egyenletessége s nagy munkaképessége m ellett a z  emelt, 
hogy magával a vetőeszközzel készítjük a vetőbarázdákat is.

Szerkezete a következő: hossza 1 m éter, m agassága 80 centi
méter, szélessége alól mintegy 35 centim éter. A  m utatja az egész

1) Esslinger: Säelatte für Nadelholzsamen (Forstwissenschaftliches Central
blatt 1890. p. 535).

2) Fekete L. ,A magy. előf. főbb fanemek csemetéinek term esztése s  
ültetése1. 87—88 1.
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vetőkészűléket, B  pedig keresztm etszetét. Felső részén van a mag- 
láda  (sz.), melybe 4 liter mag fér, s m elynek feneke három részből 
áll. A felső és alsó szilárdan áll, a középső pedig az ú. n. tolóka, 
e kettő között mozgatható, előre hátra. Mind ezen, mind az alsó, s felső 
feneken két sor nyílás úgy van kivágva (120. C. D. ábrák), hogy az alsó

120 .7. ábra.

és felső fenék nyílásai no n  állanak egymás fölött, de ha a tolóka 
egészen be van tolva, ennek nyílásai a felső fenék nyílásai alá 
jutnak s a magládában levő mag a tolóka nyílásait is megtölti. Ha 
a tolókát kifelé húzzuk, ezzel a nyílásban elhelyezkedett m agot is 
magával viszi s ha m ég jobban  kihúzzuk, a tolóka nyílásai az alsó 
fenék nyílásai fölé kerülnek, s a 
mag a láda alól kiinduló s az A  
ábrán rézsútosan előre, B  ábrán 
jobbra és lefelé vezető magveze
téken (v) át k ipereg1). A mag egyen
letes felosztása végett a vezeték

É—

: c - : '  • •

12 0  c.
ir

120 D. ábra.

alsó ferde síkján néhány ferde léc van alkalmazva. A magláda alatt 
lent van a barázdáinyom o léc, mely két végén 10 centim éterrel 
kijebb áll. A m unka vele úgy történik, hogy két m unkás meg fogja 
a magvető két végén alkalmazott markolatot, s keresztbe állítja 
az eszközt az ágy végétől mintegy 20 cm. távolságra úgy, hogy a

M Most már a magvezeték egyszerű s nem kettős mint a keresztmetszet 
mutatja.

VaJas: Erdömííveléstan. 22
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m agvezeték az ágy szélére essék. E kkor a két m unkás rálép a 
barázdátkészítő léc kiálló tapodójára s ezzel kinyom ja az első barázdát 
vagy vetőárkot, azután a gyalog ösvényeken hátrafelé mozogva, egy 
sorközzel tovább viszi a m agvetőt, annyira, hogy a magvezeték talpa 
az im ént kinyom ott barázdába essék. Most amelyik munkás bal
kézzel fogja a m arkolatot, jobb kezével jól meghúzza s visszatolja 
a  tolókát, mire a tolóka nyílásaiba elhelyezkedett mag a magvető 
csatornán át az első barázdába egyenletesen pereg. E kkor újból 
rálépnek a m unkások a tapodóra s a m ásodik vetőbarázdát nyomják 
ki. A magvetőt, mint előbb, tovább teszik, s m agot pergetnek a
2-ik barázdába, a harm adik barázdát ugyanekkor kinyom ják s így 
folytatják tovább a vetés munkáját. A markolat közelében van az 
e hosszúkás rés, m elyen át egy akasztó szeg  (A  ábra a) meg}' 
keresztül, hogy a tolókának csak néhány centim éteres ide-oda moz
gást engedjen meg, olyat, hogy a tolóka, kihúzásánál ott álljon 
meg, ahol merítő nyílásai éppen az alsó fenék nyílásai felé esnek 
s így belőlük a m ag kihullhat, a tolóka visszatolásánál, merítő nyí
lásai m egint a felső fenék nyílásai alá kerülnek, m egtelnek maggal, 
s a vetést folytathatják.

Célszerű ennek a vetőeszköznek szerkezete továbbá azért is, 
hogy keskenyebb barázdátnyom óval és m agvezetékkel, továbbá 
különféle nyílású tolókákkal szerelhető fel. Ha pl. sűrűbben akarunk 
vetni, akkor nagyobb, ha pedig ritkábban, akkor kisebb nyílásokkal 
ellátott tolókát alkalmazunk. A  sűrűbb vetést egyébiránt úgy is 
eszközölhetjük, hogy egy és ugyanazon barázda fölött a tolókát 
kétszer húzzuk meg. A lúcfenyő magjából az eszköz egy m éterre 
körülbelől 600 szemet vet. Ha vetőágyban m inden négyzet m éterre 
4 barázdát számítunk, kell ioo  m --ic körülbelül 2 kpy. map-. Alkal- 
mazásával sok m unkás napszámot, tehát sok kiadást is m egtakarít
hatunk, amiért beszerzését m inden erdőtenyésztőnek nagyon ajánljuk. 
M egrendelhető feltalálójánál: Fekete Lajos m. kir. főerdőtanácsos 
s akadémiai tanárnál Selmecbányán. A ra 14 frt.

Fekete az apró magvak fedésére nézve következőket mondja a toló- 
kás magvetőhöz adott utasításában: A magnak befödését külön e célra 
előkészített könnyű földdel a két mesgyében álló két gyerek vagy asszony 
eszközli, kik a fedő anyagot kosárban vagy kötényben viszik magukkal. Mi e 
célra komposzttal kevert könnyű földet használunk, melyet előbb homokrostán 
átvetve, a darabosabb részektől megtisztítottunk. Kevés hamuval és homokkal 
kevert, vagy tiszta erdei korhadék is igen jó  fedő anyag, a gyomtól való
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tisztántartás tekintetéből még jobb a gyephamu. Ritka az oly csemetekert, 
melynek földje a finom fedést igénylő és a talaj megkérgesedését nem tűrő 
lúc-, erdei és fekefefenyő, s más apró magvak fedésére alkalmas volna. Kezdő 
szaktársaink ily esetekben a siker elmaradását legtöbbnyire annak tulajdonít
hatják, hogy a magot megkérgcsedésrc hajlandó földdel takarták be.

A kár kézzel, akár valamely vetőeszköz használatával vetettük el a 
m agot a vetőbarázdába, azt előre készített jó  minőségit, könnyű,porhanyó 
fö ld d el kell betakarni. Ha a vetés helyének földje ilyen, s jó  apróra van 
megművelve, akkor a m aggal bevetett barázdákat gereblyével a szélükről 
rájuk húzott földdel vagy ilyennek rárostálásával is betakarhatjuk. A 
betakart barázdákat, vagy kézzel vagy tapogató deszkával (121. ábra) 
kissé lenyom kodjuk, vagy az ágyakon végig kézi hengert húzunk 
s  igy töm öttítjük m eg a földet, ami tudvalevőleg a csirázás előse
gítése mellett, a felfagyás veszélyét 
is csökkenti. Betakarásnál kerüljük 
a  kövér, televényes föld használa
tát, m ert ebbe a giliszták és más 
rovarok  fészkelik be m agokat s 
a  csírázó m agvakat m egtám adó 
gom báknak is az ily föld jó  ágyúi 
szolgál. Legjobb takarásra a tele- 
vény földdel s gyephamuval ke
vert hom okot használni, nem csak 
ennek  az anyagnak a porhanyó- 
sága miatt, hanem, m ert a csírázó 
növénykének első táplálásához kitűnő anyagot szolgáltat. Nagyobb 
csem etekertekben a tölgym akkot a szomszédos barázda szántásával 
ráfordíto tt földdel is takarják.

Újabban kísérleteket tesznek a Lótos-féle m agvető ekével1), 
m elynek főalkotó részei (122. ábra.):

aj a sorjelzö; b) kerék; ej vonóhorog; dj vetőárkothúzó; e) magszek
rény ; f )  takarók; gj ekeszarvak; h) ekegerendely; i)  h a jtó sz íj;//  fogantyúi; 
kJ hajtókorong; l) vonószij.

a) A sorjelzö áll egy az ekegerendely' felszínén félköralakban forgatható, 
65 cm, hosszú s vízszintesen nyugvó karból (A. 1.), melyre ide-oda tol
ható, 30 cm. hosszú, függélyes (A. 2.) vasból való jelzőpálca van erősítve. 
A forgatható kar tengely'ét a vonószij emelésére, vagy' lejebb bocsátására 
szolgáló s három lyukkkal ellátott négyszögletes oszlopny'úlvány' (A. 3.) 
alkotja. A sorjelzö felső ütközője JA. 4.), a vízszintes karnak jobbra vagy 
balra fordításánál a gerendelyen lévő alsó ütközőbe akad s így a vízszintes 
kart mindig derékszögben tartja. i)

i) Részletesen ism ertetve: Erdészeti Lapok 1897. V. füzetében.
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bj A kerék áll egy 30 cm. átmérőjű s 5 cm. széles talppal bíró vaske
rékből. A kerékszárak (A. 5.) alsó része a tengely befogadására két lyukkal, 
felső része pedig az ekegerendelyhez való erősíthetése végett, csappal (A. 7.) 
van ellátva. A keréktengely négyszögletes nyúlványára A. 8.) a hajtókorong 
illeszthető.

ej A vonóhorog. A vonószij megerősítésére szolgáló kampó az ekegeren
dely elején. (A. 9.)

dj A vetó'sort húzó áll az ekevasból (A. 10.) s ekeszárból. (A. 11.)
ej A magszekrény (apróbb famagvakra). A vetőmag s vetőkészülékek 

befogadására pléhből készült s vasalással ellátott 25 cm. magas, 25 cm. széles 
s ugyanily hosszú, csapott végű szekrény.

Az eke kezelése. A vetéshez két munkás szükséges; az egyik az eke
szarvánál fogva vezeti az ekét, a másik pedig húzza olyanformán, hogy a 
vonószijat — a munkás nagyságához képest — áthúzza a sortjelző tengelye 
fölött álló oszlop valamelyik fúrásán s a végét megerősíti a gerendelyen levő

vonóhorogra. Mindkét munkásnak úgy kell járni, hogy a húzó a jelzést, az 
ekevezető pedig a már b e v e te tt . árkot be ne tapossa. A munka haladása 
egyenletes lépésben s ne szaggatottan történjék, mert ellenkező esetben a 
vetes foltos. A leghelyesebb haladásnak 50 lépés felel meg percenkint.

A magelzárást apróbb famagvak verésénél az ekét húzó munkás, 
nagyobb famagvaknál pedig az ekevezető teljesíti. Zárni a készüléket mindig 
a sor végén, nyitni pedig csak akkor kell, midőn a tölcsér már a vetőárokba 
hullatja magját.

Munkaképesség. A királyhalmi m. kir. erdőőri szakiskola csem etekert
jének homoktalaján az 1896. év tavaszán teljesített kísérletek a következő, 
eredményt adták :

2 munkás 4 óra alatt 40 cm. sortávolság mellett képes volt 800 négy
szögöl területet ákácmaggal bevetni, 2 munkás tehát 1 nap alatt, 10 órai 
munkaidőt feltételezve, képes volna:
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30 cm. sortávolsággal ........ 1500 u  ölet
40 „ . 2000 „ „
50 „ „ ... 2500 „
GO „ „ ________ 3000 „

bevetni apróbb famagvakkal. A tölgvgyel, dióval és gesztenyével történő 
vetés eredménye, tekintetbe véve, hogy a mag felöntésére több idő szük
séges s a munka is a mélyebb vetés következtében lassabban halad, terü
le tre  nézve előreláthatólag 10—20%-kal az előbbinél kevesebbet tenne ki.

Az em lített kísérleti vetést a mag kelésétől kezdve szemmel tartván, 
tapasztalták — s erről magam is meggyőződtem, — hogy a vetés egyenlő 
sűrűén s kevés időkülönbséggel, majdnem egyszerre kelt. Az egyenletes sűrű 
kelést az arányos szórásnak, a kevés időközzel való kelést pedig az egyenlő 
mély vetésnek lehet tulajdonítani.

1897. tavaszán összehasonlították a kézivetés eredményét a magvetőkészü
lékkel elért eredménynyel s azt tapasztalták, hogy: 5873D 0 bevetésére kézzel, 
40 cm. sortávolság mellett, kellett: 50-15 női napszám =  25 frtOl kr., 9399D0 
bevetésére a magvetővel, u. o. sortávolsággal: 13'7 férfinapszám =  10 frt 96 kr. 
A kézivetés kerül holdankint 6 írt 81 krba ; a magvetővel kerül holdankint 
1 frt 86 krba. Holdankint vetettek  32'5 kgr. ákácmagot.

A vetőkészülék hátrányául azt lehet felróni, hogy a sorok matem ati
kailag nem egyközűek, minthogy a munkás a magvetőt — bár a sor a sor

jelzővel helyesen van jelezve — helyenkint 1 vagy 2 cm.-re a jelzéstől be
vágj' kitereli. Tekintettel azonban arra, hogy matematikai egyközűség a zsinór 
mellett történő kézi vetésnél sem érhető el, ez a hátrány a készülék sok 
•előnyével szemben elenyészik. Ezért a szóban forgó új magvető készüléket, 
ö lj' nagyobb csemetekertekben való használatra, hol a magot vetStáblákon hosszú 
sorokban kelt elvetni, megnyugvással ajánlhatom. Ellenben a kis magvakkal az 
ágy szélességében való vetésre, a Fekete tolókás magvetője a legcélszerűbb 
•eszköz.

A magvető eke beszerzési módozatairól, áráról, felvilágosítást adhat a 
királj’halmi (u. p. Szabadka) m. kir. erdőőri szakiskola főerdőőre, mint a 
készülék feltalálója és szerkesztője: Latos János.

13. A  vetéshez szükséges magmennyiség meghatározása.

A m agm ennyiség, amely a csem etekert területegységére a 
k isebb  m agvakból kgram m onként, a nagyobbakból pedig hekto- 
literenkint szükséges, függ a vetés módjától, a m ag jóságátó l s attól, 
vájjon a csem eték iskolázva lesznek-e, vag\r anélkül kerülnek 
kiültetésre. Ha célunk a csem etéket iskoláztatni, abban az eset
ben sűrűbben vethetünk. A  csem etekerti vetéseknél felhasznált 
m agm ennyiségre nézve, tájékozásul s alkalmazkodásul szolgáljon a 
következő táblázat :
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Magmennyiség csemetekertben 
barázdás vetésnél

100 m--re A király
halmi

Fanemek Burk-
hardt
szerint

Judeich
szerint

Gayer
szerint

Hess
szerint

Fekete
szerint

_ i
Szerző i 
szerint

erdőöri
szakiskola

adatai
szerint

L t é r
Tölgy ... ... 12—15 10—20 15-25 25—30 40—60 50—65 45—55
Bükk ... ... 10 20—40 40—60 35—45 — — —
Gesztenye ...

K i l o

_

g r a m  m

6 0 -8 0 6 0 -8 0

Akác ... ... — —
4

— 0-4—1-1 0 6—1-0 0-6—1
Gyertyán ... — 1 — 1-5 0-75-F0 — — — —
Kőris ... ... 1 *5 1-5—2 1 0 -2 -0 2-0—30 1-0—1-3 1-0—1-5 2-7—3
Juhar ... ... 1 *5 1-5—2 1-0—2-0 2-0—30 1-0—1-3 1-5—2-0 3
Szil................ 1-5 1-5—2 0"75-l'5 3—4 * 2 • 8 * 2-0 —
Éger ......... — 2-0—4-0 1-5—2-0 3—4 * 0-5; 2 * 1-0 0-7—1
Nyír ......... — 1 -o 1-5 —2-5 2-5—3 * — — —
Hars ......... — — — — — — 3*5
Jegenyefenyő 5 ’0 S— 12 3 0 —5-0 5"0—70 8—10 8—10 —
Lúcfenyő ... 1-0—2-0 1-0—Fő 1-0-1-25 2-0—2 5 O 2 0 —2-5 —
Vörösfenyő... 2-0 1-5—2-0 2-0—2-5 3-0—4-0 * 2—3 — —
Erdeifenyő... 1-1 —1-2 0-8—1-2 0 6—1-0 1-5—2-0 1-0—1-5 1—2 —
Feketefenyő 1-7—3-5 — 1-0—1-5 — 2-0 2-0—2-5 1-6—2
Glédics ... ... — — — — — — 1-7—2

A *-gal megjelölt adatok teljes vetésre vonatkoznak.

1 4 . S ajátos vetésm ódok.

Egyes erdőtenyésztők sajátos vetésm ódjairól is jó  tudom ást 
szereznünk, hogy adandó alkalommal célszerűségükről közvetet- 
lenül is m eggyőződhessünk. Ilyenek :

A  B irm ans-féle, mely abból áll, hogy a csem ete nevelésre 
szolgáló terület gyeprétegét 3— 5 cm. vastag gyephantok alakjában 
nyáron lehántják s gyepham uvá égetik. A  következő tavaszszal a 
gyephantrétegtől m egfosztott területet előbb 16 cm. mélyre meg- 
kapálják s azután a nyert gyepham u felét bekapálják. E rre a magj
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betakarására szükséges gyephamum ennyiség után fenmaradó rész
szel a kiegyengetett földet behintik, a lapogató deszkával kissé 
le 'apogatiák s a m agot teljes vetéssel elvetik, m ég pedig oly 
sűrűn, hogy a mag a felületet teljesen ellepje. A magra ezután a 
visszatartott gyephamut szitálják s az em lített deszkával lelapogat- 
ják. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy m ennél több gyephamut 
adnak a földnek, annál erőteljesebben fejlődnek a csem eték s a 
területet annál kevésbbé lepi el a gyom.

Hogy fogalmunk legyen arról, m ennyi m agot használnak el 
ennek a csemetenevelési m ódnak alkalmazása mellett s mennyi az 
elvetett magból kikelt csem eték száma, szolgáljon felvilágosításul 
a következő táblázat d)

F a n e m
Teljes vetés 

j 100 m2-kint kilo
grammokban

A nevelt csemeték száma 
darabokban

Lúc ... ............................ — ,4 175.000—210.000
Erdeifenyő ... . _ .........  - 14 140.000—175.000
Vörösfenyő .. ... ... — - 17'5 105.000—140.000
Jegenyefenyő ...................... 60 85.000—105.000
Szil ... ... ... ... ............... 10-5 70.000— 85.000
Juhar................... . ................ 53 70.000— 85.000
Kőris... ... ... ... ......... 53 70.000— 85.000
Bükk........................................ S6 85.000— 105.000
Tölgy........................ ................................ 290 50.000— 55.000

Barázdás vetéshez az itt kitüntetett m agm ennyiségnek csak 
1/ i  része veendő. A tölgymakkot őszszel vetik e mód szerint, még 
pedig úgy, hogy a talaj felső részét porhanyítják, *az alsó része 
érintetlen marad, vagy szükség esetében még le is döngölik, hogy 
ezáltal a tölgy vezérgyökerének kifejlődését megakadályozzák ; a 
kikelt csem etéket júniusban  veszik ki s megcsonkított gyökérrel 
azonnal iskolázzák. A Birmans-féle eljárással a ném et szakírók 
állítása szerint, igen erős s fejlett gyökérzetű csem etéket lehet 
nevelni s nem okvetetlenül szükséges gyephamut alkalmazni, m ert 
ugyanilyen eredm ényt lehet televény s komposztföld hozzákeve-

')  H e y c r-H e ss : W ald b au  IV . Aull. 206.
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résével is elérni. A Birmans-féle m ódon nevelt csem eték tulajdon
képpen az általa felfedezett pörgefúró  használatával való ültetés 
alkalmazására szolgálnak, de kapával vagy ásóval is egészen jól 
történhetik  elültetésük.

A  Lew et-féle csemetenevelési m ód  erős mellék- s dús haj
szálgyökerekkel ellátott tölgycsemeték nevelését célozza, vezérgyökér 
fejlődése nélkül. Ezt Levret azzal éri el, hogy a területet körülbelül 
13 cm. mélyre kiásatja s 10 cm. magasra, apróra törött, likacsos 
kavicscsal kitölteti. A kavicsra sűrűn veti a makkot, 1 m2-re körül
belül 1 0 0 0  darabot s 2  cm. vastag földréteggel betakarja. Ila  a 
föld igen porhanyós, az ágy alját m ég le is döngölteti s úgy rakja 
rá a kavicsréteget. Csírázás alkalmával a fejlődő vezérgyökér, a 
nedvességet m agában visszatartó kavicsrétegen ugyan áthatol, de 
midőn a kem ényre döngölt föld felületét eléri, legfeljebb csúcsát 
növeszti be a kem ény talajba s a felső részek kényszerítve van
nak, a különben addig m ár beiszapolt kavicsrétegben, dús mellék- 
s hajszálgyökereket fejleszteni. És ha m ég a csírázás alkalmával 
kibúvó csúcsrügyet (plúmula) is lecsípik, Levret szerint a gyökér
zet fejlődése m ég kedvezőbb. O a mellék- s hajszálgyökerek 
gazdag fejlődését kizárólag a gyökér fejlődését elősegitő tényezők: 
a levegő, meleg, nedvesség és tápláló anyag együttes kedvező 
hatásának s különösen a kavicsrétegben tapasztalt előnyös lég
járásnak tulajdonítja, holott inkább vagyunk hajlandók azt a ma
gyarázatot elhinni, mely a m ellékgyökérzet erősebb fejlődését a 
vezérgyökér fejleszthetésének m egakadályozásában s emiatt a mel- 
lékgyökérzetbe lerakodott asszimilált anyagok hatásában keresi. 
Hasonló ehhez az u. n.

H olland csemetenevelési mód, melynél a 20-—25 cm. vastag
ságban kiemelt föld helyére term éskő, pa’a- vagy téglaburkolatot 
raknak s erre helyezik vissza 15 — 18 cm. vastag rétegben, a kel. 
lően megtrágyázott földet. A m akkot ezután úgy vetik, mint a 
Birmans-féle cscm etenevelési m ód alkalmazásánál, mégis azzal a 
különbséggel, hogy födésre nem  gyephamut, hanem  csak trágyá
zott földet használnak. E  m ód alkalmazásával is a vezérgyökér 
fejlődésének m egakadályozását célozzák, de a lerakott burko
lattal ezt a célt nem  érik el, m ert a vezérgyökér a burkolathoz 
érve, rendesen csak elgörbül s anélkül, hogy gazdagabb mellék- 
gyökérzetet fejlesztene, nő tovább.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



345

Sokkal egyszerűbb, de eredm ényében annál biztosabb a :

Lcvitzky-féle csemetcnevclési vidd. Levitzky Albert, ez idő 
szerint m. kir. erdőm ester, kezelőtiszt korában tölgycsem etéi neve
lésénél a következő eljárást alkalmazta : a bevetendő területről a 
földet 15—20 cm. vastagon lehordatta s a területet szérűvé vál
toztatta át, szalmát vagy polyvát szóratott rá s addig tapostatta, 
nyom tatta lovakkal, míg a föld nem kongott.

E kkor a lehordott s m ár előlegesen televényfölddel megjaví
to tt  földet a szérűre ismét ráhordatta. A szérű készítésénél arra 
is volt gondja, hogy kissé lejtős legyen, m ert különben a kem ényre 
döngölt talajba a víz be nem  szivároghatván, könnyen eláraszt
hatta volna. Ha pedig a szérűnek kellően lejtős helyzetet, a terü
let abszolút sík voltánál fogva adni nem  lehetett, a víz levezetése 
végett több helyen át kellett törni. A föld feltöltése s kiegyenge- 
tése után, a területet a lejtésre keresztben fekvő ágyakra osztják 
s  a m akkot úgy vetik, hogy m akk m akk mellett feküdjék. Ily 
eljárás mellett, csírázás után a vezérgyökér a trágyázott porhanyós 
földben kitűnően s akadálytalanul nő m indaddig, míg a szérű 
kem ény felületét el nem  éri, ekkor azonban a vezérgyökér csak 
süvegének csúcsát fúrhatja be, m iközben m ár kényszerítve van 
m ellékgyökérzete erélyesebb fejlesztésére s csakugyan a szérű 
fölött levő gazdag, tápláló földrétegben a csem eték dús gyökér
ágakat s ezeken sűrű hajszálképleteket fejlesztenek.

Szerző  m ég egyszerűbb eljárással ugyanezt a célt érte él, 
■de mindig kövér, u. n. <• szalonnái*  agyagtalajon s nagy, 3—4 
holdas területen. Oszszel ugyanis a felső rétegében elég porhanyós 
talajt, ökrökkel vont, mélyen já ró , széles és laposfenekű barázdákat 
szántó ekével úgy szántatta fel, hogy a barázda feneke m ár a 
kem ény réteget érje. A széles talpú ekevassal kem ényen szántott 
barázda fenekének felülete, az amúgyis kötött talajon, a földnek 
az ekevas széles talpával tö rtén t töm örítése fo ly tán , egészen 
sim ává s kem énynyé vált. A szántásnál emellett csak arra kellett 
ügyelni, hogy a barázdákat mindig elég m élyre s szorosan egy
más mellett szántsák. Szántás után a terület kellően megfogasol- 
tatott. A föld kellő m egüllepedése után a m akkot kisebb, csak 
nagyon sekélyen járó  eke utáni barázdában vetették s a másik 
barázdából kikerülő földdel betakarták, a vetést tövisboronával
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m egboronázták s az egészet lehengerezték. Ezzel az eljárással, 
m indig töm ött gyökérzetű tölgycsem eték fejlődtek.

Á ltalában csem etéket, m elyek olyan viszonyok közé kerül
nek, ahol gyökérzetük inkább sekély, mint mély fejlődésre vannak 
kényszerítve, m ár ilyen szempontból kell nevelni is, éppúgy, mint 
azokat is, m elyeknek életbenm aradása s fejlődése csak hosszú 
gyökérrel van biztosítva. így tapasztalni fogjuk, hogy bizonyos 
term őhelyeken csak különleges ültetési m ódok alkalmazásával 
ültethetünk sikeresen. Ilyen pl. a Manteuffel-féle ültetési m ód, 
melyhez a c se m e ték e t:

yianteuffel csémetcnevelési módja szerint következőképpen ne
velhetjük.

A nevelésre szánt terület felső term ékeny földrétegét nyár 
végén, vagy ősz elején lehántjuk s a gyephantokról lerázott s 
kivert földet, ha már tenyérnyi vastag réteget alkot, a hántás 
területéről felkapált ugyanily m ennyiségű földdel takarjuk le s 
ilyen változó rétegekkel halmozzuk fel a vetéshez szükséges 
mennyiségben. Ezután a hantoknak főgyökerekkel átszőtt részé
ről a földet a 3 ágú gyomláló kapa éles fogaival leverjük s a 
m egszárított gyephantokat a halom tetejére rakatjuk s hamuvá 
égetjük. Ugyancsak őszszel a lehántott terület földjét ásónyom 
m élységre megforgatjuk, vagy jól megkapáljuk s erre tavaszszal, 
az im ént ism ertetett eljárás szerint előkészített halmok földjét, 
egyenletesen rászórjuk s bekapáljuk. A vetés az így előkészített 
talajon a rendes m ódon történik s a kikelő csem eték ilyen viszo
nyok között m indig igen erőteljes, töm ött gyökérzetet fejlesztenek, 
úgy, hogy a csem eték iskolázása fölöslegessé válik. A vetéshez 
szükséges porhanyós s tápláló anyagokban gazdag földet nem csak 
a m ost vázolt, hanem  a m ár előbb is érin tett eljárások nyomán,, 
más úton-m ódon is készíthetjük elő,

H om okterületek beültetésére szánt hosszú gyökerű erdei 
fenyőcsem eték nevelésénél, a nevelésre szánt terület földjét 50— 
60 cm. m élyre úgy forgattatjuk meg, hogy a felső term ékeny 
rész alá kerüljön. A  m agot ezután 2— 3 cm. mély, ugyanily széles 
s egym ástól 1 2 — 2 0  cm. távolságban készített vetőbarázdákba 
vetjük (100 m2-re mintegy 1 '5 kilogrammot). A  csem eték az. 
alólra került term ékeny földben, gyökereiket hosszúra fejlesztik.
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i 5 - A csem eték iskolázása.

A vetésből kelt csem eték sokszor nem elég erősek, fejlettek 
arra, hogy az erdősítés sikerének veszélyeztetése nélkül volnának 
a szabadba kiültethetők, vagyis, hogy a gyomok, fagy, hőség 
stb. káros befolyását sikeresen leküzdeni képesek legyenek. Mint
hogy pedig kikelésük helyén, sűrű állásuknál fogva, nem nevel
hetők ellentállásra képes töm ött gyökérzettel s ehhez arányos 
zömök törzszsel, a szabad fejlődésükhöz szükséges szabad állást 
tehát csakis átültetéssel adhatjuk meg. A  csem etéknek ily szem
pontból való á tü lte té sé t: iskolázásnak nevezzük. Az iskolázás célja 
ennélfogva, gyenge csem etékből erőseket nevelni.

Az iskolázást sok esetben úgy kerülhetjük ki, hogy a 
magot, csem etekertjeinkben gyéren ve tjü k ; em ellett 2— 3 év alatt 
a kikelt csem eték annyira m egerősödhetnek, hogy a szabadba 
való kiültetést baj nélkül elviselik.

De ha tekintetbe veszszük, hogy a kis m agvakat megfelelően 
gyéren vetni igen bajos, hogy a nagyon gyér vetés a kisülésnek 
s a kifagyásnak van sokszor kitéve s a vetést egyáltalában nem 
teljesíthetjük úgy, hogy a kikelő csem eték legtöbbjének, szabad 
állással, szabad fejlődést is biztosíthassunk, kényszerítve vagyunk 
jó  anyagot iskolázással nevelni.

Nem szorúl bővebb m agyarázatra az sem, hogy az isko
lázás időpontját akkor válaszszuk, m időn tapasztaljuk, hogy a cse
m eték m ár szorulni kezdenek, hogy tehát előnyös növekedésüknek 
megfelelő növőtérrel m ár nem  rendelkeznek. Az iskolázás cél
jára csem etekertünkben vagy faiskolánkban a talajt épp úgy kell 
művelni, m 'n t a vetés alá.

Az iskolázáshoz szükséges terület nagysága, viszonyítva a 
bevetett területhez, vagyis ama területhez, melyről a csem etéket 
iskolázás végett kiemelni akarjuk, függ az iskolázandó cseme
ték  korától, az iskolázás éveinek számától, a vetés és iskolázás 
sorközeinek s ez utóbbinál a csem eték egymástól való távolságá
tól, az iskolázandó csem eték fajától s az iskolázásra szánt terület 
talajának m inőségétől. Nagy átlagban m indezeket a tényezőket s 
körülm ényeket egybevetve, elfogadhatjuk Gayér-n e k 1) azt a néze-

!) G ayer: Waldbau 1889. p. 335.
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tét, hogy 3— 4 éves csem eték nevelésére, az iskolázáshoz a b e 
vetett területnek 1 0 -szeresére, 6  évesnél idősebb csem eték neve
lésénél pedig 2 0 -szorosára van szükségünk.

Az iskolázandó csem eték korára nézve általános érvényes
ségű az a szabály, mely szerint célszerű a csem etéket m ennél 
fiatalabb, rendesen tehát 1 éves korukban iskolázni, nem csak 
azért, m ert ilyenkor az iskolázás kivitele nagyon könnyű és 
olcsó, hanem  főképpen azért, m ert korábban ju tnak  szabad növő
térhez s így erőteljes fejlődésüket m ár korán kezdhetik meg. Ezzel 
azonban korántsem  m ondjuk azt, hogy 2  vagy 3  éves csem etéket 
ne lehetne vagy nem  volna célszerű iskolázni, sőt vannak ese
tek, m időn erre kényszerítve vagyunk s megteszszük anélkül, hogy 
az eredm ény sikere csorbát szenvedjen. így nem iskoláztathatjuk 
a csem etéket egyéves korukban, ha kedvezőtlen tenyészeti viszo
nyok folytán az első évben csem etéink gyengén fejlődtek, amint 
ez zordabb éghajlat alatt sokszor megesik, vagy, ha ettől elte
kintve, a csem eték egyéves korukban a fanem term észeténél fogva, 
a lassú fejlődés m iatt aprók, gyengék. Ilyen pl. a jegenyefenyő. 
Némely fanem ek jobban  kibírják a 2 évet sűrű állásban, anélkül, 
hogy  alsó tűiket vagy leveleiket elhullatnák, ilyen a lúc. Mások 
nem, pl. az akác. Sem túlságos kicsiny, sem pedig túlságos nagy 
csem etéket ne iskolázzunk, m ert a kivitel m indkét esetben sok 
vesződséggel jár.

Szabályul tartsuk be azt is, hogy az iskolázás céljára ki
em elt csem eték közül a satnya fejlődésűeket, a vékony, m egnyúlt 
törzsüeket mellőzzük s csakis az ép, egészséges fejlődésű cseme
téket használjuk fel s m indig tartózkodjw ik a ttó l is, hogy egyazon 
csemeteágyon vagy táblán, gyenge fejlettségű  csemetét erőssel együtt 
iskolázzunk. A gyengébbeket m indig külön kezelés alatt tartsuk s 
eg y  táblán lehetőleg egyform a fejlettségű csem etéket iskolázzunk.

Az idő, am eddig az iskolázott csem eték az iskolában m arad
nak különböző s függ a fanemtől, a csem ete fejlettségi fokától s 
alkalm aztatásuk céljától. A legtöbb fanem csemetéi legkevesebb 
két évig m aradnak az iskolában, m ert tulajdonképpen csakis az 
iskolázás m ásodik évében kezd a csem ete gyökérzete s törzse 
erőteljesebben fejlődni. Kivételt tesz az éger és ákác, am elyek 
kedvező viszonyok között m ár iskoláztatásuk után egy évre alkal
m asak  kiültetésre. Hozzájuk csatlakozik kedvező viszonyok m ellett
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az erdeifenyő is, mely 1 éves iskolázás után jól használható- 
erdősítésre. Más fanem ek azonban, lassú fejlődésüknél, vagy más, 
a fejlődést hátráltató viszonyoknál fogva, mint a jegenyefenyő, 
vagy zordabb term őhelyi viszonyok között a lúcfenyő is, 
több évig m aradnak az iskolában. A lom bfanem eket pedig, me- 
lyekből pl. félsuhángokat és suhángokat kell nevelnünk, m ásodszor 
is iskolázzuk, hogy újból nagyobb növekedésű térhez jutva, e rő ' 
sebben fejlődhessenek. A suhángiskolában a viszonyok szerint 
2 —4 évig m aradnak.

Az iskolázás kivi:elére legcélszerűbb évszak a tavasz, m időn 
jó  korán, még a rügyek fakadása előtt fogunk hozzá az iskolá
záshoz. Oszszel a felfagyás m iatt nem célszerű iskolázni s kivite
lét ekkor az is hátráltatja, hogy rendesen  csak tavaszszal kerülnek 
ki az iskolázás céljára szánt területekről a csemeték. Nyáron a 
szárazság s egyéb fiziológiai okok n ra tt  nem  célszerű ezt a m unkálatot 
végezni, hacsak a lucfenyővel nem, mely H ayer szerint jú n iu s  
havában, már jórészt kifejlődött hajtásokkal is sikerrel átültethető, 
különösen, ha ez a m unka m érsékelten nedves időben történik.

1 6 . Az iskolázás kivitele. Iskolázó eszközök.

Az iskolázás lényegében a csem etéknek a vetőágyakból 
való kivételéből s az iskolázásra szánt területre való kiültetéséből 
áll. Költségkímélés s az iskolázás sikere tekintetéből jó, ha eze
ket a m unkákat bizonyos m egállapított rendszer szerint végeztetjük.

A  teljes vetésből kelt csem etéket a gyökerek m egsértése nél
kül vasvillával legcélszerűbben em elhetjük ki, m ég pedig úgy, hogy 
a villát a vetőágy szélétől kezdve a földbe szúrjuk s a csemetéket 
földgomolyostól kiemeljük ; a csem eték a föld szétverése vagy szét- 
morzsolása után könnyen szétszedhetők. A barázdavetés csemetéit 
már rendszeresebben szedethetjük ki, m ert sorjában állanak. Itt 
ugyanis, valamely ágy szélétől kezdődőleg, ásóval, közvetetlenűl a 
kiem elendő sor előtt, oly mély árkot ásatunk, m int amilyen hosszú 
a kiem elendő csem eték gyökere. Ezután ásónkat az ellenkező olda
lon, tehát két csem etesor között a földbe szúrva (123.ábra), megfelelő 
nyomással a csem etéket az árokba döntjük s kézzel, hol csomósán, 
hol egyenkint kiszedegetjük, gyökérzetükről a földet óvatosan 
leveregetjük vagy lerázzuk. A  következő kiem elendő csemetesor 
előtt ismét árok keletkezett, melybe a csem etéket bedönthetjük

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



350

stb. s így folytathatjuk a kiemelés munkáját tovább. A csem eték 
szétszedésének munkájával kapcsolatosan külön választhatjuk az 
erősebb, iskolázásra alkalmas csem etéket a gyengébbektől s ne
hogy gyökérzetük megszikkadjon, azonnal nedves m oha közé 
rakatjuk vagy beföldeltetjük őket. A  beföldelés úgy történik, hogy 
az iskolázás helyéhez közel oly mély árkot húzatunk, amelyben 
csem etéink gyökerei jó l elhelyezkednek. Az árok egyik oldalát 
egyenesen, másikat kissé ferdén ásatjuk s a csem etéket a ferde 
oldalra fektetve, gyökereiket a kiem elt földdel jó l betakarjuk. Erre 
ismét egy sor csem etét rakatunk s gyökereiket az árok szélesb-

E rdei vetésekből 
vagy maghullásból ke
letkezett 1 — 2  éves cse- 
m etésekből jó l szed
hetjük ki a csem eté
ket a kis csemeteszedő 
ásóval.

Mennél nagyob
bak a csemeték, annál 
nagyobb elővigyázattal 
kell kiem elésük alkal
mával eljárni, m ert álta
lános szabály az:, hogy 
a csemeték, gyökereik 
megsértése nélkül szedes
senek k i a fö ldből, bár 

vannak lombfanemelc, m elyek ez alól kivételt képeznek s melyek 
kiszedésénél mint pl.: a tölgynél, ehhez a szabályhoz nem  kell 
túlságos szigorúan ragaszkodnunk, m ert alig van fanem, mely 
gyökérzete nyesését úgy tűrné, mint a tölgy. És tényleg az isko
lázásnál a gyökérzet megnyesése sok esetben történik, nevezetesen: 
ha a kiszedés alkalmával a csemete gyökere megsérül, ha a vezér
gyökér s esetleg a gyökérágak olyan hosszúak, hogy m eghagyá
sukkal az iskolázás nehézkessé válik —  s az iskolázásnál tö r
ténő nyesésnek ez a legfőbb oka, — vagy ha a vezérgyökér meg
kurtításával a mellék- s hajszálgyökerek sűrűbb fejlődésére akarunk 
hatni.

•bítésével nyert földdel takar tatjuk be.

123. ábra.
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Az első iskolázás alkalmával főképpen a tölgy és jegenye
fenyő vezérgyökerét nyeshetjük bátran, a többi fanemnél a gyö
kérmetszést, különösen, ha az iskolázás fiatal korukban s term é
keny talajon történik, mellőzhetjük, kivéve, ha a gyökér oly hosszú, 
hogy iskolázásnál m eggörbített helyzetbe való jutásától kellene 
tartanunk. Mindig jó  éles ollóval kell nyesni s emellett a vezér
gyökeret csak annyira kurtítjuk, hogy a m ellékgyökerek leg
nagyobb része sértetlen m aradjon ; a szívgyökér legalsó, hajszál- 
gyökerekben am úgy is szűkölködő része nélkülözhető. A  lombfák 
második iskolázásánál a nyesést még nagyobb szakértelem m el kell 
végezm, m ert ekkor m inden nagyon mélyre menő, vagy oldalt 
erősen kiterjeszkedő gyökeret meg kell kurtítani, igyekezvén lehe
tő leg  tömött, mellék- s hajszálgyökerekben gazdag gyökérzet fej
lesztésére hatni.

Az első iskolázás alkalmával a törzs felső részének nyesé
sé t egészen mellőzni kell s legfeljebb m egsérült részek eltávolítá
sára szorítkozik. A m ásodik iskolázásnál is kerülni kell a törzs 
felső részének metszését, m ert ez már az iskolázás után teljesí
tendő  ápolás munkájához tartozik.

Ha az iskolázáshoz kiszedett s a fennebb említett m ódon 
nedves m ohába takart vagy beföldelt csem eték ott a közelben 
azonnal, vagy nem sokára kiszedetésük után, iskolázás alá kerül
nek, abban az esetben gyökerüknek iszapba mártása fölöslegessé 
válik. Ha azonban távolabb helyre kell, különösen napos, vagy 
szeles időben, a csem etéket szállítani, vagy kiszedésük után csak 
napok múlva iskoláztatnak, abban az esetben a gyökereknek 
iszapba mártása okvetlen szükséges. A messzebb helyre történő 
szállításnál szabály, különben pedig célszerű, az iskolázásra kisze
dett csem etéket nagyságuk szerint 50-es vagy 1 0 0 -as .csom ókba 
összekötni s úgy iszapba mártani. Ez az utóbbi m unka a már 
előre elkészített iszapoló gödrökben úgy történik, hogy a csem e
ték gyökereit vízzel hígított s kevés m arhatrágyával kevert hom o
kos agyagpépbe mártják, ott jobbra-balra addig mozgatják, amíg 
valamennyi gyökér be nem iszapolódott. Ilyen állapotban távolabb 
helyre, moha közé rakva szállítják a csem etéket .iskolázás végett.

Az iskolázásnál a csem ete- és sortávolság megállapításakor 
kerüljük a nagyon szűk hálózatot, mint amely a csem eték szabad 
fejlődésének meg nem felel s éppen úgy mellőzzük a tág háló
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zatban való iskolázást is, m ert ez ok nélküli területpazarlással s  
fölösleges költségekkel van egybekötve.

A csem etesorok s csem eték egymástól való távolságának 
legkisebb m értékét az iskolázásnál általában 15 cm.-re tehetjük,, 
m ert emellett a sorközök között még kapálhatnak, nagyobb táblá
kon azonban m ár a könnyebb m ozoghatásért is legalább 20—25 
cm.-re kell a sorok távolságát venni. A 15 cm. távolság megfelel 
a rendesen csak 2  évig iskolában tarto tt lucfenyőnek; a jegenye- 
fen yő  m ár tágabb : 2 0 , a lom bfanem ek ennél is nagyobb :
25— 30, sőt a második iskolázásnál 70—90 cm., de rrtésr 
1 m éteres sortávolságot is kívánnak. Egy éves lúcfenyőcseme- 
téket 1 0  cm. sor- és csemetetávolság m ellett iskolázva, két évig 
is egészen jól lehet iskolában tartani.

A  sor- és csem etetávolságnak megállapítása egyébiránt főkép
pen attól függ, milyen nagy csem etéket akarunk az iskolából kapni 
Az erre vonatkozó kísérletek azt bizonyítják, hogy m egfelelően 
term ékeny talajon, ha lom bfa- vagy vörösfenyő csem eték iskolá
zásából pl.: 25—30 cm. m agasakat akarunk nyerni, a sortávolságot 
18— 24, a csem etetávolságot pedig 14— 16 cm., kell megálla
pítanunk. Lucfenyőnél, ugyanoly magas csem etéknek szándékolt 
nevelésénél legcélszerűbb, ha a sortávolság 15— 20 centim éter, a  

jegenye fenyőnél pedig, ha a sortávolság 2 0 — 2 2 , a csemetetávolság 
1 2  — 16 cm.

Nagyobb, pl. 1 m éter magas lom bfasubángok nevelésére 
már nagyobb távolságokat, 35—40 cm. sor- és 25—30 cm. csem ete
távolságot, 2 m éter magasaknál 50 cm., 3 m étereseknél pedig 80 
cm. — l m .  sor- és csemetávolságot kell alkalmazni.

A z iskolázás m unkája  többféleképpen történik. Kisebb cse
m etéket egyszerűen úgy iskolázunk, hogy kifeszített zsinór mel
lett, az ágy hosszában a gyökerek hosszúságának megfelelően 
mély iskolázó árkot ásatunk s a csemetéket, csak szemm érték sze
rinti vagy a zsinóron jelzett távolságokban, balkézzel az árok szélére 
nyomjuk, jobb kézzel pedig a kiásott s az árok másik oldala felől 
felhalmozott földet rájuk húzzuk. Az iskolázó árkokat kapával, 
ásóval vagy a barázdát hú zó kapával készítjük. Az utóbb nevezett 
szerszámot vasból kanál alakjában készítik, 1 2  cm. hosszú s közepén 
6 — 8  cm. széles s megfelelően hosszú nyéllel van ellátva ( 1 1 0 . ábra)„

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



353

Az iskolázó árok készítésére kisebb kézi ekét (124. ábra) is 
használhatunk. A sok szerkezet közűi az iskolázás céljaira leg
jobban az felel meg, amelynek egyik oldallapja egészen sík s csak 
a másik szárnyas, úgy, hogy alkalmazásakor az árok egyik oldal
falát m eredeken és sík 
felülettel szántja, a föl
det pedig a másik 
oldalra veti ki. Hogy 
azonban ezzel a szer
számmal egyenes árkot 
húzhassunk, az irány 
m egadására s betar
tására szükséges, egy 
az ágy szélességével 
egyenlő hosszú s egyik
szélén megvasalt desz-

124. ábra.kát a készítendő ba
rázda szélére lefektetni,
hogy az eke húzása e mellett történhessék. Az egyik m unkás t. i. 
az eke szarvát tartja, a másik pedig a deszkán haladva, az ekére 
erősített vonókötéllel az ekét húzza. Az itt használt iskolázó

125. ábra.

126. ábra.

deszka  (125. és 126. ábra) másik élét, a csem etetávolságnak m eg
felelő távolságokban kis, körülbelül 1 — 2  cm. széles és mély bevá
gásokkal látják el, a deszka szélességét pedig mindig a sortávol-

23Vadas: Erdomííveléstan.
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Sággal egyenlő m értékben készítik. Ha már most a deszka sima, 
megvasalt éle mellett a barázdát akár a kézi ekével, akár más 
szerszámmal m eghúzták, a deszkát m egfordítják s bevágásokkal 
ellátott élével az árok m eredek szélére fektetik s m inden bevá
gásba egy-egy csem etét úgy helyeznek el, hogy a gyökér a föld 
m egüllepedésére való tekintettel, valamivel m élyebbre kerüljön az 
árokba, m int annak előtte volt s erre az árokból kihányt földet a 
csem etékre húzzuk s megnyom kodjuk. Ekkor a deszka másik éle 
mellett ismét meghúzzák az árkot s a m unka így folyik tovább. 
A deszka bevágásait oly tágra készítjük, hogy a csem eték törzsecskéi 
jó l bele férjenek, de ne oly tágra, hogy a csem eték a kívánt 
mélységnél lejebb csúszhassanak.

Az iskolázó deszkát úgy is ' használhatjuk, hogy előbb egy 
másik s pontosan a sortávolsággal egyenlően széles, m indkét élén 
sima deszkára lép a munkás, ásóval a deszka éle m entén megássa 
az árkot s az iskolázó deszkát úgy fekteti az árok szélére, hogy 
bevágásainak feneke az árok szélét érinti, behelyezi a csem etéket 
s elülteti, a másik deszkát ugyanekkor az iskolázó deszka sima 
éléhez szorítja, m egint kiássa az árkot s a m unka így folyik tovább.

o. h r  S k  t, k w k n o r & r k í  *  v  » k

127. ábra.

Ahol az iskolázás árokásással történik, a csem eték egyenlő 
távolságban való elhelyezésére az u. n. iskolázó léceket (127. ábra) is 
használják, m elyek sűrűén vannak bevágásokkal ellátva s úgy 
használtatnak, mint az iskolázó deszka, a csemetetávolságnak 
m egfelelő bevágások pedig ceruzával vagy krétával jelöltet
nek meg.

Az iskolázás történhetik  továbbá a közönséges ültctöfával 
(128. ábra), midőn a közönséges kerti zsinóron m egjelölt távolságban 
az ültetőfával lyukat üt a munkás, behelyezi a csem ete gyökerét 
oly mélyre, mint amilyen mélyen azelőtt állott, ezután oldalt a 
csem etétől ismét lyukat üt s az ültető fát a balkezével egyenesen 
tarto tt csem ete gyökerei felé oly erővel szorítja, hogy az így 
elültetett csem etét könnyen a földből kihúzni ne lehessen s a
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csem ete gyökerei körűi hézagok ne maradjanak. A 'm ásodik lyukat 
a munkás földdel nagyjából betölti, hogy a beültetett csem eték 
között üregek ne maradjanak.

Jól lehet továbbá az iskolázásnál a Máj er-féle iskolázó kapát is úgy 
használni, hogy a munkás ezzel zsinór vagy iskolázó léc mellett minden 
csemete számára külön lyukat ás s úgy ülteti be a csemetét.

Igen egyszerű iskolázó eszköz a barázdanyomó hasáb (129. ábra), mely körül
belül 12 cm. széles s az ágy szélességével egyenlő hosszú ékalakú hasáb. 
Alúl, hogy könnyen lehessen a földbe nyomni, ki van élezve, fent pedig 
ké t marmolattal van ellátva. Az iskolázó barázda ezzel az eszközzel könnyen 
készíthető, de mert a barázda oldalait különösen nedves időben igen 
keményre nyomja, jó, ha a csem etéket külön porhanyós földdel ültetjük be 
a barázdába.

Épp ily egyszerű a csapos deszka, amely egy-két éves lúcfenyőcsemeték 
iskolázásánál célszerűen használható. Ennek is hossza az ágy szélességével, 
szélessége a sortávolsággal, a deszka 
középvonalába vert csapok egymástól 
való távolsága pedig a csemetetávol
sággal egyenlő.

A tompán kúpos csapok vastag
sága s hosszúsága a csemeték gyökerei 
fejlettségétől függ; egy-két éves luc
fenyő csemeték részére a 10—12 cm. 
hosszú s 3 cm. átmérőjű csapok egé
szen jól megfelelnek. K ét munkás a 
gyalog ösvényeken egymással szemben 
állva, a deszka lenyomásával készíti az .^ ra
ültető lyukakat. A deszka lefektetésé
nek irányát, éles szegélyének a föld felületén maradt nyoma adja meg.

Az iskolázásra használt eszközök közűi érdekes s jól alkalmazható 
továbbá a Mutscheller-féle iskolázó léc *) (130. ábra). Használatánál a keresztlécek 
végeit oly mélyen szúrjuk a földbe, hogy az iskolázó léc a talaj színén fek
szik s bevágásai felfelé állanak. A léc éle mellett a munkás megássa az árkot 
s a másik a léc bevágásaiba a csem etéket úgy helyezi el, hogy* a gyökerek 
az árok felé lógjanak. Most a csem etéket a lécen alkalmazott zsinór kifeszíté
sével, a léc oldalához szorítják, a lécet 90°-al az árok felé fordítják s az árok 
közepe felett csüngő gyökereket két oldalról jól beföldelik. Erre a csemeté
ket fogva tartó  zsinórt megeresztik s a lécet a munka folytatása végett 
tovább viszik.

Futóhomok területeken való iskolázásnál igen jól lehet használni a:
Thygeson-féle iskolázó állványt 2), melynek az az előnye, hogy az 

iskolázó lécet az árok felé lehet helyezni s a csem etéket úgy beültetni. Hol 
■éles szegélylyel árkot készíteni nem igen lehet, ez az eszköz igen jól használható.

*) Hayer-Hess: Waldbau. IV. Aufl. 273.
-) Centralblatt f. d. g. Forstwesen 1882. p. 219.

23*
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Újabban hazánkban is több nagyobb erdőgazdaságnál elter
jed t a:

H acker-féle iskolázó gép használata.1) Ennek szerkezete kez
detben nagyon összetett volt, mostani alakjában azonban iskolá
zásra igen célszerűen használható eszköz. Voltaképpen az egész 
gép nem  egyéb, m int egy, a beültetendő csem eteágy szélességével 
egyenlő hosszúságú vasgereblye, mely egy két kerekes taligaszer

kezettel olyan összeköttetésben áll, hogy 
a tengely bakján ülő munkás a két 
könyök által tarto tt gereblyét, az emel- 
tyűszerü készülékkel kapáláshoz hasonló
mozgásba hozza, ezzel a barázdát kiássa 
s a csem eték elhelyezése után be is 
tölti. A géphez tartozik m ég 6 — 8  drb- 
csemeteléc is, m elyeknek egyik éle a 
csem etetávolságoknak megfelelő bevá
gásokkal ellátott vaspléhlemezből van 
készítve, azonkívül 4 állvány, m elyekre

130. ábra.

a csem etékkel teleaggatott lécek helyezhetők el. Mialatt a léceket 
kezelő 3 — 4  m unkás a lécek bevágásait csem etékkel aggatja tele, 
az állványokat a gép előtt földbe szúrják s a csemetével tele- 
aggatott lécet a barázda szélére helyezik, addig a gépet kezelő 
munkás, a gereblyét m egint mozgásba hozza s a barázdát a cse
m eték gyökereinek földbe erősítése mellett betölti. Ilyen sorrend
ben halad tovább a munka. A gépet kezelő m unkás az egész 
szerkezetet maga is előre és hátra m ozgathatja, m unkaközben

i) Hacker Rudolf: Eine Maschine zum überschulen junger Nadelholz
pflanzen (Centralblatt f. d. g. Forstvesen 1883. p. 433. és Erd. L. 1887- 
121. 1.).
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pedig  rögzítheti, m ert lába alatt deszka van, m elynek alján két, a 
földbe nyom ható faszeg van s ezek a gép mozgását akadályozzák.

A gép m egrendelhető Hacker R udolf gépgyárában Bécsben. 
Á ra 50—60 frt.

Az iskolázáshoz szükséges m unkaerőre nézve megjegyez- 
Tietjük, hogy zsinór mellett húzott barázdába, 2  éves lúcfenyő- 
csem etét egy m unkás naponkint 800— 1200 drbot, a Mutschcller- 
féle iskolázó eszköz használatával 1200— 1400 drbot, a Hackér- 
féle iskolázó géppel pedig 4 m unkás 20— 25000 drb. egyéves 
lúc-, jegenye- vagy erdei fenyő csem etét iskolázhat.

Az iskolázás gyakorlati kivitelére nézve szolgáljanak m ég a 
következők:

Könnyű m unkát, m int kis csem eték iskolázását, asszonyok
kal vagy leányokkal végeztessünk, m ert ezek mindig jobban isko
láznak, m int a férfiak s amellett a költség is kisebb; a m unka 
rendes m enetére az illető erdőőrnek mindig gondja legyen; 
a  csem eteágiak  földjének erős összetaposását lehetőleg kerülni 
kell, nagyobb tábláknál deszkák használatával, m elyeket a 
m unkás lábai alá tesz; ágyaknál a hosszúság irányában az isko
lázást a gyalogösvényről célszerűen úgy lehet végezni, hogy a 
középső soron kezdik az ültetést s úgy haladnak kifelé; éppúgy 
kikerülhetjük az összetaposást a csapos deszka  vagy a Imrázda- 
nyotnó hasáb alkalmazásával, m ert ezekkel a munka az ágyakra 
keresztben történik.

1 7 . A csem eték kétszeri iskolázása. Suhángok nevelése.

Sokszor, pl. legelőerdők telepítésénél, vagy a középerdők 
főfáinak pótlására, útszegélysorok képzésére stb. nagyobb s jó  si
kerrel átültethető nagyobb csem etékre vagy suhángokra van szük
ségünk. Ilyeneket ismételve eszközölt iskolázással nevelhetünk, te r
m észetesen nagyobb költséggel s ezért, hacsak a viszonyok feltét
lenül m eg nem  kívánják, kerüljük a suhángok nevelését s erdő- 
gazdasági célokra való alkalmazását.

A sikerrel elültethető suhángtól megkívánjuk, hogy mellék- 
s hajszálgyökerekben gazdag és töm ött gyökérzete, zömök, erő 
teljes törzse s egyenletesen alkotott koronája, szóval a suháng 
fejlettsége a szabad állásban való tovább fejlődésre m inden tekin
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tetben teljesen alkalmas legyen. A suhángokat, tudvalevő, a 3— 4 m. 
a félsuhángot pedig  a 2  m. magasra nőtt csem eték alkotják. Ily 
nevelésre leginkább alkalmasak: a tölgy, kőris, juharok, hárs, szil, 
dió, vadgesztenye s a nyárfák, a tűlevelű fák közül: csak a vö
rösfenyő.

A  suhángok nevelése aképpen történik, hogy az erre a célra 
m ár az iskolában kiválasztott ágyak csemetéit, első iskolázásukkal 
2— 3 évig a csem eteágyban hagyjuk, ott megfelelő nyeséssel ido
mítjuk s mint körülbelül 80 cm. — 1 m. magas erőteljes cse
m etéket újból iskolázzuk. M inthogy ezzel téresebb állásba ju t
nak, gyökér- s törzsfejlődésük erélyesebb lesz. Sokhelyt ezt a célt 
úgy akarják elérni, hogy a sorokat m egritkítják s m inden m ásodik 
sornak csemetéit kiveszik. M inthogy azonban ezzel az eljárással, a 
legtöbb esetben, az állva m aradt csem eték gyökerei is m eg
sérülnek s azt a célt, hogy a suhángoknak töm ött gyökérzete kép
ződjék, el nem  érik, de meg, m ert suháng nevelésre csakis ép, 
erőteljes és szép növésű csem etéket kell kiválasztani, a m ásod
szori iskolázást suhángok nevelésénél szükségesnek tartjuk.

A m ásodszori iskolázásra a talajt éppúgy kell előkészíte
nünk s megművelnünk, m int az elsőnél tettük, csak a porhanyí- 
tásnak kell m élyebbnek, a trágyázásnak pedig erősebbnek lenni, 
hogy a gyökérágak táplálékszerzés végett ne kényteleníttessenek 
messze kinyúlni. A terület beosztása abban különbözik az első 
iskolázástól, hogy ennél ágyakat nem, hanem  csak táblákat ké
szítünk elő, m ert a csem eték nagyobb távolsága mellett, az ágyakra 
való beosztás igen nagy területpazarlással volna összekötve s a 
nagyobb csem ete- és sortávolság mellett, a földnek a csem eték 
közvetetlen közelében való összetaposása is jól kikerülhető. A  su
hángok kiszedésénél már óvatosabban kell eljárni, m ert itt a 
gyökerek könnyebben m egsérthetők, amit pedig a lehetőségig 
kerülni kell. A  kiszedés a m ár ismert eljárás szerint szintúgy tö r
ténik, hogy a szélső suhángsor előtt, egy a gyökereknek m eg
felelően m ély árkot ásatunk s a suhángokat a másik oldalról 
ásás s a földnek oldalvást történő nyomásával az árokba dön
tetjük s a gyökereket a földtől óvatosan m egszabadíttatjuk. Ha a 
suhángok egym ástól nagy távolságban állanak, abban az esetben 
minden egyes suhángot a gyökerek m egsértése nélkül körül kell 
ásatnunk s úgy kivétetnünk. Itt is a szép suhángokat a gyengék-
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tői el kell különíteni, a gyökérzetet a túlhosszú vezérgyökér s 
kinyúló gyökérágaknak kellő nyesésével idomítani s a suhángokat 
minőség szerint osztályozni. Az ágak nyesését itt is jó  mellőzni s 
ha szükséges a nyesés, halaszszuk azt a kiültetés után akkorra, 
am ikor a suháng m ár jó l m eggyökeresedett s erőteljes növésnek 
indul, ami csak a kiültetés m ásodik évében történik.

Kiszedés után célszerű a gyökereket nedves mohával be
takarni, bár kiszáradásuktól nem kell úgy tartani, mint a fenyő
csemetéknél, m ert ellenállási képességük em ezeknél nagyobb.

Az újbóli iskolázásnál m egállapítandó távolság, a suhángok 
nagyságától, fejlettségétől s attól függ, milyen nagyra akarjuk a 
suhángokat a suhángiskolában nevelni. A félsuhángok egymástól 
való távolsága 4 0 —60 cm., a közönséges suhángoké 75—80 cm., 
az erősebbeké pedig 80 cm. —  l m .  között ingadozik.

, 1 8 . A csem etekert védelm e és gondozása.

A csem etekertben elvetett m agot az elvetés pillanatától kezdve 
kell védelm ünkbe s gondozásunk alá venni és ezt a kikelt cse
m etékre is kiterjesztve, addig kell gyakorolnunk, amig a cseme
téket a csem etekertből ki nem  adjuk. A vetés védelm e kiterjed 
az elvetett mag kiszáradása, záporoktól való lemosása, az egerek 
és m adarak károsítása ellen, a kikelt csem eték pedig a fagyok, 
szárazság, madarak, egerek, rovarok, m indenféle gyom ok s gom 
bák stb. által érhető veszélyek ellen védendők meg. A tulajdon
képpeni védelmi intézkedések részletes tárgyalása az erdővédelem- 
t a n 1) körébe tartozik s ennélfogva itt- a védelm et csak főbb 
vonásaiban, részletesebben inkább a csem etekerti vetés és isko
lázás munkálataival szoros kapcsolatban álló gondozást s ápolást 
fogjuk tárgyalni.

Vadak és a legelőmarha ellen csem etekertjeinket megfelelő 
kerítésekkel védjük. Egerek ellen a m agvakat tavaszi vetések al
kalmazása, de mind a magvakat, m ind a kikelt csem etéket leghat- 
hatósabban az egerek m érgezése által védhetjük meg. Leginkább 
célt érünk dréncsövekbe elhelyezett sztrichninezett búzaszemekkel 
vagy pedig a következő eljárással: kukoricalisztből s bármely 
erősen ható m éregből, pl. arzenikum ból pépet készítünk s abba

i) Lásd: Téglás Károly ,Erdó'védelemtan‘ 1893. H ess: ,Der Forstschutz1. 
1890. cimű müveket.
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kukoricaszemeitől nagy részben m egfosztott kukoricacsövet vagy 
csutkát mártunk, hogy a kukoricacső szemüregei péppel jól 
kitöltessenek. Az igy előkészített csöveket a csem etekert sorai 
közé teszszük, vagy a sorok közé a földbe dugva állítjuk. Az 
egerek ham ar ráakadnak a csövekre s először a kukoricacsöveken 
itt-ott m eghagyott kukoricaszem ek morzsolásához fognak mohón, 
m ajd azután a m egszáradt péphez is hozzálátnak, hogy a méreg 
ölő hatásától rendre húlljanak. Ha a lerágott kukoricacsöveket a 
szükséghez képest rendesen frissekkel pótoljuk, jól m eg lehet az 
egereket tizedelni. A vetést, egerek ellen, m ég a m agvaknak l°/o-os 
karbolvízben félóráig tartó áztatásával is megvédelmezhetjük.

A m adarakat lövéssel, elriasztással, a vetésnek vagy iskolá
nak  különböző m ódok szerint alkalm azott betakarásával, ijesztő 
zsinóroknak az ágyak felett való keresztül-kasul feszítésével, a 
m agnak miniummal történő m egfestésével stb. tartjuk távol cse
m etekertjeinktől. '

A  rovarok közül különösen a cserebogarak lárvái, pajodjai 
okoznak sokszor nagy károkat a csem eték gyökereinek m egingá
sával. Számtalan eljárással te ttek  m ár pusztításukra kísérletet, de 
eddig teljes sikerre vagy csak m egnyugtató eredm ényre egy sem 
vezetett. Ha kisebb m ennyiségben vannak jelen  csem etekertjeink
ben, legjobb, ha a pajodökat károsításuk helyén, amit a sárguló 
s kivesző csem eték m indig biztosan jeleznek, kikapartatjuk s m eg
öletjük; nagyobb m ennyiségnél pedig nem  m arad egyéb hátra, m int 
a m egtám adott területet nyáron, m ikor a pajodok a felső rétegek
ben vannak, gondosan felásatni s a napfényre kerülő pajo- 
dokat egytől-.egyig elpusztíttatni. Ha a csem etekertet vízzel gyorsan 
eláraszthatjuk s a vizet 24— 36 órai elárasztás után ismét gyorsan 
levezethetjük, a cserebogárpajod elpusztítására a leghathatósabb 
m ódot adja kezünkbe. Szénkéneg s naphtalin alkalmazásával is 
állítólag helyenkint elég jó  eredm ényt értek  el. Németország ama 
vidékein, hol a seregély, költő házikók alkalmazása folytán, a 
költés idejében — mely a cserebogár rajzásával összeesik, —  nagy 
m ennyiségben a házak, kertek, ré tek  közelében tartózkodik, a 
cserebogár vagy pajodja által okozott kárt nem  ismerik. De hol 
van az az idő, am ikor a m adárvédelem  nálunk is ily fokot ér el ?

A  lótetű (Gryllus gryllotalpa) a cserebogár pajodjához hasonló 
módon, habár kisebb m értékben tesz kárt a m agcsem eték gyö-
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dereinek  m egrágása által. Nem táplálkozik gyökerekkel, hanem  
aknam unkája közben a járását akadályozó gyökereket átrágja s 
-azonkívül a fiatal csem etéket a földből kiemeli, kitolja. Ezeket 
júniusban, párosodásuk alkalmával, szokás fészkükben felkeresni s 
kapavágással felszínre hozni. (Főleg este, m ikor a béka kuruttyo- 
láshoz hasonló m ódon énekel.) Fazekakat is szokás a gyalog- 
ösvényekre beásni s a beléjük hullott lótetűket úgy pusztítják el.

A fö ld i bolhák (Halticafélék) a csírázó magvak vagy fejlődő 
növénykék szikleveleit és zsenge első-levélkéit rágják meg. Mint
hogy az árnyékot nem  tűrik, az ágyak betakarásával tarthatjuk 
távol őket vetéseinktől, vagy ha ezt bármi oknál fogva nem  te- 
lietnők, vagy nem  célszerű tennünk, ham unak az ágyakra való 
szórásával, mészvizes, vagy 1% -os carbolvíz locsolással pusztít
hatjuk ezeket az apró, kelletlen állatokat. Még a különben hasznos 
hangyák is károsakká válhatnak csem etekertjeinkben az elvetett 
fenyőfélék magjai belének kirágása által. Távoltartásukra alig van 
mód, melyet sikerrel lehetne alkalmazni.

Igen nagy gondot okoz a csem etetenyésztőnek a gyom ok 
-elleni küzdelem. Mindig igazat kell adnunk annak a növénytudós- 
nak, aki azt állította, hogy: ,vetcményeink a term észetnek csak mos
toha gyerm ekei, ig a zi szeretettel ápolt m agzatai élle)iben a gyom ok 
és dudvákt És csakugyan vetéseink sikerét a csem etekertben, j ó 
részt a csem etekertnek gyom októl való tisztántartása biztosítja. 
A csem ete-tenyésztőnek tehát szorgalmasan s következetesen úgy 
kell gyom láltatni, hogy csem etekertje m inden időben gyomtól 
m entes legyen. A  gyom ok tulajdonképpen azáltal válnak károssá 
a  csem etekertben, hogy egyrészt a kisebb csapadékokat nem 
engedik a talajba szivárogni, m ásrészt pedig sűrű növésükkel 
a  csem etéket elnyomják. A gvomlálást a csem etekertben azonnal 
el kell kezdeni, am int gyom ok mutatkoznak. A  kézzel való' gyoni- 
lálás nagyobb csem etekertekben aránytalanul költséges s ezért ez 
csakis a csem etesorokra s nem  a sorközökre szorítkozhatik. Ez 
utóbbiak tisztántartására sokféle olyan eszköz áll rendelkezé
sünkre, melyekkel, a csem eték sikeres fejlődése szempontjából, 
egyidejűleg a sorok közötti földet jól meg is porhanyíthatjuk. 
A fölporhanyított föld a nedvességet könnyen felveszi, az ásványi 
tápláló anyagokat feloldja, közvetíti a talajban a növekvésre elő
nyösen ható légjárást, a szénsav, ammónia s a levegő vízgőzének
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abszorbeálását elősegíti, s lehetővé teszi, hogy szárazság idejében 
a nedvesség az alsóbb, m élyebb rétegekből a felsőbb rétegekbe 
emelkedjék, m ert a porhanyós földnek nagyobb hajcsövességi 
területén a szivárgás m indig fokozottabb m értékben történik, mint 
a kem ény, m eg nem  bolygatott talajon.

A gyomlálásra s egyúttal porhanyításra szolgáló eszközök a 
következők: a közönséges s a k is  kapa , a keskeny vasgereblye, kések, 
vasvillák  (131. ábra) s a gyomláló kapák számtalan fajai. Mint 
különös gyomláló eszközök m egem lítendők a háromágú villakapa , 
(132. ábra) melynél a villaágak hossza 14 cm. s hegyüknek egy-

132. ábra. 133. ábra.

131. ábra. 134. ábra.

mástól való távolsága 5 cm. ; a j  és j  ágú kapa (133.ábra), mely 
• utóbbinál a legszélsőbb ágak hossza 64, a középsőké 43, a 
belsőé pedig 54 mm. A gyom láló köröm  (134. ábra), mely kisebb 
csem etekertekben kitűnő szolgálatot tesz. Ha a vetősorokat az 
ágyak hosszúságának irányában készítettük s ha a csem etesorok 
közei oly szélesek (20— 30 cm.), hogy a sorközökben a csem eték 
legázolásának veszélye nélkül járhat a munkás, abban az esetben 
a gyomlálásra s egyúttal megkapálásra, kézi kapáló ekét is használ
hatunk. Igen célszerű ilyen eszköz: a M okry-féle kapáló eke 
(135. ábra), m elynek szerkezete igen egyszerű. Főalkotó részei a
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vasgerendely, melyen elöl egy könnyű, lapos vaskerék, hátul a 
kapa és az ekeszarvak vannak alkalmazva. Sorvetésekben gyom - 
lálásra és a föld porhanyítására egészen egyszerűen a következő
képpen használható :1)

Az ekét a munkás m aga előtt úgy tolja, hogy a sortávol
ságnál 3— 5 cm.-rel kisebb ekevas a földbe hatolva, a gyomot 
gyökerestől kiirtsa vagy az erősebb gyom ot jó  mélyen elvágja. 
A  munkásnak csupán arra kell vigyázni, hogy a kereket mindig 
a sorközök kellő közepén vezesse, nehogy a csem eték a m 'ndig 
élesen tarto tt ekevassal m egsértessenek, nem különben arra, hogy 
az ekét ne igyekezzék folytonosan előre tolni, m inthogy így 
ham ar elfáradna, hanem  azzal nagy lépésekben, de lassan, úgy
dolgozzék, hogy 
minden előre ta 
szítás után, az ekét 
kissé visszahúzza 
s csak azután tol
ja  ismét előre, 
így dolgozva, a 
m unka könnyeb
ben  s jobban  ha
lad. Az ekeszar
vak megfelelő állí
tása, nem külön
ben a kapavasak- 135. ábra.
nak a kellő járatra
való alkalmazása, az ekén levő srófok segítségével könnyen esz
közölhető.

Kapálás közben a reszelő kéznél legyen, m ert az ekevas alsó 
lapját naponkint kétszer, de egyszer m indenesetre ki kell élesíteni.

A napi m unkaeredm ény ezzel a szerszámmal, a kapát vezető 
munkás egyénisége s a talaj m inősége szerint különböző.

M inthogy a kézi kapálóeke csakis sorvetésekben alkalmaz
ható, a terület, mely a soros vetésre alkalmassá tétetett, a kapáló
ekével való művelésre is elő van készítve, m ert csak felületesen 
művelt, rögös vagy gyommal m ár erősen benőtt földön a kézi 
kapálóekét használni egyáltalán nem lehet. Ha ezt az ekét elő-

i) Vadas Jenő: ,A tölgycsemeték neveléséről.1 (Érd. Lapok 1888.)
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nyösen akarjuk használni, a következő szabályokat kell b etar
tanunk:

1. A  vetőkert gyanánt kiszemelt terület talaja szántás és bo- 
ronálás által, szükség esetében megkapálással vagy ásóval való m eg
fő rgatással jó l megművelendő.

2. A vetés, a táblák esetleg ágyak hosszában legalább 20 cm., 
tölgynél legcélszerűbben 30 cm. távolságú sorokban történjék.

3. A kapálóeke vezetéséhez ügyes em berek választandók s 
gyakorlandók be.

4. Különös figyelem fordítandó arra, hogy az első kapálás 
a gyom zsenge képződése idejében eszközöltessék, m ert a gyom 
nak s gyökérzetének erős kifejlődése után, a kapálóeke előnyös 
alkalmazása lehetetlenné válik.

5. Könnyű talaj száraz, kö tö tt talaj azonban nedvesebb álla
potban kapálandó meg, épp így az ekevas is a talaj m inőségéhez 
képest igazítandó aszerint, hogy m élyebben vagy sekélyebben 
hatoljon-e a földbe.

6. Igen nehéz, kö tö tt talajon két ekével kell kapálni ; az 
elsőnél az ekevas oly sekély m élységre bocsátandó, hogy a m unkás 
m egerőltetés nélkül dolgozhassák.

7. Eső után bekövetkező száraz időjárás alkalmával, a sor
közök lehetőleg mielébb m egkapálandók, nehogy a föld megcse- 
repesedjék s a csem eték szellőztessenek is.

8. Az ekevas m indig élesen tartassék, mi célból a m unkások 
a legkem ényebb reszelőkkel látandók el.

9. Ism ételtessék a kapálás m indannyiszor, valahányszor a 
gyom fejlődése kezdődik.

Em e szabályok m egtartása mellett egy hold csem etekert egy
szeri m egkapálására 2'5— 3 napszám, holott a közönséges kapával, 
több évi k ísérletek eredm énye szerint, holdankint 15 napszám 
Szükséges.

A több éven át gyűjtött hiteles adatok egybehasonlításá- 
ból bebizonyítható anyagi előny mellett, a kapálással nevelt 
csem eték kiváló fejlődése is alapul szolgál arra, hogy m inden 
tenyésztő csem etekertjében a kapamívelést honosítsa meg. Csupán 
az t tartsa szem előtt a tenyésztő, hogy: m inden szabály a meglevő 
körülm ényekhez alkalmazandó. Kapáljon akkor és úgy, amint föld
jé n e k  minősége, az időjárás s a gyom keletkezése megszabják.
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A Mokry-féle kapálóeke m egrendelhető: Mokry István föld-- 
birtokosnál Tem esvárott. Ara, négy ekevassal együtt, 15 frt.

Más kézi kapáló eszköz a Sack Rudolf kézi kapáló ekéje, melylyel a műn- 
kát hasonlóan az előbbihez kell végezni, csakhogy ennél ez nehezebben megy,, 
mert, ha szélesebb kapát kell alkalmazni, vagy a talaj nehezebben megmun
kálható, akkor az ekét nemcsak tolni, de egy munkásnak még húzni is kell. 
Súlya 32 kgr. Különféle útdaraszoló, porhanyitó s töltögető vasakkal felsze
relve, 29 frtért rendelhető meg Sack Rudolf gépgyárosnál Plagwicz-Lipcsén, 
vagy magyarországi képviselőjénél: Propper Sámuelnél Budapesten (Váci- 
kőrút 35. sz.).

A  csem etesorok tövének feltöltögctéséie jó  szolgálatot tesz 
kisebb csem etekertekben: a töltögető kapa (136. ábra), melylyel 
2 —3 cm. m agasra igen célszerűen lehet 
töltögetni, ami a csem etéket a szárazság, 
vagy a felfagyás ellen védi meg. Az olyan 
talajon pedig, mely ham ar megszokott 
kérgesedni, igen jól használhatjuk az 
egyágú, vagyis az ú. n. szellőztető kapát 
(137. ábra). Nem egyéb ez, egy 15 cm. 
hosszú, kevéssé hajlított vaskampónál, 
m elyet nyélre erősítve, úgy használ a 
munkás, hogy a sorok között a földbe

136. ábra.

137. ábra.

szúrva, előre-hátra tolja s így töri fel vele a sorközök megkérge- 
sedett talaját. Ezt a szerszámot különösen jól használhatjuk eső 
után, am ikor a m egm unkált talaj rendesen  m eg szokott kérgesedni. 
I la  a porhanyítást elmulasztjuk, könnyen megesik, hogy gyengébb 
csem etéink nagy része tönkrem egy, különösen nyárszakán, m ert 
a m ég gyenge gyökér levegőhöz nem  jutván, megfullad.

A gyom ok képződését sikeresen úgy akadályozhatjuk meg, ha 
a csem etesorok közeit száraz lombbal vagy mohával letakarjuk s 
nehogy a szél a takaróanyagot könnyen elhordja, igen célszerű 
ezt erdei lécekkel vagy esetleg más súlylyal is lenyomatni. Német
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ország egyes vidékein a már elhasznált cserkéregtörm eléket is jól 
felhasználják a sorközök takarására.

A gyomlálás s megkapálás idejére s milyen időközökben 
történő  ismétlésére nézve, végül tájékozásul jegyezzük meg, hogy 
csem etekertjeink a nyár folyamán sovány talajon legkevesebb 
kétszer, m ég pedig: m ájus és augusztusban, esetleg szeptemberben, 
kövér erőteljes talajon pedig négyszer: m ájus, jún ius, jú liu s  és 
szeptcmbeiben gyomlálandók. Azokat az ágyakat, m elyeknek cse
metéit őszszel iskolázni vagy kiültetni akarják, szeptem berben 
nem  szükséges gyomlálni, o tt pedig, ahol a csem eték felfagyásától 
kellene tartani, augusztus után gyomlálni többé m ár nem szabad , 
m ert a csem eték közt levő gyom ok gyökerei a földet összetartva, 
a csem etéket a felfagyás veszélye ellen ellentállóbbakká teszik 
holott a gyomlálással a föld m egporhanyíttatván, a meglazult föld. 
réteg s az ebben elterjedt gyökerek a fagy hatásának nem állhat
nak ellen. Gyomlálni mindig a talajnak üde, nem pedig száraz 
vagy igen nedves állapota m ellett kell, m ert ekkor a gyom ok gyö
kerei könnyen kihúzhatok anélkül, hogy föld ragadna rájuk s a 
föld sem kérgesedik m eg oly könnyen, mint, ha pl. igen nedves 
talajon gyomlálnánk. Kézzel való gyomlálásra m indig olcsóbb 
m unkásokat: asszonyokat és gyerekeket alkalmazzunk s csak a 
kapáló eszközök használatát szükséges ügyesebb, begyakorlott 
m unkáskezekre bíznunk.

A csem etekerteknek fa g y  elleti való védelm éről is gondos
kodnunk kell, m ert a tavaszi vagy elkésett s az őszi vagy korai 
fagy csem etéinkben sokszor érzékeny károkat okozhat. K ülönösen 
a tavaszi fagy annál veszélyesebb, minél később éri a csemetéket, 
vagyis a tenyészet minél előbbre haladt már. Főképpen a tölgy, 
bükk, szelíd gesztenye, ákác, jegenyefenyő és kőris érzékenyek az 
elkésett fagy iránt, sokszor azonban az igen érzékeny tölgy és 
ákác, ha később kelnek, kikerülik ezt a veszélyt s ezért vetésüknél 
erre szintén súlyt kell fektetnünk. Egyébiránt a tavaszi későn vetés 
általában védelm i intézkedésül szolgál a késő fagy ellen, m ert 
később kél.

Az őszi vetések a tavaszi fagy ellen erős gallytakarással 
védhetők meg, m ert ezt tavaszszal a nap m elege nem  járhatja át 
könnyen s a vetés ennélfogva későbben kél. Az ilyen gally
takarás m ég 1 — 2 éves érzékeny csem etéknek is jó t tesz. Igen
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jó  szolgálatot tesznek továbbá a védőrácsok s gyékényárnyalók, 
melyek napsütés ellen árnyalókul is használhatók. A gally- vagy 
rőzsetakarás úgy történik, hogy a gallyakat vagy a gyalogösvények 
szélein a földbe szúrva, az ágyak fölibe hajtjuk, vagy közvetetlenül 
az ágyakra, vagy pedig levert ágvillákon át fektetett rudakra 
helyezzük. Ennél a módnál jobb jegenye- vagy erdei fenyő, mint 
lúcfenyőrőzsét takarásul használni, m ert az utóbbinak tűi hamar 
lehullanak s a nap sugaraitól gyorsan átm elegedve, a vetés kike
lését siettetik.

A védőrács (138. ábra) szerkezete a következő: 2 cm. vastag 
s a csem eteágy szélességével egyenlő hosszú lécdarabokat egy

m ástól 2 cm. távolságra, 15 cm. m agas s l -25 m. hosszú deszka- 
keretekre szegeztetünk fel. Az ágyakra rakott ily védőrács m eg
védi a m agot és kikelt csem etéket nem csak az elkésett fagyok, 
hanem a m adarak és a nap heve ellen is. Nagyobb cserpeték ta
karására a rudas rácsokat alkalmazhatjuk, m elyeknél a deszka
keretet rudak  helyettesítik s ezekre 3 cm.-re egym ástól vékony 
erdei lécet (babkarókat) szegeztetünk. Ezeket a rácsokat villás vagy 
kam pós karókra megerősítve, rakhatjuk a csem eték nagyságától 
függő —  50— 80 cm. —  m agasságra az ágyak fölé. Ezeknek a 
védőrácsoknak készítése azonban igen nehézkes s elhelyezésük sok 
helyet kíván.

Sokkal jobbak tehát ezeknél a gyékényárnyalók, amelyek 
ugyan, mint nevük is mutatja, inkább a csem eték beárnyalására
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használtatnak, de fagy ellen is épp oly jól használhatók.1) A gyé
kényeknek az ágyak fölé való kiterítése végett az ösvények mellé- 
sorban, egyenlő m agas cövekeket kell leveretni s azokra végig 
léceket fölszegeztetni. Ezekre a lécekre az árnyalót kiteríteni s. 
m egerősíteni igen könnyű s gyerekek is m egtehetik.

A  füstö lést is alkalmazzák egyes helyeken fagy ellen, épp úgy,, 
mint a hogyan a szőllőkben szokásos. Nagy rakás rozsét s rá nyirkos 
szalmát stb. halmoznak fel a szél irányára való tekintettel úgy, 
hogy a m eggyújtott halm azok füstje a csem etekert fölött húzód
jék  tova. Ha az elkésett fagy dérrel köszönt be, kisebb területe
ken a csem etéknek napkelte előtti hideg v isze l való öntözése hat
hatós védelmi intézkedésnek bizonyéit be, m ert a felolvadás ez
által lassabban s egyenletesebben indúlván meg, a sejtközökben 
m egfagyott víz is a lassú s egyenletes olvadás folytán ismét 
elfoglalhatja előbbi helyét a sejtekben.

R itkábban s kisebb m értékben is okoz kárt az őszi: korai 
fa g y . Különösen olyankor válhat érzékenyebbé ak á r, ha szeptem 
beri és októberi derűit, m eleg napok a tenyészetet nagyon hosz- 
szúra nyújtják s a hirtelen bekövetkező fagyok a legfiatalabb, m ég 
meg nem  fásodott hajtásokat lefagyasztják. A takarás ugyan itt 
is használna, m inthogy azonban az ily esetek ritkák, nem  igen 
szokás a védelem  ezt a m ódját alkalmazni. V annak, akik a 
ritkább s értékesebb fanemek csem etéinek lombját korán őszszel 
lehorzsolni ajánlják, m ert ezzel a tenyészetet szünetelésre kény
szerítjük.

A tél fagya ellen a csem etekert csem etéit védelem ben része
síteni nem  szoktuk, csak azt kívánjuk, amit a mezőgazda vetésé
nek, hogy t. i. korán hulló s tartós hólepel takarja be s védje 
növényeinket az elfagyás ellen.

A  fe lfa g yá s, m időn t. i. a föld felső rétegeinek hajszálcsö- • 
vecskéiben levő víz m egfagy s a jég  a térfogat nagyobbodása 
következtében a föld felső rétegét a benne levő gyökerekkel együtt 
felemeli, nem ritkán igen érzékeny károkat szokott okozni csem ete
kertjeinkben, ha a fagy hó nélkül vagy más talajtakaró hiányával 
lepi m eg csem etéink területét ; annál nagyobb a kár, m ennél 
inkább m eg van porhanyítva a talaj felülete. Nem m inden fanem

i) Készítésük részletes leírását lásd Fekete Lajos : ,A Magyarországon 
előforduló főbb fanemek csemetéinek termesztése és ültetése4. 93. 1.

3 6 8
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szenved egyform án a felfagyástó l, m ert e részben a gyökér fejlő
désének nagy befolyást kell tulajdonítanunk. így a hosszú gyökerű 
tölgy, erdei- s feketefenyőben rendesen kevesebb kárt tesz a 
felfagyás, holott a sekély gyökérzetű lucfenyő s a fagy iránt 
nagyon érzékeny jegenyefenyő sokat szenvednek általa. A ta la j 
s fekv és  is módosítólag hatnak a felfagyás m értékére, m ert a nedves 
és televényes, tőzeges, porhanyós, meszes és agyagtalajon a kár 
m indig nagyobb, mint a más minőségű talajon. Déli és délnyugati 
fekvésű csem etekertekben, hol az éjjeli fagyási a nappali olvadás 
váltja fel, a felfagyás kárát sokkal többször s nagyobb m értékben 
észlelhetjük, m int északi oldalakon.

Védekezhetünk ellene, ha a csem etekert talaját augusztus hava 
után többé nem  porhanyítjuk s a gyom okat a sorok közt úgy 
am int vannak, m eghagyjuk. Szélesebb és sűrűbben vetett barázdák 
a felfagyásnak jobban ellentállanak, m ert a csem eték gyökerei 
egym ást fogva tartják. Ott, ahol a talaj nedvesebb, a gyalog
ösvények mélyítésével igyekezzünk a fölösleges nedvességet levezetni 
s a felfagyástól féltett csem etesorok közeit rakassuk be mohával, 
lombbal vagy fűrészporral stb. Igen hathatós védelem továbbá 
felfagyás ellen a csem etesoroknak őszszel való feltöltése, amit 
különféle eszközökkel, így: a töltögető kapával (136- ábra), s igen 
jó l a M okry-féle kézi kapáló ekével (135. ábra) eszközöltethetünk. 
A felfagyott csem etéket jnielőbb a földbe kell visszanyomkodni, 
vagy, ha csak kissé kerültek m agasabbra, a sorok földdel feltöltendők.

A  nap heve ellen is sokszor m eg kell védelm eznünk cseme
téinket s különösen rászorulnak erre a védelem re az árnyékot 
kedvelő fanem ek csemetéi. E rre a célra szolgálnak a különféle 
csemeterácsok, árnyékoló gyékények, m elyeket m ár ism ertettünk s 
melyeknél főképpen arra legyünk tekintettel, hogy a szabad lég
járásnak megfelelő m agasságban alkalmaztassanak. Ezeken kívül 
gallyakkal is jó l védekezhetünk a nap szárító sugarai ellen úgy, 
hogy a gyomláló ösvényekre az ágyak felett összehajtva, leveles 
gallyakat szúrunk be, vagy ha az ágyak hosszabb oldalukkal kelet
nyugati irányban készültek, elég, ha az ösvények hosszában füg
gélyesen álló gallyakat szúrunk a földbe. Gallyakból úgy is készít
hetünk ám  valót, ha az ágyak fölé 80 cm.— 1 m. magas, villás 
karókra rudakat fektetünk s ezekre gallyakat rakunk. Ahol 
a gyom m ég így is felveri magát, célszerű a takarásnak ezt a

24Vadas: Erdöműveléstan.
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módját m agasabb tartó karókkal — sátorszerűleg — úgy alkalmazni, 
amint ezt szerző a V adászerdőben tette, hogy alatta kapálni, 
gyomlálni is lehessen. Napnyugváskor a csem eterácsokat vagy 
gyékényeket le kell szedetni (a gallytakarót nagyobb területen 
nem  igen lehet), hogy a harm at a csem etéket jobban érhesse. 
A  takarást egyáltalában csak oly helyeken alkalmazzuk, ahol ezt 
a légköri viszonyokból folyólag a csem eték megkívánják s oly 
csem etéknél, amelyek erre rászorúlnak, ilyenek pl. a jegenyefenyő 
s a bükk, különben pedig kerüljük az árnyalok használatát, nehogy 
csem etéinket elkényeztessük.

A napsütés káros hatása, vagyis a csem etekert talajának 
gyors kiszáradása ellen újabban szélűben használják a csem ete
sorok közeinek m ohával, kevésbbé értékes lécdarabokkal, sőt lapos 
kövekkel való takarását. Ez nem csak a talaj kiszáradása, hanem  a 
gyom képződés ellen is megvédi csem etekertünket; éppúgy jó t tesz 
m indkét szem pontból a csem etesoroknak feltöltögetése is.

Az öntözés különösen a csírázás folyam ata közben beállott 
száraz időben válik a csem etekertben szükségessé, később m ár 
kevésbbé s költségessége m iatt m ár csak a legvégsőbb szükségben 
alkalmazzák, különösen nagyobb csem etekertekben. Az öntözésre 
legalkalmasabb idő az este, m ert ilyenkor a hőm érsék m ár nem  
oly magas, hogy öntözés után az ágyak felszíne a gyors kiszáradás 
folytán annyira m egkérgesednék, hogy a levegőnek a gyöke
rekhez való jutása s a levegő vízgőzének abszorbeálása m eg
akadályoztatnék. A föld m egkérgesedése ellen az is jó, ha árkot 
készíttetünk, abba vizet öntve száraz földdel betakartatjuk. Ha 
éjjeli fagyoktól nincs mit tartanunk, az esteli öntözés azért is 
jobb  a reggelinél, m ert a párolgás kisebb s ennélfogva a föld 
jobban  átnedvesedik.

Ahol a viszonyok megengedik, nagyon célszerű, ha a 
csem etekertet öntözésre rendezzük be, m ert tartósabb szárazság 
esetében, megfelelő öntözés nélkül sokszor igen érzékeny károkat 
szenvedhetünk. Az öntözésre berendezendő csem etekert ágyai 
egészen sík területűek kell, hogy legyenek, m ert az öntözés 
a gyalogösvények felhasználása m ellett legcélszerűbben csakis így 
történhetik. A vizet u. i. a gyalogösvényeken csak annyira 
duzzasztjuk, hogy az ágyak felületét el ne borítsa, hanem  alulról 
s a csem eteágyak oldalain átszivárogjon a csem eték gyökereihez.
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Az ilyen berendezésnek nemcsak az az előnye, hogy csem etéinket 
bárm ikor elláthatjuk a táplálkozásukhoz s növekedésükhöz szük
séges vízmennyiséggel, hanem  távol tarthatjuk csem etekertünktől a 
csem eték legnagyobb ellenségeit: az egereket, a cserebogár pajod- 
jait s a lótetűket. Legcélszerűbb, ha a csem etekertet patak 
szom szédságában, oly helyre telepíthetjük, ahová a patakból a
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szükséges vizet csatornán vezethetjük be a csem etekertbe. A pon
tosan szintesre elkészített táblák s ágyak szintjét, legjobb állandó 
karókkal megjelölni, hogy az esetleg lehordott földet megfelelő 
töltéssel pótolni lehessen. Az ösvények egyik végükön a víz fel- 
duzzaszthatása végett elzárhatok, a másik végük pedig a vízlevezető 
csatornába torkollik. A vízvezető csatorna apró zsilipekkel van

24*
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berendezve, hogy az ösvényeket a kellő vízmennyiséggel ellátni 
lehessen s csak arra kell vigyázni, hogy a zsilip deszkák 
magassága az ágyak szintjénél alacsonyabb legyen, hogy a víz
duzzasztással az ágyak soha el ne árasztassanak. Sík területen 
az öntözés berendezését a (139. ábra) mutatja, am elyen V  V  a. viz- 
vezető csatorna, A  az ágyak, a b  c a gyalogösvények, C C  a rendes, 
d  d  a kis zsilipek. Ha pl. nagyobb területen kell öntözni, 
abban az esetben a csem etekert felső részén, a csem etekert 
hosszában, vízgyűjtő árkot ásatunk s abból a szükséghez képest 
több vízvezető csatorna segítségével látjuk el a gyalogösvényeket 
vízzel. Ha csem etekertünket hegyoldalon, lépcsőzetesen rendeztük 
be, akkor a vízduzzasztásra szolgáló ösvényt az ágyak felső szélén 
készítjük. Megjegyezni való, hogy késő őszszel, a felfagyás kikerülése 
végett, az öntözést teljesen be kell szüntetni s 12 óránál hosz- 
szabb ideig a duzzasztás sohasem tartson.

A  c s e m e t é k  g o n d o z á s  a1). Ez abban áll, hogy a lom b
levelű fák s nevezetesen a tölgy csem etéit szép, egyenes törzsű 
suhángok nevelése céljából a szükséghez képest nyesegetjük. 
Ennélfogva figyelemmel kell kísérnünk a csem eték fejlődését s ha 
a növésben rendellenességeket tapasztalunk, legyünk ollónkkal s 
késünkkel m indig segítségére a term észetnek. Ezt azonban óvatosan 
s szakértelem m el tegyük s inkább kevesebbet vágjunk, m int többet, 
tehát csakis a beteges, vagy a teljesen fölösleges részeket vegyük 
kés alá. A nyesés tulajdonképpi ideje a tenyészet szünetelése, de 
m indennek dacára nyeshetünk m áskor is, akkor t. i. am ikor a 
kéreg nem bántható s törekedjünk a nyesésnél a suhángnak mindig 
kúpalakot adni, m ert csakis ezzel segítjük elő szép fává való 
növését. A  nyesés m aga kiterjed a csúcshajtás lemetszésére, akkor, 
ha elszáradt, vagy ha a tenyészet szünetelése idejéig kellőképp meg 
nem  fásodott. Ilyenkor a hajtást valamely egészséges rügy fölött 
annak közvetetlen közelében kell lemetszeni, hogy a csúcshajtás 
szerepét ez vegye át (140. ábra). Le kell m etszenünk azokat az 
oldalrügyeket, melyektől tartanunk kell, hogy hajtásukkal a csúcs
hajtás növekedését megelőzik; ezeket kitörés által is eltávolíthatjuk 
(141. ábra). Meg kell nyesni továbbá a gyengébb oldalágakat is, 
m ég pedig úgy, hogy m inden ágcsapon egy vagy több valódi és 
alvó rügy, vagy fiatal hajtások m aradjanak, hogy a nedváram lásban

0  Az ábrák Fekete L. : ,A tölgy és tenyésztésedből valók.
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zavarok ne álljanak be. Ezt lehetőleg össze kell egyeztetni azzal a 
szabálylyal, hogy az ágazatnak sugár kúpalakot adjunk, vagyis, hogy 
a lenyesett ágvégek egy hegyes kúp felületét érintsék (142. ábra). 
El kell távolítanunk a villásan fe jlő d ö tt hajtások közül azt, mely 
nem  egészséges vagy kevésbbé alkalmas a csúcshajtás helyét 
átvenni, így a kevésbbé m egfásodottat, vagy amelyen kevés 
egészséges rügy fejlődött. Ezt kell szem előtt tartanunk akkor is, 
ha a villás elágazás bárm ely alakján kell a csúcshajtás fejlődését

140. ábra. Az élhetetlen csúcs le van metszve egy 141. ábra. A csúcsrügy 
szép rügy felett, mely ez által csúcsrügygyé válik. a körülötte levő rügyek
Alatta a verseny meggátlása végett a legközelebbi kitörésével van felsza

két rügy kitöretett. baditva.

szabályoznunk (143. és 144. ábrák). Azokat az ágakat, m elyek a törzs 
szabálytalan fejlődését elősegítik, vagy nagy számuknál fogva a 
csúcsnövekedés rovására igen sok tápláló anyagot fogyasztanak, a 
törzs felületével egy síkban, de a törzs héjának m egsértése nélkül 
kell lemetszeni. El kell távolítanunk továbbá azokat az ágakat is, 
m elyek a törzs valamely könyökszerű elhajlásának külső (domború) 
részén fejlődtek (142. d  ábra) s mindig óvakodjunk a hajlás belső 
(homorú) oldalán levőket levágni.
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142. ábra. E g y  m e g m e t s z e g e te t t  3 m. m a g as  c s e m e te , a a  a hosszabb 
ágak megrövidítése, mi legcélszerűbben egy kis oldalágacska vagy rügy felett 
történik; b egy vastagabb alsó ág elmetszése, mely a törzs rovására igen erős 
fejlődésnek indult; c  és d  ágak a törzs sudarával versenyre kelnek s ezért 
levágandók, hogy a hossznövés ereje a csúcs felé tereitessék; e ágacskák 
ugyanazon célból rövidittetnek meg; f - nél az eléggé meg nem fásodott, élhetet
len csúcs, egy ép rügy felett levágatik. (Fekete: ,A tölgy és tenyésztésedből).
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De szorosan véve nem 
csak a suhángokon kellene 
az ágakat a törzs egyenes 
fejlődésére való tekintettel 
kés alá venni, hanem  m ár 
a suhángokká nevelendő 
egy-két éves csem eték haj
tásait is; ha pl. a nyári
vagy másodhajtás nem  fá- 
sodott meg, akkor a tava
szi csúcshajtás örvének 
kell a további fejlődést 
aképpen biztosítani, hogy 
ennek egészséges s vezér
szerepre hivatott rügye 
fölött a m ásodhajtást le- 
metszük, alatta pedig 1 — 2  

rügyet a villás elágazás 
m eggátlása végett kitö
rünk (145. ábra), vagy 
ha a m ásodcsúcshajtásnak 
csak vezérrügye satnya, 
akkor csak m egrövidítjük 
s rajta egy alkalmas rügy
nek adjuk át a vezérrügy 
szerepét (146. ábra). Ezt 
azonban így csak akkor 
szabad tennünk, ha a m á
sodcsúcshajtás m ég m eg
rövidítése után is határo
zottan kiválik az örvhaj- 
tások közül, m ert ha nem, 
abban az esetben ez 
utóbbiakat tőből kell le
m etszenünk (147. ábra).

A  nyesésnél igen jól 
használhatjuk a jó  szerke
zetű kertészollót'í 148. ábra),

143. ábra. Ne 
ére tt s a tél hidej 
által megrong; 
csúcshajtás vissz 
metszése, hogy 
legközelebbi ág \ 
gye át a vezérsz 
repet. Ennek ne 

egészen ép csúcsa, egyik jó  rügy felett v: 
metszve.

144. ábra. Elsatnyúlt csúcshajtás levágása (< 
mely mellett egy erősebb oldalág csúcshajtás: 
fejlődött.
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kertészkést, vastagabb ágak levágásánál a kerti kcngyeles fű részt 
(149. ábra), ha pedig ezzel az ágak tövéhez nem  férünk, a kengyel- 
nélküli fű ré sz t (150. ábra). Az ágaknak a törzs felületével egy síkban 
való síma lem etszésénél célszerűen használhatjuk a görbített végű, 
erős s széles pengéjű késeket: az ú. n. kacrokat (kacor).

Az bizonyos, hogy a csem eték ily ápolásával igen szép, 
egyenes törzsű fákat lehet nevelni, de m ert ezt a sok vesződséggel,

145. ábra. Az élhetetlen má
sodhajtásokra oszló csúcs, 
egy egészséges rügy felett 

le van metszve.

146. ábra. A m egtartható másod
csúcshajtásnak csak csúcsa m et
szetik le; a m ellette levő örvhaj- 

tások pedig megrövidittetnek.

sok időbe kerülő, tehát sok költséggel egybekötött munkát, a nagy 
m ennyiségben term elendő csem etéknél alkalmazni nem  lehet, a 
nyesés csakis különös célokra, így középerdőben főfák kiegészí
tésére, vagy értékes fiatalosok hézagainak pótlására stb. szükséges 
fák vagy a selyem tenyésztés céljaira szolgáló eperfák nevelésénél 
van kiterjedtebb alkalmazásban.

A vetések ápolásához, a fentebb már felsorolt kapálási, takarási
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147. ábra.
A gyenge másodcsúcshajtást kö
rülvevő örvhajtások tőből vannak 

eltávolitva. 149. ábra. 150. ábra.

stb. m unkálatokon kívül, még a sűrű vetéseknek m egiitkítása , 
gyérítése is tartozik. A  sűrű vetésnek t. i. nagy hátránya, hogy a 
sok csem etének a rendes fejlődésben való hátram aradása s teljes 
elsatnyúlása m ellett (az alsó tűk vagy levelek elszáradnak, a cse
m eték vékonyak, nyurgák) az uralkodók sem fejlődhetnek ki oly

erősen, m int szaba
dabb állásban. A 
satnya fejlődést és 
sinlést különösen a 

fenyőcsem etéknél 
azonnal elárulja a 
csem eték tűinek sár
gás színe. A bajt a 
sűrű vetés elnyom ott 
csem etéinek kihúz- 
gá lásáva l vagy ki- 
m etszésével előzhet-

148. ábra.

jük  meg. Legjobb, ha a gyérítés a barázda közepén álló cseme
tékre terjed  ki, m ert a szélsők rendesen erősebbek. A ritkítást 
legcélszerűbb a vetést követő év tavaszán, az első gyom lálással 
egybekötni s ha a csem eték iskolázás nélkül 3 évig m aradnak
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a csem etekertben, a ritkítást a m ásodik év nyarán vagy a har
m adik év tavaszán ism ételnünk kell. Sokhelyt a csem eték kihúzgá- 
lását, kiszaggatását, ollóval való kim etszéssel helyettesítik, nehogy 
a m egm aradó csem eték állása az eltávolítandók gyökereinek kihú
zásával m eggyengíttessék. Ha azonban ez a m unka nedves idő
járás alkalmával történik, az ollóval való kényesebb m unka teljesen 
mellőzhető.

A ritkítást különösen a lucfenyőnél nem  szabad elmulasztani, 
ha iskolázás nélkül akarunk erős csemetékhez jutni.

19. Csonka csemeték nevelése.1)

A lom bfák csemetéiből nevelhetünk ú. n. csonka csemetéket 
is. Alkalm azásukat főleg a közép- és sarjerdők kiveszett tuskóinak 
pótlására ajánlják. Nevelésük a következő eljárás szerint történik: 
Az először iskolázott csem etéket iskolázásuk után 2 —3 év 
múlva, tehát am ikor m ár zöm ök törzsűek s 4— 5 évesek, korán 
tavaszszal a tenyészet megindulása előtt tőben elvágjuk. Az elmetszés 
lapjából keletkező behegedési szövet járulékos (adventiv) rügyeiből, 
vagy a gyökfő alvó rügyeiből a lem etszett törzsrész pótlására több 
sarjhajtás nő; ezek közül a legerősebbet m eghagyva s megfelelően 
idomítva, kapjuk az ú. n. csonka csemetét, m elyet a m egcsonkítás 
után 1 — 2 év múlva m eghatározott helyére ültethetünk ki. A m ásod
szor iskolázott csem eték közül is nevelhetünk csonka csemetéket, 
ha kiválasztjuk a rossz, ágas-bogas fejlődésűeket vagy rovarok által 
m egrágottakat stb. s ezeket tőre vágjuk. Ezzel az eljárással álta
lában igen sok szabálytalan növésű, vagy bárm iképpen megsebzett 
s ennek következtében sínlődő csem etét lehet jó  fejlődésűvé ala
kítani. E rre egyébiránt a term észet is útm utatást ad, m ert tapasz
taljuk, hogy a törzsükben m egrongált csemeték, tövükről azonnal 
új sarjakat hajtanak s átveszik az elpusztúlni szokott törzsrész 
növekedését.

20. Csemetenevelés dugványokról.

Vannak fanem ek, m elyeknek hajtásai vagy vastagabb ágai is 
levágva s kellően porhanyós és nedves földbe helyezve, alsó met
szésük lapján beforradnak s vagy az igy keletkezett behegedési

b L. részletesen: Fekete Lajos: ,A tölgy és tenyésztése. 119. és 120.1.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



379

szövetből (callus), vagy pedig a fölötte levő részből gyökeret fej
lesztenek s ezáltal a további növekedésre s önálló faegyed képzé
sére teljesen alkalmasakká válnak.

A gyökérképződést m egelőzőleg az ily hajtások a talajból 
tápláló anyagaikat tökéletlenül, csakis az alsó vágáslapon képesek 
felvenni s a rendes táplálkozás és fejlődés csak a gyökerek fejlődése 
után következik be. Ily gyökeres dugványcsemeték nevelésére alkal
mas fanem ek főképpen a nyár- és fű z fa fé lé k , a platánok, valamint 
a legtöbb lombcserje. Leginkább olyan hajtásokból nevelünk 
gyökeres dugványcsemetét, m elyeken jól fejlődött rügyek van
nak, tehát fiatal, többnyire 2  éves hajtásokból; ezek az úgyneve
zett ágdugványok, m egkülönböztetésül a nagyobb, 1 — 2  cm. vastag
ságban alkalmazott dugványoktól, m elyek níddugványok elnevezése 
alatt ism eretesek. De ez utóbbiakat nem szokás csem etekertben 
nevelni, hanem  a rudakat közvetetlenül alkalmaztatásuk helyén, 
rendesen nedvesebb helyeken, folyam partokon, nedves legelőkön 
dugják a földbe. A gyökeres dugványokat többféleképpen lehet 
nevelni. Legegyszerűbben úgy, ha a 10— 15 cm. hosszúra vágott 
hajtásokat, miután róluk 2— 3 szem rügyön kívül a többit le is 
szokás törni, 5 — 1 0  cm. mélyre, a csem etekert előlegesen meg- 
porhanyított talajába, 15—20 cm. sor- és csem etetávolság mellett 
a földbe dugjuk.

Valamennyi rügyet a hajtáson m eghagyni azért nem  igen 
tanácsos, m ert a gyökereden vessző nem  képes sok rügy fejlődő 
hajtását táplálni. A dugvány felső részét egyenesen kell lemetszeni, 
hogy a fölvett víz minél kisebb területről párologhasson el, sőt 
ennek m egakadályozása végett jó  a dugvány felső lapját oltó 
viaszkkal is bekenni, holott alsó részét ferdén kell metszeni, hogy 
m ennél nagyobb terület érintkezzék a földdel, a viz s az ebben 
feloldott tápláló anyagoknak m ennél nagyobb m ennyiségben 'való 
felvehetése céljából, m ert erre csak a farész képes, nem  pedig 
a héj, amely csak a m ár feldolgozott, asszimilált anyagokat vezeti 
vissza a farészekbe s gyökerekbe. És m inthogy a vágásfelület kiszára
dás folytán elveszti vízfelszívó képességét, m indig frissen vágott 
alsó metszési felülettel kell a dugványvesszőt a földbe tenni.

A dugványiskolát csak úgy kell tisztán a gyom októl tartani s 
földjét porhanyítani, m int a rendes csem eték területét s előleges 
megművelése a talajnak is éppúgy történik.
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Nevelhetünk azonkívül gyökeres dugványokat m ég úgy is, hogy 
a csem etekert illető helyén 0 3 —0 4  m. széles és m ély árkokat ásatunk 
s a dugványokat, miután az árkokat egyform a m ennyiségben kevert 
televény vagy gyepfölddel és hom okkal m ár kitöltöttük, függélyesen 
s m eglehetősen sűrűn egymás mellé állítjuk. Az árkokat a nyár folya
m án nedvesen tartjuk  s a dugványokon fejlődő hajtásokból csak 
egyet hagyunk meg, a többit pedig letörjük. Igen elősegítjük a meg- 
gyökeresedést azzal, ha az árkok déli oldala felől rőzsenyalábokat 
rakunk, m elyek m érséklik a nedv elpárolgását s az árkok földjét 
is állandó nedvességben tartják. így m aradnak a dugványok egy 
évig a csem etekertben, azután már a szabadba ültethetők ki. Meg
történik gyakran, hogy a vágáslapon behegedési szövet nem  kép
ződik s a gyökerek fennebb erednek  meg. Ilyenkor a gyökereken 
alól kis, elhalt csap m arad hátra, m elyet a kiszedéskor le kell 
metszeni. A dugványvesszőket korán tavaszszal, jóval rügyfakadás 
előtt kell vágni s felhasználásukig, ami rendesen a nedvforgás 
m egindulása idejével esik össze, árnyékos helyen nyirkos hom okba 
helyezendők.

Jól nevelhetők gyökeres dugványok még a következő módon is: tavasz
szal lombfakadás előtt, az egy éves jól kifejlett hajtásokat alapjukon erős 
kenderzsinórral alákötjük; a nyár folyamán a kötésnél erős gumósodás kép
ződik, a mely gyökerek fejlesztésére igen alkalmas, ha következő tavaszszal 
ezeket a hajtásokat a kötés felett ferdén lemetszve, a fent em lített árkokba 
lehetőleg csak oly mélységig dugjuk, ameddig a föld még jól felmelegszik. 
Természetes, hogy ezzel az eljárással nagy mennyiségű, az erdőgazdaság cél
jaira szolgáló dugványokat nem fogunk nevelni.

2i. Csemetenevelés gyökérsarjakból és gyökérdarabokból.

V annak fanem ek, m elyek gyökerükről hajtanak sarjakat, mint 
a hamvaséger, ákác, szil, fehér- és rezgőnyár stb. és sekély 

r" talajon a legtöbb lombcserje. A fanem ek em e sajátsága különösen 
akkor érvényesül,- ha törzsüket tavaszszal levágják, vagy ha a talaj 
felszíne alatt sekélyen elágazó gyökereiket kitakarjuk, megsebezzük 
s ismét betakarjuk. A keletkezett gyökérsarjakat az anyagyökérről 
levágjuk, egy évig iskolázva tartjuk s miután m eggyökeresedtek, 
szabadba ültethetjük. Csem etéket így nem  igen szokás nevelni, 
m ert az eljárás nagyon körülm ényes s a tapasztalás azt bizonyítja, 
hogy a gyökérsarjakból nevelt fák korán esnek a bélkorhadás 
betegségének áldozatául. Olyan fanem eket azonban, m elyek gyökér-
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sarjakat fejlesztenek, magjuk pedig nehezen szerezhető be, érde
mes ily m ódon szaporítani. Ilyen pl. a Gymnocladus canadensis 
(Vasfa), mely gyökérsarjakról igen jól nevelhető.

Gyökérdarabokból úgy lehet csem etéket nevelni, hogy 20—30 cm. 
hosszú, újjnyi vastagságú darabkákat föld alá helyezünk s a fej
lődő sarjakat csem eték gyanánt kezeljük. Ez az eljárás a kerté
szetben dívik, az erdőgazdaságnál azonban alig, legfeljebb a futó
hom okterületek erdősítésénél van jelentősége. Az Ailanthus sza
porítására ajánlották ezt az eljárást, még pedig barázdába rakással, 
de nem vált be.

Budapest fő- és székváros főkertésze: Fuchs Emil sikerrel nevelt gyö
kérdarabokról a lm a -  és iörte-csem etéket.

2 2 . C sem etenevelés hom lítással.

H om lítás vagy bujtás alatt azt az eljárást értjük, midőn a 
fának valamely hajtását anélkül, hogy a törzstől elválasztatnék, 
részben föld alá helyezzük azért, hogy ott m eggyökeresedjék 
s önálló egyedet alkosson. Ily úton valamennyi lombfa, sőt több 
fenyőféle is szaporítható. A m eggyökeresedett hajtást az anyaágtól 
elmetszve, vagy helyben hagyjuk tovább nőni, vagy pedig előbb 
csem etekerti nevelés alá fogjuk. A hom lítás vagy lehajtott suhán- 
gokkal, vagy pedig  rudas fáknak lecsüngő ágaival történik. Az 
erősebb, 3 — 8  cm. vastag suhángokat tavaszszal alul legallyazzák, 
az a 'attuk  jó l m egpörhanyított földre hajtják, fakampókkal, esetleg 
nehezebb gyephantokkal lefogják s 15—20 cm. vastag földréteggel 
úgy takarják be, hogy csak a fent m eghagyott egy éves hajtások 
s a csúcs m aradjanak szabadon. Ezeknek, gyepdarabokkal való 
alátámasztással függélyes állást kell adni. Ha a rúd olyan 
vastag, hogy törés nélkül lehajlítani nem  lehetne, alúl kissé be 
kell vágni. Az így kezelt rudak, ágak- vagy gallyaknak föld alá 
ju to tt része m eggyökeresedik s az anyaágról levágva, önálló egye
det alkot.

A  vékonyabb gallyakat is hasonló elbánással kerítjük föld alá.
Kevés fanemnél, így a bükk, gyertyán, juharnál gyökeresedik 

m eg a hajtás az első évben; a legtöbb fanemnél csak a 2 -ik, sőt
3 - ik évben s ezért az új egyedet az anyatörzstől homlítás után
4 — 5 év előtt elválasztani nem  tanácsos. A  gyökeresedés gyorsí
tása végett célszerű a földbe helyezett ágrész alsó végét, éles
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késsel, a szijácsig apró foltok alakjában megvágni, m ert a behege- 
dés szövetéből ham arább fejlődnek gyökerek.

A csem etenevelés ezt a m ódját nem  igen alkalmazzák, leg
feljebb olyan fanem eknél, am elyek magról nehezen tenyészthetők 
s a kertészetnél. Ném etország egyes erdőgazdaságaiban homlítással 
sűrítik a sarj- és középerdők hézagos helyeit, ám bár ez is gyor
sabban s biztosabban történhetik  csem eték ültetésével. Friesland 
keleti részében, O ldenburgban és Hollandiában pl. a m ezei sz ilt nagy 
sikerrel szaporítják homlítással s állítólag  sokkal szebb és tartó- 
sabb növésűek, mint a m agról nevelt szilfák.1) Hazai erdőgazdasá
gunkban a homlítással való szaporítást sehol sem alkalmazzák.

Illés szerint alkalmazta Tcrray Pál Coburg herczegi erdőmester a vizes
réti (murányi uradalom) erdőkben.

Különben homlítani legjobb a venyigés törzsű növényeket, pl. a 
szőllőt.

23. A  csemeték kiszedése.

A szabadba kiültetendő, vagyis az erdősítés céljára nevelt 
csem eték kiszedésénél főgondot fordítsunk arra, hogy sértetlen 
állapotban kerüljenek ki a földből, m ert csak ily csem eték kiülte
tésével biztosíthatjuk az erdősítés sikerét. A kiszedésnél főképpen 
arra kell súlyt fektetni, hogy a hajszálgyökerek, lehetőség szerint) 
teljes épségükben maradjanak, m ert a csem ete megfelelő táplál
kozása ezekhez a részekhez van kötve. A kiszedésnél a föld 
nagyobbára ezekre az apró gyökérszálacskákra ragad s azért a föld 
lerázásánál ügyelni kell a m unkásnak, nehogy ezek a szálacskák 
leszakittassanak. A zért sem kell nagyon lerázni a fö ld e t a gyöke
rekről, m ert annál jobb, mennél több, a hajssálgyökerekkel össze
nőtt apró göröngy m arad ezeken vissza . A kiszedésnél szem előtt 
kell továbbá tartanunk azt is, hogy tiagyobb csemetéknél a vízszin
tesen futó és m ellékgyökerek épségben m aradása fontosabb, mint 
a függélyesen lefelé hatoló karógyökerek sértetlen állapota s viszont 
kisebb csemetéknél, m ert a hajszálgyökerek a karógyökeret borítják 
nagyobb m értékben, ennek épségben m aradására való tekintettel 
kell a kiszedés m unkáját teljesíteni. Különösen a gyengébb, 
kiújuló képességgel felruházott fanem ek csem etéinek kiszedésére 
kell nagy gondot fordítani, m ert ezek, m int pl. a fenyőfélék,

[) Gerdes F. Baumpflanzungen auf Marschboden a. d. ostfriesischen und 
oldenburgischen Nordseeküste. (Alig. F. u. J. Z. 1883. p. 3.)
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a bükk, a gyökérsérülést leginkább megsínlik. A  csonka csem eték 
kiszedésénél legkevésbbé kell óvatosaknak lennünk, m ert ezek nagy 
sarjadzó képességükkel a gyökérben szenvedett veszteséget is 
ham ar kiheverik. Fiatal, apró csem etéket legcélszerűbb volna min
dig földestől, gomolyostól kiültetni, így különösen a fenyőféléket, 
m ert a megfogamzás s a csem ete további növekedése így a leg
biztosabb; az ültetés is könnyebb, m ert az ültető fúróval, 
illetőleg hom orú ásóval készített lyukba, az ugyanazzal a szerszám
mal kiszedett csem etének gomolyos gyökérzete éppen beleillik; 
nem kell tehát a gyökerek elhelyezésével 
vesződni s arra ügyelni, amitől pedig az 
ültetés sikere jórészt függ, hogy a csemete 
gyökérzete kiültetéskor term észetes helyzetbe 
jusson. Csakhogy a gom olyostól való ültetés 
azért nem  terjedhet el, m ert erre a célra 
nem  m inden fanem s nem  m inden korú 
csemete alkalmas s külön eljárás szerint — 
teljes vetéssel — kell a csem etéket nevelni; 
másrészt pedig a csem etéknek gomolyostól 
való csom agolása s elszállítása nagy, sőt sok
szor leküzdhetetlen akadályokba ütközik.

A  gom olyos csemeték kiszedésére szol
gálnak a különféle ásók és a kapa. A közön
séges és az erre  a célra igen alkalmas, tápodé
va l ellátott ásóval (151. ábra) a csem eték 
gomolyostól, négy szúrással, fordított tom pa 
gúlaalakjában szedhetők ki. Különösen nagy 
csem eték és suhángok kiszedésénél alkal
mazzák ezt az ásót. A  komoréi ásóknak külön
féle alakjuk van, de valam ennyi közt legcélszerűbben használható a . 
közönséges komoréi ásó (152. ábra); két munkás egymással szemben 
állva, két oldalról egyszerre szúrják be az ásót s a közbefogott 
csem etét gom olyostól emelik ki. K isebb csemetéknek, különösen hegy- 
ségi vető vágásokból való kiemelésére jól használható a Plochmann- féle 
kanalas á só ; kanálform a kis ásójának rövid famarkolata van.

Az általánosan ismert, de nálunk nem  igen alkalma
zott H eyer-féle csem eteférót kétféle alakban használják gom o
lyos csem eték kiem elésére, t. i. nagyobb s kisebb alakban (153. ábra).

151. ábra. 152. ábra.
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A használatból nehézkessége miatt ez idő szerint jóform án 
kiküszöbölt nagyobb csemetefúró, hengerszerííleg összehajtott 
felső nyílásának átm érője 2 0  cm., ezzel tehát ilyen, a kisebbel 
pedig 4— 12 cm. átm érőjű s kúpalakú gomolylyal vehetők ki 
a csemeték, m ég pedig könnyebben, mint az elsővel, m ert a szer
szám kúpalakja igen m egkönnyíti a földbe való szúrást. 13 cm. 
alsó átm érőjű fúróval könnyű talajban m ég lehet dolgozni, de az 

ennél nagyobb átm érő már nehézkessé teszi a munkát. 
Legkisebb átm érője 4—4‘5 cm., amelylyel a 2 éves 
fenyőcsem etéket gomolyostúl igen célszerűen lehet 
kiszedni. Leginkább az 5— 8  cm. felső átm érővel bíró 
fúrók vannak elterjedve, m elyeknek m agassága át
mérőjükkel rendesen egyenlő, de nagyobb átm érők 
mellett magasságuk kisebb is lehet. A fúró vasból 
készül, hüvelyébe erős fanyelet erősítenek, a hüvely 
alatt pedig 3 mm. vastag vaslemezzel van ellátva, 
a melyig a fúrót a földbe szúrni kell. A fúró oldalrése 
arra való, hogy egyrészt a kiem elendő csemetékhez 
oldalról lehessen hozzáférni, m ásrészt pedig, hogy a 
kiemelt földgom olyt újjunk nyomásával a résen át 
tolhassuk kifelé, m iért is a rés élének tom pának 
kell lenni. A fúrót úgy használjuk, hogy a nagyobb 
csem etéket a résen át közbe fogjuk, a fúrót függélyesen 
egészen a hüvely alatti vaslemezig a földbe nyomjuk, 
a nyél keresztm arkolatával tengelye körül m egforgatjuk, 
a csem etét ezután gomolyostól kiem eljük s balkezünk
kel a fúróval oly magasra tartjuk, hogy a gom olyokat 
a rés hosszában, jobb kezünk hüvelykujjával gyakorolt 

nyomással, kitolhassuk. K isebb csem etéknek vetó'vágásból való 
kiszedésére a közönséges kapát is használhatjuk, m ég pedig úgy, 
hogy a csem etét gomolyostól egy kapavágással em eljük ki.

A  csem etéket azonban jobbára — nagyobb távolságra tö r
ténő szállításnál kizárólagosan — meztelen gyökérzettel szedjük ki. 
A kiemelés munkája, a csem etekertek porhanyított talajából, ren 
desen nem  sok nehézséggel já r s a gyökerek m egsértése nélkül 
úgy történik, am int azt m ár fennebb, az iskolázandó cse
m eték kiszedésénél ism ertettük. Az árokásást kikerülhetjük abban 
az esetben, ha a sorok között két, egymással szemközt álló mun-
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kás, ásójával a csem etéket közbe fogva emeli ki, a harm adik m un
kás pedig a kiemelt csem etéket a gyökérzetükre ragadt földtől 
m egszabadítja s tovább viszi. A  félsuhángokat rendesen így, 
a nagyobb suhángokat pedig körülásással szedik ki, a közönsé
gesnél rendesen sokkal nehezebb, 8 — 1 0  kg. súlyú s alul majdnem 
egyenes élű ásóval; ilyen az acélozott élű, vasnyclü (szollingi) suháng- 
szcdőásó (154. ábra) s az ennél könnyebb fanyelű  cseni ctcszedö-ásó 
tapodóval (1. a 151. ábrát). Ezekkel a mindig élesen tarto tt ásókkal 
metszi körül a földet a m unkás 30—40 cm. távolságban a suháng 
tövétől s míg az egyik a suhángot fogja, addig a másik az ásót a 
szívgyökér felé rézsút úgy nyom ja vagy szúrja, hogy a 
szívgyökeret a lehetőségig mélyen vágja keresztül. Ezután 
ketten a suhángot kiemelik, gyökereiről a földet óvato
san leszedik vagy lerázzák s tovább adják a gyökeret 
idomító m unkásnak.

A csem eték kiszedése, vetéssel tö rtén t erdősítések
ből, vagy vágásokból, már nem oly könnyű s a gyöke
rek m egsértése nélkül, csak kisebb csem etéknek lazább 
talajról való kiszedésénél történhetik. Ilyen esetekben 
nehéz szerszámokat, súlyos kapákat s a szollingi ásót 
kell használni.

A csem etéket egyes helyeken mind a m esterséges 
vetésekből, m ind pedig a vetővágás m aghullatásából 
származó csemetésekből, kiszaggatással is szokták szedni, 
ezt a m ódot azonban, m ert alkalmazásával sok gyö
keret sértünk meg, nem  szabad követni.

A gomolyos és m eztelen gyökerű csem eték között 
foglalnak helyet a csomósán kiszedett csemeték, m elyek
nek gyökereiről szállítás közben nagy részben lemorzso
lódik a föld s így egyes csom ók meztelen gyökérzetűek, m ások 
pedig gomolyosak. Ezeket szintén ásókkal s erős kapákkal szed
hetjük ki.

Nagyobb csem etekertekben a csem eték kiem elésére kitünően 
lehet használni a Török Sándor-fcle csemeteemelő ckétf) mely k é t 
főrészből áll:

i) Részletesen 1. Erdészeti Lapok 1896. V.

V a d a s : Erdöműveléstan. 25
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1. a közönséges talyigából (1.155 és 156. ábrákat); 2. a tulajdon
képpeni emelő ekéből.

A kiemelési munka megkezdése előtt a talyigát az ekéhez csatolják, 
az emelő vasat pedig a kiemelendő csemeték gyökerének mélységéhez, ille
tőleg a csemetén meghagyni kivánt szívgyökér hosszúságához mérten, az arra 
szolgáló csavarokkal olyképpen erősítik az ekegerendely karjaihoz, hogy az 
emelővas két oldallapja felül teljesen egyszintben legyen, s hogy az oldal
lapok az ekegerendelykarokra teljesen merőlegesen álljanak.

Az emelővas pontos beállításával annak a föltételnek is eleget tesznek, 
hogy a húzóerőnek képzeletileg meghosszabbított iránya merőlegesen álljon 
az emelővas két oldallapja között képzelt vízszintes vonalnak középpontjára.

A munka teljesítésére vonóerőül, a talaj kötöttségének és az egyes 
csem eték gyökérterjedelmének arányában, 4—2 lovat kell használni, s ezeket 
akként fogják a felhérc elé, hogy mindig az ágyások közötti ösvényeken 
haladhassanak.

Az eke szarvának tartásához, illetve az eke vezetéséhez két munkást 
kell alkalmazni, kik a munkában egymást fel-felváltják.

Az eke megindításakor az eke szarvainál lévő napszámos az egyik 
csem etesort az emelővas közé fogja és az emeiővasat lenyomással a földbe 
sülyeszti, mi azért, mert a lapátnak lapja ferdén föld felé hajlik, minden

155. ábra.
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nagyobb nehézség nélkül történik. A csemetcsoron ekként végighaladva, az 
emelővas alsó lapátja a csemeték szivgyökereit kellő mélységben finoman 
elmetszi, a vas két szélső oldallapja a két oldalon a földet elvágja, a lapát 
hátsó részén lévő sarkantyú pedig a csem etét a földdel együtt fölfelé emeli 
és egyúttal a felemelt földet annyira meglazítja, hogy abból az eke után menő 
gyerek-napszámosok a csem etéket könnyedén kiszedhetik.

Az ily módon kiemelt csemeték oldalsó és hajszálgyökerei teljesen ép 
állapotban, tehát legcsekélyebb sértés nélkül kerülnek ki a földből, holott az 
ásóval való kiemelésnél néha a hajszál- és főgyökerek annyira megrongálód
nak, hogy a csem etéket az erdősítés sikerének veszélyeztetése nélkül elültetni 
nem tanácsos.

1. A teljesített munka eredménye és költsége a vadászerdői erdőőri szak
iskolánál.

a) 2 éves kocsányos tölgyvetésből 1 nap alatt (10 órai munkaidő mellett)

•ezzel az ekével kiemeltek a vetés sűrűségéhez képest 200—400 ezer darab
csemetét, vagyis átlagosan 300 ezer darabot.

Ennek az átlagos csemetemennyiségnek kiszedési munkájához szük
séges volt:

4 ló 2 írtjával............._............................................  8 frt
2 erős férfi-napszámos 1 írtjával ...  . . .............  2 frt
50 gyerek a kiszedéshez 0‘30 frtjával _ ... 15 frt
50 női napszámos az olvasáshoz és 100-ankinti

összekötözéséhez 0 40 frtjával... ... ... 20 frt 
ö sszesen ......... 45 frt,

■esik tehát egy ezer darab csemetére átlagosan 4500 : 300 =  15 krnyi költség.
Ezzel szemben az ásóval való kiemelés, olvasás és kötözés költsége az 

•öt éven át szerzett pontos munkaadatok átlaga szerint, a csemeték sűrűségé
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hez képest, ezrenkint kitesz 50—90 krt, vagyis átlag 70 krt, vagyis a különbség; 
a költségek között majdnem ötszörös.

b) K ét éves fekete vagy erdei fenyőből kiemeltek 3 nap alatt (ugyan
csak 10 órai munkaidő mellett) 1,040.000—1,360.000 drb csemetét, vagyis- 
átlagosban 1,200.000 darabot.

Ehhez a munkához szükséges volt:
2 ló 2 írtjával . . . ____ ___. . . _____ _ _ 4'00 frt
2 férfinapszámos 1 ír t já v a l.............__ . ..  2'00 frt
32 gyerek 0'30 frtjával . ..  ... ... ................ 9'60 frt
80 női napszámos az olvasáshoz 0'40 frtjával 32-00 frt

összesen 47'GO frt, esik te h á t 
1000 drb 2 éves erdei vagy fekete fenyő kiemelésére 47-60 : 1,200 =  4 kr.

Ennek ellenében az ásóval való kiemelés, számolás, kötözés stb. ezren
kint átlag 16 kr.-nyi költséget okozott.

E  fanem csemetéinek kiemelésénél tehát szintén négyszeres költség
megtakarítás érhető el.

r) 1—2 éves ákáccsemetéből kiem eltetett 1 nap alatt (10 órai munkaidő, 
mellett) 150—500 ezer darab csemete, minek átlaga 325 ezer darab.

Ehhez szükséges volt:
4 ló 2 frtjával... ... ... ... ... . . . ____ 800 frt
2 férfinapszámos 1 frtjával _ ... _ . . .  ... 2-00 frt
38 gyerek a kiszedéshez 0'30 frtjával_ . 11-40 frt
55 női napszám az olvasáshoz 0'40 frtjával 22'00 frt

összesen ... _43'40 frt.
Egy ezer darab akáccsemete kiemelése, olvasása slb. kerül tehát 

43'40 : 325 =  13'3 krajcárba.
Ennek ellenében az ásóval való kiemelés stb. költsége ezrenkint 40—73, 

vagyis átlagban 56 krajcárnyi költséget okozott.
Ha már most tekintetbe vesszük, hogy a vadászerdei szakiskola cse

metekertjéből rendes körülmények között minden évben körülbelül 1,000.000- 
tölgy-, 2,000.000 fenyő- és 2,000.000 ákáccsemetét szolgáltatnak ki a kopárok 
erdősítésére, akkor az emelő ekével való emelési költség 

tölgyre: 1000 X 0-15 frt ... __ 150 frt
fenyőre: 2000 X 0'40 frt _   80 frt
ák ác ra : 2000 X  0T 3 fr t __ __ 260 frt

összesen ... ... 490 frtot
fog egy évben csak kitenni; míg ellenben az ásóval való kiemelés költsége-

tö lg y re : 1000 X 70 ..................  700 frt
fen y ő re : 2000 X  16 ...............— 320 frt
ák ácra : 2000 X 56 . . .  ........... 1120 frt

összesen _ ... 2140 frt kiadást okoz.
Tehát csupán a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskola csemetekertjéből 

kiszolgáltatandó csemeték kiadásánál — eltekintve azoktól az előnyöktől,, 
melyeket a későbbi csem etekerti munkálatokra nézve az ekével való kiemelés, 
biztosít — évenkint mintegy 1550 frt megtakarítás érhető el.
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Megjegyzendő azonban, hogy a fenti adatok csupán a vadászerdei viszo
nyokra vonatkoznak s hogy a kedvezőtlen időjárás s a talajviszonyok a 
közölt adatokat kis mértékben befolyásolhatják.

2. A m ondottak alapján az eke által biztosított előnyök a kopár terü
letek erdősítése céljából fentartott vagy egyáltalában nagy terjedelmű cse- 
m etekerteknél a következük:

«) a csemete gyökerei teljesen megfelelő állapotban kerülnek az erdő
sítés alá;

b) igen nagy mértékű költségmegtakarítás érhető el vele;
e) négy-öt millió csem etét is ki lehet vele pár nap alatt emeltetni és 

így a birtokosok számára való szétküldés is gyorsan történhet, a mi egy
magában óriási előnyöket biztosít;

d) a birtokosok kívánsága az elküldés idejére nézve minden tekintet
ben teljesíthető;

e) nagyobb csemetemennyiséget is lehet szállításra előkészíteni anélkül, 
hogy annak egy részét elföldelve tartogatni kellene, vagyis a szállítás a kieme
lés után mindjárt történhet;

/ )  a csemete kiosztás munkálatai ezen eke alkalmazása mellett rövid 
idő alatt bevégződnek s így a vadászerdeihez hasonló nagyterjedelmü csemeteker
tekben tavasz idején összehalmozódni szokott szorgos és sokféle munkálatokat 
mind a maga idejében lehet elvégezni, mit mostanáig a hosszú időn keresztül 
ta rto tt csemetekiadás nagyon hátráltatott, úgy, hogy ebből néha tetem es károk 
származtak;

g) az időjárás esélyeitől a munkálat semmi függésbe nem áll.
3. A felsorolt előnyökkel szemben fel kell említeni a habár csekély, de 

mégis figyelembe veendő hátrányokat is.
a) Nagyon kavicsos talajon az ekét alkalmazni nem lehet.
b) K ötött talajon, ha az túlságos nedves vagy ha túlságos száraz, az 

eke használata nehézkes.
Ezt a hátrányt azonban el lehet kerülni. A csemete kiemelése nagyrés 

amúgy is tavaszszal történik, s így ha a téli csapadékoktól túlságosan meg- 
nedvesedett talajnak a kiszikkadását megvárjuk, akkor az ekével kötött talajon 
is jól dolgozhatunk.

c) Hátránynak tekinthető még az is, hogy a talaj az emelőeke haszná
lata mellett nem forgattatik meg olyan mélyen, mint az ásóval teljesített mun
kánál. Ezen szintén könnyen segíthetünk úgy, hogy az emelési munka befejezte* 
után a földet az ú. n. mélyítő ekével mindjárt felszántatjuk, minek költsége 
fedezetet talál abban, hogy az ásóval egyenetlenül felhányt föld kiegyengeté- 
sének költsége teljesen elesik.

d) Kis terjedelmű csemetekerteknél az eke alkalmazása időben és pénz
ben is csekély összegű megtakarítást biztosit.

Az emelőeke célszerű és kiadós használhatásának elmaradhatlan felté
tele, hogy a csemetesorok az ágyások hosszában, még pedig lehetőleg mennél 
nagyobb hosszúságra vonassanak, mert az eke munkájával igy érhetünk el leg
nagyobb pénzbeli megtakarítást.
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24. A  csemeték osztályozása és nyesése.

A csem eték kiszedése után nyom ban történik az osztályozás 
az erre begyakorlott m unkások segítségével s a csem etekert őré
nek  felügyelete alatt. Apró 1 — 2 éves csemetéknél, az erősen 
m egsérült gyökérzetüeket el kell dobni s különösen a fenyő félék 
csemetéinél kell óvakodnunk m egsérült gyökérzetüeket az erdő
sítés céljaira kiadnunk. Nagyság szerint is jó  2— 3 osztályba soroz
nunk a csemetéket, hogy az esetlegesen a talajviszonyok változása 
szerint eszközölt erdősítéseknél, az erősebb csem eték csom agokban 
elkülönítve, m indjárt kéznél legyenek. Az osztályozással egyidéjüleg 
történik a csemeték megnyesése is, mely a gyökérzet, korona sőt a 
törzsre (csonka csemeték) m agára is kiterjed. E rre nézve tartsuk 
szem előtt a következőket. A gomolyostól kiszedett, valamint 
általában a kisebb csem etéknél a nyesést m ellőzzük. A fenyőfélék 
közűi a korona m egnyesését csakis a vörös fen yő  tűri, de ez is 
csak az alsó ágakra terjedhet ki, m elyek azonban nem  símán a 
törzs mellett vágandók le, m ert a gyantával bevont seb ilyenformán 
lassan forrad, hanem  kis ágvégek hagyandók. A lombfa suhángok 
nyesése, miután törzsük s gyökérzetük m ár az iskolában idomít- 
tatott, a kiszedésnél csak a messze kinyúló vagy megsérült gyökér 
és korona-ágakra terjed ki s igyekezzünk m indig a gyökérzetnek 
töm ött állást, a koronának pedig kúp alakot adni. Általában a 
nyesésnél arra ügyeljünk, hogy a korona ne csak a csúcsra szo
rítkozzék, hanem  kúpalakban a törzs alsó részére is kiterjedjen, 
m ert a suhángból csakis így, a tápláló anyagoknak az ágaknak 
helyes felosztásával való egyenletes felhasználása mellett, nevelhetünk 
a további fejlődésre s ellentállásra alkalmas törzseket. Ennélfogva az 
alsó ágak túlságos nyesésétől m indig tartózkodjunk. A  csem eték 
kiszedése alkalmával a nyesés ennélfogva, csakis a hosszú főgyö
kérrel biró csem eték hosszú gyökereinek megkurtítására, a m eg
sérült gyökerek s a lombfáknál a korona kinyúló ágainak nyesé
sére szorítkozik. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ha erősebben 
nyessük meg a lom bfák csemetéit, ehhez képest a koronát is m eg 
kell nyesni, hogy a csem ete eme két része között a megfelelő 
arány még ne zavartassék.

Vannak fanemek, m elyeknek csem etéit tőben a felső gyökér
ágak fölött körülbelül 2  cm.-re levágva, tehát megcsonkítva (csonka
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csemetékkel) ültethetünk el s ennélfogva már a szállítás is a cse
m etéknek ily csonkított állapotában történhetik, ami a költséget 
lényegesen csökkenti. így bánhatunk el pl. a sarjerdők képzésére 
szánt tölgy- és ákáccsemetékkel, m elyek csonkított állapotukban 
rendesen erős és fává előnyösen nevelhető sarjakat hajtanak. 
A kőrist és hegyi juharokat is lehet így kezelni, ezeket azonban 
jobb kiültetésük után tő re vágni. F utó  hom okon jobbnak  bizo
nyult ültetés u tán tavaszszal csonkítani, m ert így nem  fagy el oly 
erősen a törzs. A csonkítottál megesik, hogy tövig elfagy.

A nyesésnél célszerűen használhatjuk a kerti késeket és ollókat, 
a csem eték csonkítására pedig kis, rövid nyelű baltákat, m elyekkel 
a tuskóra tarto tt csem etéknek először törzsét vágjuk le egy csa
pással s azután a gyökereket vagdalhatjuk m eg a szükséghez 
képest.

A csem etéket kiszedésük s m egnyesésük után nagyságuk 
szerint szalmával, vadszőllő indával vagy gúzszsal, 50 vagy 1 0 0  

drb-jával csom ókba köttetjük s elszállításukig a m ár ism ert m ódon 
árnyas helyen bcföldeltetjük.

Sok esetben a csem eték kiszedése s a kiszedett csem eték 
kihajtása közötti időköz s általában a tavaszi erdősítés ideje oly 
rövid, hogy a célba vett erdősítést be nem  végezhetjük, m ert az 
árnyas helyen beföldelt csem eték is bizonyos idő múlva kihajta
nak s a kiültetésre ennélfogva alkalm atlanokká válnak. A kiszedett 
csem eték korai kihajtásának m egakadályozására Kozesnik ismert 
erdőtenyésztő a következő eljárást a ján lja :*) tavaszszal oly korán 
am int csak lehetséges, kiszedjük a csem etéket s gyökereikről a 
földet óvatosan, főleg arra ügyelve, hogy m eg ne sérüljenek, eltá
volítjuk. Eközben, vagy m ár előbb is az erdősítendő területen, 
esetleg annak közelében keresünk egy mélyebb gödröt vagy hor
padást, amely lehetőleg észak felé nyíljék, ha pedig nem  találunk, 
ásatunk egyet. A m élyedésnek legalább IV2— 2 m. mélynek kell 
lenni. Ezt a m élyedést m ajdnem  egész mélységében előbb hóval 
betapostatjuk, azután néhány cm. vastag gallyréteggel letakartat- 
juk, amire friss, de m eg nem  nedvesített földet hányatunk s e rre  
helyezzük a csem etéket olyanformán, hogy gyökereik nehány cm. 
vastag friss földdel legyenek betakarva. A csem etéket ezután 
vékony gallyréteggel födetjük be s az így kitöltött gödör fölé

') Centralblatt f. d. ges. Forstwesen W ien 1894.
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gallyakból egyszerű, körülbelül l 1 ■> m. magas födelet készíttetünk. 
Az így beverm elt csem eték későn hajtanak, elültetésre tehát hosszú 
ideig alkalmasok s m ég a szárazság beálltával is használhatók. 
Június közepe után azonban nem  tanácsos m ár kiültetni, legfeljebb 
magas régiókban, m ert egyrészt évi növedékük nagyon cse
kély, másrészt pedig az új hajtások az őszi fagyokig m eg nem 
fásodnak.

2 5 . A csem eték  csom agolása és szállítása.

A csomagolás m ódja a csem eték felhasználása helyének 
távolságától függ. M ásképpen csomagoljak a csemetéket, ha a cse
m etekertből csak a közel eső erdősítendő területre kell szállí
tanunk, mint akkor, ha nagyobb távolságokra s esetleg vasúton 
való szállításra vannak szánva.

Közeli szállításukra használhatunk egészen egyszerű kosarakat, 
talicskát, kézi saroglyát; szekéren szekérkasban is szállíthatók s 
csak arra kell ügyelnünk, hogy szállítás közben napnak, szélnek 
rövid ideig se legyenek kitéve, hanem  gyökereik nedves mohával, 
ennek híjján nedves szalmával vagy fűvel jó l takartassanak be. 
Ilyen elbánás mellett a gyökereknek iszapba való m ártása is elma
radhat. A gomolyos csem etéket a kosarakba vagy szekérkasokba 
egyszerűen egymás mellé rakjuk oly szorosan, hogy a földgom oly 
szét ne húlljon.

M inthogy azonban sok esetben igen nagy távolságokra vas
úton kell szállítanunk a csem etéket, hol a csom agokkal be- s ki
rakodásuk alkalmával nem  a legkim életesebben bánnak el s mint
hogy továbbá a csem eték ily szállítás mellett több napig, sőt 
m egtörténik 1 — 2  hétig is hevernek, igen szükséges, hogy a cse
m etéket nagy gonddal csomagoltassuk. Sokszor az erdősítés siker
telensége, a rossz csom agolásnak az eredm énye, m ert az elszáradt 
gyökerű  csem eték nem  erednek  meg s kárba vész a sok m unka 
és költség.

A nagyobb távolságra szállítandó csem eték gyökereit cso
magolás előtt sohasem mulasszuk el a már ismert m ódon iszapba 
mártani.

Kisebb, 1 éves csem eték csom agolására nagyon alkalmasak 
— ha olcsón szerezhetők be —  az egyszerű fűzkosarak. Ezek 
fenekeit s oldalait jól kirakatjuk nedves mohával s az így kibélelt
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kosarakba, a 1 0 0 -as csom agokba kötött csem eték sugarasan, azaz 
.gyökerükkel be, felső végükkel pedig kifelé rakatnak. A közepén 
összefutó s lazán álló gyökerek közé ezután nedves földet rostá
lunk, esetleg a közöket nedves mohával kitöltjük. Midőn a kosár 
m ár megtelt, a csem etéket mohával betetőzzük, leszorítjuk s a tetőit 
fú'zvesszővel durván befonjuk.

Ezzel az eljárással a csem eték a kosárban töm ötten s kellő 
nedvességben tarthatók. Ily m ódon kisebb kosarakban becsom agol
ható 500— 1000 darab 1 éves tölgycsemete.

Sokszor m egesik azonban, hogy kosarak nem állanak rendel
kezésünkre, vagy idősebb 2 — 3  éves csem etéket kell csom a
golnunk, akkor ezt legcélszerűbben zsúpszalmával a következő 
m ódon teh e tjü k :

A zsúp nagysága szerint egész- vagy félzsúp szalmát m eg
felezünk s azt a földön úgy teregetjük szét, hogy vékony réteget 
alkosson. E rre a m ásik felét úgy tesszük a földre s teregejtük el, 
hogy az első réteget végén mintegy 30 cm.-nyire takarja. Az 
egészre aztán nedvesített m ohát rakunk. Ekkor, mindig 2— 2 cso- 
m agot gyökerével a középen összetéve s a gyökerek közé nedves 
m ohát dugva, az egészet úgy helyezzük el, hogy lehetőleg hen
geres alakot kapjunk. A  mohás szalmát ezután m indkét végről n 
csom agokra ráborítjuk s elegyengetjük, mohával a szükséges pó t
lásokat megtesszük s a szalma alá húzott két szalmakötéllel vagy 
vadszőllő indával a csom agot kettős keresztalakban összekötjük.

E gyéves tölgycsem etékből rendesen 10 köteget, tehát 1000 drb 
csem etét raknak ily csomagba, melyhez fél zsúpszalmát használnak 
fel. Egy m unkásra esik naponkint —  a m ohának a közelből való 
szedését s a gyökerek iszapba m ártását is beleértve 1 0 — 1 2  

ily csom agnak készítése, tehát l ó — 1 2 , 0 0 0  drb 1 éves tölgycse
m etének  a becsomagolása.

Két éves tölgycsem etékből egy csom agba csak 5 köteg, 
vagyis 500 drb csem ete jő. Egy munkásra ily csomagokból szintén 
10— 12-nek elkészítése esik, vagyis 5 —6000 darab 2 éves tölgy
csemete.

A csom agok súlya átlagban 12 kiló s egy közönséges két- 
fogatu parasztszekérre, jó  úton, 50 köteget lehet felrakni. Közön
séges zsúpszalma-köteggel 2 0 0 0  drb 1 éves s 1 0 0 0  drb 2  éves 
-tölgycsemetét lehet becsomagolni.
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T örténhetik  a csem eték csom agolása m ég a következő 
m ódon i s : eléggé vastag zsúpszalmát kalászos végén erős zsineg
gel jó  szorosan összekötünk és a kalászos csomóval felfelé úgy 
tesszük a földre, hogy a szalmaszálak legyezőalakulag sugár
irányban szétterítve, körlapot képezzenek. E rre az alapra törek- 
szalmát s áztatott m ohát téve, a központ körül a csem etéket 
helyezzük el gyökerükkel lefelé, úgy, amint a fahasábokat szoktuk 
az á lló . szenítő rakásba tenni. M inden sor gyökér fölé egy-egy 
nedves m oharéteget rakunk s így haladunk kúpalakban felfelé, 
m íg a csomag elég nagy. Végül a kiálló gyökerek közeit m ég 
bedugdossuk nedves mohával s az egész kúpot vékony moha- 
réteggel betakarjuk és e fölé előbb törek, azután zsúpszalmát 
rakunk köröskörül s az egészre alulról ráhajtjuk a földre fektetett 
zsúpnak m integy kétharm adrészre kiálló végeit s a csom agot úgy 
felülről le, m int köröskörül háló alakúlag egym ásba font szalma
kötelekkel szorosan összekötjük.1)

Fenyőgallyak közé úgy csom agolhatjuk a csem etéket, hogy 
a fenyőgallyréteg közé fogott csem etéket gúzszsal jó l átköttetjük, 
a kiálló gallyakat pedig ezután szépen körül vágatjuk.

Ládákba is szokás csem etéket nedves m oha közé rakva cso
magolni ott, ahol léchez, deszkához olcsó szerrel lehet jutni. Ennél 
a m ódnál azonban gondunk legyen arra, hogy a láda feneke s 
teteje a levegő bejuthatása végett ritkára szegezett keskeny deszkák
ból s lécekből készüljön ; m ég így is megesik, hogy a vasúti 
kocsiba egym ásra rakott ládákban a csem eték kellő légjárás 
hiányában m egfüllednek, am iért is a csomagolás ez a m ódja 
főképpen nagy csem ete m ennyiség szállításánál lehetőleg kerülendő.

Az igen erős csem etéket, vagyis a suhángokat úgy csoma
goljuk célszerűen, hogy a földre kiterített zsákvászonra, vagy gyé
kényre szalmát és nedves m ohát teregetünk s a középre m eg
hegyezett vékony karót verünk a földbe, e körül a suhángokat 
felállítjuk és szalmakötéllel a karóhoz kötözzük. A gyékényt vagy 
zsákvásznat a z u tá n ' felhajtva, a csomó körül össze varratjuk s a 
karónak földben lévő végét levágatjuk. Ha a suhángok igen m aga
sak, felülről más darab gyékénynyel borítjuk le s ehhez varrjuk 
hozzá a felhajtott alsó d arab o t.2) Ügyes m unkásokkal ugyanígy,.

') .Erdészeti Lapok* 1887. évi II. füzet.
2) Tomcsányi G .: .Erdei facsemeték nevelése* 79. lap.
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de karó, vászon vagy gyékény nélkül, csupán zsúpszalmával s 
szalmakötéllel is, egészen megfelelően csomagoltathatjuk be a 
suhángokat.

A posta- és vasúti szállítással egybekötött kezelés könnyítése 
céljából mindig ügyeljünk arra, hogy az egyes csom agok 1 0 — 1 2  

kg.-nál súlyosabbak ne legyenek.
Iszapba m ártott, m oha közé rakott s szalmába csom agolt'

1—  2 éves tölgyesem etékből síkságon 50,000 darabot,
2— 3 « * 30.000
4 — 5 « iskolázott < * 16 000
5 — 6  « tölgysuhángokból « 5,000 « lehet egy

kétfogatú szekérre rakni; a fenyő félékből term észetesen sokkal 
többet.

2 6 . C sem etekertek  telep ítése és fen ta rtása  futóhom okon.

a) Á l l a n d ó  c s e m e t e k e r t  l e g y e n - e  a v a g y  i d e i g 
l e n e s ?  A futóhom ok talajon s általában a laza minőségű hom ok
talajon, hacsak a viszonyok engedik s különösen ha elegendő 
trágyával nem  rendelkezünk, állandó csem etekertek telepítésétől 
tartózkodnunk kell, m ert hom oktalajon a terület teljes kizsarolását 
úgy kerülhetjük ki s a kedvező pénzügyi eredm ényt is úgy biz
tosíthatjuk legjobban, ha a talajt csem etekertül legfeljebb 4, jobb  
minőség mellett pedig 6  évnél tovább nem  használjuk. Ha azonban 
az állandó csem etekert létesítése elkerülhető nem volna, igyekez
nünk kell oly nagyságú csem etekertet létesíteni, hogy a mes
terséges trágyázás elkerülése céljából, a csem etekert váltógazdaság- 
szerüleg pihentessék, azaz 3 vagy legfeljebb 4  évi term elési idő 
után 2 évig, gyengébb talajnál 3 évig zöldugarolás mellett par
lagon hagyassák.

A  futóhom okon berendezett állandó csem etekertek hátrányául 
a talaj kizsarolásával kapcsolatban oly súlyos érvek, többi közölt 
a term elési költségek nagysága s a term elt csem eték silánysága 
hozhatók fel, am elyek mellett az ideiglenes csem etekerteknek 
am úgy is könnyű és kevés költséget igénylő telepítése teljesen 
megokolt.

A Szeged szab. kir. város határában fekvő királyhalmi m. kir. 
erdőőri szakiskola kezelése alatt álló futóhom ok területéről nyert 
1 0  évi tapasztalatok kétséget kizárólag bizonyítják, hogy az ily
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minőségű, mezőgazdaságilag kiélt hom oktalaj csem etekert gyanánt 
4  (négy) évig művelve, az évenkint tavaszszal elvetett magból 
(ákác, kocsánostölgy, közönséges- és párás szil, am erikai dió, sze
lídgesztenye, bálvány, virágos kőris), m ég ugyanazon év őszén 
65—85% , erdősítésre alkalmas csem etét ad, vagyis a csemeték 
teljesen kifejlődnek egy tenyészeti időszak alatt. A talajnak 4 év
nél több ideig terjedő csem etekerti használata után kiadható cse
m eték % -a  oly roham osan apad, hogy már az 5 . és 6 -ik évben 
az egy tenyészeti időszak alatt nőtt csem etéknek csak 20—25ü/o-a 
használható, a 7-ik, 8 -ik évben pedig egyéves csem eték ültetésre egyá- 
talában ki nem  adhatók s még egy évig történő gondozásuk elkerül- 
hetlenül szükséges. Ebben az esetben m int természetes, a termelési 
költségek —  a m ag árát és az elvetés költségét leszámítva — két
szeresek, emellett az így nevelt két éves csem eték oly erőteljesekké 
m ég sem fejlődnek, mint az előbb em lített viszonyok között egy 
tenyészeti időszak alatt s a veszteséget m ég az is fokozza, hogy 
a csem eték 15—23°/o-a a kihívások- és behívásokon veszendőbe 
megy.

A talaj táplálóanyagának m űtrágyával történő pótlása a ho
moki csem etekertekben eddig sikerre nem  vezetett. K ísérleteket 
tettek  1890. évben chilisalétrom-, káli superphosphat-, csontliszt-, 
csontlisztes superphosphat-, Thom as salak-, kainittal és phosphor- 
savas káliummal, de a csem eték növekvési m enetére észrevehető 
hatással nem  voltak. A kísérletek tovább folynak.

Már az első évben is a csem eték növekvésére látszólagos 
hatással volt a közönséges m arhatrágya; ez a hatás sem jelen tke
zett azonban oly m értékben, hogy a csem eték az elvetés évében 
(az ákácnál) a kiszedhetésre m egállapított nagyságot (70—80 cm. 
törzshosszúság) elérhették  volna. A száraz, laza talajban az eltere
getett és befordított trágya, a csekély évi csapadék folytán, egy
két, sőt több évig is felbontatlanul m arad; ezt a területről 2  vagy 
3 év múlva kiem elt csemetékkel felszínre került trágya darabok 
bizonyítják. E nnek a trágyázási m ódnak különben nagy hátránya 
az, hogy aránytalanul sokba kerül. A trágyára a gazdanépnek 
is múlhatlan szüksége van, ha vetés után aratni akar, m iért is a 
trágya kocsija 1 frt, 1 frt 20 kr. E gy kát. holdra 60 kocsi trágyát 
számítva, a trágyázás m aga 3 — 4 évenkint 60— 72 frt költséget 
képvisel kát. holdanként. L egjobb  és legolcsóbb hatású talajjaví-
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tásnak bizonyult a talajnak u garJássa l tö rténő javítása akként* 
hogy a parlagon hagyott területen felverődött gyom ot július havá
ban lekaszálják s a területen hagyják, vagy m ég célszerűbb le
kaszálás után alászántani. A  terület 3— 4 évig ily m ódon történő 
kezelése után, 2 —3 évig csem etekertül ismét használható.

Az ideiglenes és állandó csem etekertek előbbeni össze
hasonlítása term észetesen főképpen a hom ok fájára, az ákácra 
vonatkozólag történt, m inthogy a többi hom oki fanemet, m int a 
kocsános tölgyet, virágos kőrist, fekete fény őt, párás és síma szilt, 
Bignoniát, bálványt, fürtös juhart stb. a futóhom ok területen csakis 
a kevéssé szikes, lankás területen tenyésztik, hol a talaj a kihí
vásoknak és a felszáradásnak nincsen annyira kitéve és többnyire 
több táplálóanyaga és állandó talajnedvessége van.

b) A c s e m e t e k e r t  d o m b o r u l a t i  v i s z o n y a i .  A cse-- 
m etekertek telepítésénél ez ideig csak kevéssé voltak figyelemmel 
arra, hogy a csem etekert lehetőleg sík területen feküdjék. E nnek 
következm énye az lett, hogy a telepítés után azonnal szükségessé 
vált a terület nagy költséggel járó lehordásának és egyes lankás 
helyek (kifúvások) feltöltésének munkája. A terület teljesen sík 
voltát szükségessé teszi a talajnak jókarban  m aradása és az el
vetett famagvaknak, valamint az ezekből kikelt csem etéknek a 
széltől való kisebb fokú károsítása. A homokhalm okon, a gyengébb 
száraz szél is kitakarja a magot, sőt a gyenge, m ég m eg nem 
fásodott m agcsem eték is, szeles időben a hom okkal való elverés
nek vannak kitéve, télen pedig azáltal szenvednek kárt, hogy a 
halmokról a hó elhordásával a csem eték gyökérzete részben kita- 
kartatik, am inek következm énye a csem eték nagy % -ának  elfagyása.

H om okterületen legcélszerűbb csem etekertül a teljesen sík 
területet választani, ahol a szél ellentállásra nem  talál, nyári hő
ségben pedig a hűsítő légáram ok szabadon járhatják a területet.

c) A  c s e m e t e k e r t  f e k v é s e .  A term elt csem eték meny- ' 
nyiségére és azok fejlettségére nagy befolyással van a nyári hőség, 
főképpen azért, hogy az oly területeken, ahol a nyáron át uralkodó 
gyenge légáram  a csem etéket nem  járja, m időn a m eleg ott m eg
szorul, vagy ahol a terület a visszavert napsugarak hatásának van 
kitéve, a csem eték nagy része a szó szoros értelm ében kisül, többi 
része pedig elhullatván a hőség következtében levélzetének nagy 
részét, növekvésében teljesen elmarad. Szem betűnő ez a veszteség
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az északi széltől való védelem céljából telepített s l -6 m. magasan 
nyesett ákác szélfogók déli oldalain, hol mintegy 2'5 m. széles 
pásztában csem ete alig m arad meg, vagy ami kevés m arad is, ül
tetésre alig alkalmas. Ez okból ilyen helyeken az útakat m indig 
a szélfogó déli oldalain kell készíttetni s ha a csem etekertet erdők 
közelében vagy erdőkben kell létesíteni, figyelem fordítandó arra, 
hogy erdő az állandó csem etekertet közvetetlenül ne határolja, ha 
pedig ez elkerülhetetlen, akkor csakis déli vagy nyugati oldalán.

d) A c s e m e t e k e r t  v é d e l m e .  Ideiglenes nagyobb cse
m etekerteket, ha azok határsánccal kerített erdőbirtokon feksze
nek, nem  szokás károsítások ellen védeni, m ég pedig azért, m ert 
a csem etéknek m arháktól való károsítása, a legeltetés alul 
am úgy is kivont futóhom oki erdőkben, eltekintve a nagyon ritkán 
előforduló esetektől, ki van zárva; a nyulak ellen való védelem 
pedig, m inthogy a csem etéket tél kezdete előtt, az ily csem ete
kertekből rendszerint már kiadják, másrészt pedig mert a homoki 
erdősítésnél általában az erdősítésre használt lom bfacsem etéket 
tőrevágással használják fel, nem  elkerülhetetlenül szükséges. A  fe- 
nyőcsem etekerteket, illetőleg a fenyőmaggal bevetett táblákat 
azonban többnyire szétszedhető nádsövénynyel szokás bekeríteni, 
még pedig úgy, hogy a kerítést őszszel állítják fel s csak a követ
kező év június haváig hagyják állva, hogy a hőség beálltakor a 
tábla a légjárástól el ne vonassák.

A kerítés a lehető legegyszerűbb; 5 —6 m éter távolságra 
egymástól, a föld felett 1 m éterre kiálló, 5 —6 cm. vastag karókat 
ütnek a földbe s ezek tetejére szintén ily vastag tartó rudat erő 
sítenek. Ehhez előbb hozzátámasztják, majd dróttal hozzákötözik, 
az egy-két újjnyi rétegben teregetett nádat, m elyet alsó végével a 
hom okba ágyaznak be. Ez a kerítés teljesen m egvédi a csem ete
kert csem etéit nyúlrágás ellen, m ert a nyúl az ily kerítés átrágását 
m eg sem kísérli.

Állandó csem etekertek  biztosítására az árkolás, m ég pedig 
az 50— 70 cm. mély s ugyanily felső szélességgel biró árok, mely
ből a kikerülő hom okot a csem etekert felőli oldalra hányják, igen 
célszerűnek bizonyult. Beomlás ellen jó  a felhányást fűmaggal 
bevetni, még jobb  cserjefélékkel beültetni. Különösen kitűnőnek 
bizonyult a királyhalmi laza  homoko?i élő sövényül: ákác, gyűrűce 
juhar, széles levelű kecskerágó, vesszős fagyai, sóska borbolya;
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kevésbbé: a galagonya és kökény; barna homokon, tehát kissé szikes 
tartalmú, lankásabb részeken: a tövises és tövistelen glédics, gyű- 
rűce juhar, mezei juhar, eperfa és galagonya.

Az élő sövények telepítése hom okon egészen tőrevágott 2, 
legfeljebb 3 éves csem etékkel történik  sikeresen, m indig a sánc
hányás begyepesedése előtt, a sánc, illetőleg árok hányása idejé
ben őszszel.

Használatos m ég a hom okon az ideiglenes csem etekertek 
bekerítésének az a m ódja is, hogy egymástól 5— 7 m.-re bevert, 
8 — 10 cm. vastag és a földbe 60—80 cm. m élyre ásott, 1 m éterre 
kiálló cölöpökre faszegekkel rudakat erősítenek.

e) T a l a j  f o r d í t á s .  A  talaj fordítás mélységét, a csem ete
kertül használandó területen növő növények határozzák meg, m ert 
a talaj fordítás a gyom növények gyökereinek eltávolítása m iatt is 
történik. Ott, hol nyár- és fűzfélékkel benőtt erdőtalajon létesítendő 
a csem etekert, első sorban ezeket a fanem eket irtással eltávolítják 
s az irtásból keletkezett gödrök behordása után, a talajt első alka
lommal 80—60 cm. mélységig (épp úgy, mint a szőllők telepíté
sénél) kapával felfordítják s a felszínre kerülő gyom okat és fa
gyökereket összeszedik. Ezt a m unkát késő őszszel és télen át, a 
vetés ideje bekövetkezéseig kell végeztetni. A fordításnál arra kell 
ügyelni, hogy a csem etekertül feltört terület gyepes és nagyobb 
m értékben televénynyel kevert felső része, a fordítás alkalmával 
legalúlra kerüljön, ami a csem eték m inőségére különösen nagy be
folyással van, ez lévén jóform án egyedüli trágyája a talajnak.

A talajfordítás vagy rigólozás kofával  következőképpen tö rté n ik : a 
csemetekertül kijelölt téren, egyik munkás egyenes élű gyepvágó ásóval, a 
csemetekerti tábla megfelelő hosszában, avagy szélességében a gyepet — ásó 
szélességű pászta hagyásával — egyenes vonalban végig metszi, utána jő a 
másik, ki a gyepet a kapával lehántja és a minden kapavágással levett 
gyepet az első pásztával szomszédos s útnak használandó térre veti; ez után 
a következő munkás, a már megkezdett árokból, 2—3 kapavágás mélységű 
földet vet ki s azt szintén a szegélyre hányja s így halad a gyepszaggató 
után. Utána még egy vagy két ember az előbbeni munkához hasonlóan, szintén 
kapával, egymástól egyenlő távolságban haladva, a fordítás mélységének meg
felelően emeli ki az árok földjét. Ez a kezdete a munkának. A tulajdon
képpeni talaj fordítás, az előbb leírt munkafelosztás szerint akkor történik, 
midőn a már kiásott gödörbe a szomszédos pásztát, az egymásután jövő 
4 vagy 5 munkás kapával úgy fordítja, hogy az egyes kapavágással kiemelt 
földdel, abban a sorrendben, amint a felső földréteget vagy az alantabbat
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emeli, a szomszédos kihányt árkot tölti fel. E munka közben a mély gyökér- 
zetű növények (kannamosó zsurló, tarackbúza, taracktippan, mosófenyer, 
pirosító büzér, homoksás, homokfűz, (Salix rosmarinifolia stb.) kapával le
metszett s felszínre került gyökérzetét, a munkás a már fordított talajra 
hányja, honnan fordítás után gereblyével összeszedik.

A már egyszer 80— 60 cm. mélyen fordított talajt, a követ
kező években csak 50— 4 5 —40 cm. m élyre szükséges fordítani 
s e fordítás szintén csak kapával történik. M inthogy ekkor a talaj 
gyepszőnyeggel m ár nincs fedve s növénygyökerekkel sincs átszőve,, 
a munka egy, legfeljebb két, egymásután következő munkással 
végezhető.

Szántással vagy ásóval hom okon a talaj fordítás azért nem  tör
ténik, m ert szántással a fordítás nagyon sekély, az ásóval való- 
m unkát pedig, a talaj laza szerkezete nagyon megnehezíti.

A fordítás munkáját, a helyi viszonyokhoz képest, legcél
szerűbb átalányban kiadni, de mindig állandó felügyelet mellett^ 
nehogy a munkás vagy a fordítás mélységétől eltérjen, vagy a. 
felszínre kerülő növénygyökerek összeszedését elmulaszsza.

f )  V e t é s .  Laza hom okon a vetés időszaka a tavasz. M ég 
a nagy magvú fanem eket is, mint: a tölgy féléket, szelíd és vad - 
gesztenyét, tavaszszal vetik. Oka ennek a körülm énynek az, hogy 
az őszi vetés idejétől kezdve, a tavaszig állandóan uralkodó szelek: 
a magtakaró talajréteget rendesen elhordják s a m ag felszínre ke
rül; így egyrészt sok napszámot emészt f tl  a betakarás gyakori 
munkálata, m ásrészt pedig a mag az idő viszontagságainak kitéve, 
csirázóképességéből sokat veszt. H átránya m ég az őszi vetésnek 
az is, hogy a szabályos sorok a gyakori betakarás következtében 
eltűnnek és a csem etekert gyomlálásánál a sorok nem  lévén egy
forma szélesek, m ind a kapával, mind a kapálóekékkel való mun
kálat késedelm et szenved és ebből folyólag a gyomláltatás költ
ségei is em elkednek. A tölgyfélék, különösen azonban a szelíd1 
gesztenve, őszi vetéskor a mezei egerek károsításától sokat szén- 
vednek; a hom okon gyakori egérfalás következtében a tölgynek 
mintegy 10— 15% -a, a szelíd gesztenyének pedig 15— 30°/0-a is. 
veszendőbe megy.

Tavaszszal, az elkésett fagyokra való tekintettel úgy vetnek, 
hogy a mag zöm ének kikelése május hó 15— 16-ára essék.

Az 1893. évi vetésnek s a mag kikelésének idejét a követ
kező táblázat érdekes adatai világítják meg:
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o c
r-1 ír.

Az elvetett mag neme. Elvetés
ideje.

Kelés
ideje.

Megjegy-
zcs.

i i Quercus pedunculata Ehrh. . . . . . .  .. . _ III '2 IV/21
2 Quercus pedunculata var. tardissima ............. . m/3 IV/29
3 Ouercus sessilifiora Sm................. ................ III/6 . IV 25
4 Ouercus hungarica Kit................... . ...  . .  . . ... IU/7 j IV/19
5 Juglans nigra (Americana) L......................... 111/27 | V/4
6 Bignonia catalpa L.................. ........................ ... 111/24 V/24 ci
7 Robinia Pseudo-Acacia L. .................................. v i j V /l4 rt
8 Acer Pseudo-Platanus L................— ................ ...... III/27 1 V/4 >

bß
9 Pinus leucodermis Ant. ... ... ... ... ... ... ... V/l V/l 5 cd

10 Pinus halepensis Mill........................................ — __ V/6
11 Pinus Austriaca Endl................. ... ... IV/22 V/l 4
12 Pinus silvestris L__  . ... _ . . . . . . . . .  ... IV/22 VI22
13 Pinus maritima Ait. . ..  ... ... ................... . ... IV/26 V/21
14 Pinus Strobus L. ............................  ..................... IV/27 V/27 'O

15 Pinus pinea L . . . . . . .  . . .  _ ........... V/l V/25 o
16 Platanus occidentalis L. .. ......... . . .............. IV /2 9  , V/l 7
17 Acer negundo L. . . — ................................— ... III/7 j IV/17 >

18 Populus alba L. ............ ..  ... ............................ v /i  9 : V/24
19 Alnus glutinosa Gärtn. ... . ............................ IY/28 ! V/l 7
20 Gymnocladus Canadensis Lam. . . . ... j V/10
21 Pinus Corsicana hort.......................  . . ... . . V/9
22 Quercus rubra L................................... ... ... ... V/l 6
23 Pinus Pinaster Lam. . ..  . . ...................  ... V/10 cd

24 Betula alba L. ... . . . . . .  .................................. : IV/28 V/20 N

25 Castanea vesca Gärtn. ............. ..  . ..  . j UI/27 IV/29 z
26 Ailanthus glandulosa Desf. ......................  .. ... IV/24 V/l 9 cn

27 Cereis Siliquastrum L. ... . . . IV/28 V/25 *o

28 Thuya occidentalis L.— ... ................... ...  ... j IV/28 V/22
29 Ptelea trifoliata L. —..........— ......................... . ... j IV/25 V/27
30 Spartium scoparium L. __ ......... ..................... IV/24 V/l 4
31 Spartium junceum L. ... ... ... ... ... ... ... ... IV/24 V/l 4
32 Fagus silvatica................... ..  .................................. V/3

A vetés m unkája előtt a talaj elegyengetése s más, az agyagos 
talajon szükségelt m unka elesik. M inthogy földfordítás alkamával, 
a szántáshoz hasonlóan képződött földhullámok, a fordított talaj 
felületének 2— 3 nap múlva bekövetkező felszáradásával s csak 
gyengébb szél hozzájárulásával is teljesen elsimulnak, a vetés m in
den  akadály nélkül eszközölhető.

A vetés sortávolsága, az ákác, bálvány, Bignonia, fekete dió’
26V a d a s : Erdó'műveléstan.
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glédics, szil, juharfélék, kőris, fekete- és erdeifenyő, szóval ama 
fanemeknél, m elyek elvetés után kisebb gondozást igényelnek, 
40 cm., s az ágyak nagysága is ezeknél a fanem eknél, rendszeres 
csem etekertekben 400 □  öl. Azoknál a fanem eknél pedig, melyek 
a kikelés idejéig s azután is naponkinti öntözésre szorulnak, mint 
az éger, nyír, a sortávolság 25— 30 cm. s a táblák ehhez képest 
1— 1-2 m. szélesek s 8— 10 m. hosszúak, egyrészt, hogy az öntözés 
m egkönnyíttessék, másrészt, hogy a több gondot s nagyobb fá
radságot kívánó gyomlálást a munkás a csem etekerti ágyáson kívül 
állva, végezhesse.

A bban az esetben, ha a talaj nedves, vagy esőre biztos ki
látás van, az ákácot fo rrá zva  vetik, különben pedig forrázatlanul. 
Ez az előkészítés 9— 12 napi, nedves időben 5 —7 napi különb
séget okoz a kikelésben, eltekintve attól, hogy a forrázatlanul el
vetett m ag szórványosan, m ég egész nyáron kél.

A forrázás úgy történik, hogy a m agot teknőbe vagy dézsába 
téve, reá forró vizet öntünk. Rögtön le is öntjük róla, s csak 5— 10 
perc múlva öntjük ismét vissza a magra s rajta hagyjuk mig 
egészen ki nem  hűl. A  m egdagadt s megszikkasztott m agot azonnal 
el lehet vetni.

Forrázva vetik az ákácon kívül a glédics, Spartium, Cercis 
siliquastrum s a Cytisus m agot is. A nyír, éger, platán, Bignonia, 
Ailanthus, szil és fehérnyárm agot, hogy a szabad földbe elvetve mi
nél gyorsabban kikeljen, az elvetés előtt 2— 3— 5 napig áztatják. 
Az áztatás abból áll, hogy a m agot napos helyre lefektetett 
zsákba teszik, ezután hom okkal gyengén befedve, langyos vízzel 
naponként többször jó l meglocsolják; midőn a m ag már csírázni 
kezd, elvetik.

A vetés nagyobb magvaknál, m ilyenek a tölgyfélék, szelíd és 
vadgesztenye, kézzel történik, épp így az igen apró és szárnyas 
m agvak is, m int az éger, nyír, szil, bálvány, Bignonia. Az ákác és 
az ehhez hasonló nagyságú m agvak (erdei, feketefenyő) elvetését 
pedig vetőtülökkel végzik.

A gépekkel való elvetés eddig azért nem volt használatos, 
m ert a hom okon a m ag erősebb fedést kíván, mint az agyagos 
talajon s kellő m élységre vetni az eddig ism ert gépekkel nem 
lehetett. (A Lótos-féle m agvető eke egészen jól beválik erre a 
célra is.) Általában a tölgy s az ehhez hasonló nagy m agvakat
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12— 14 cm., az akácot s ehhez hasonló m agvakat 8— 10 cm., a 
bálvány, Bignonia, kó'ris, szil, juharm agot 5—6 cm. mélyre, a nyír, 
•éger, platánm agot pedig, ha állandóan locsolják, hogy a szél a 
m agot fedő talajt le ne hordhassa, 1/ 2 cm. m élyre vetik el.

A  vetés, zsinór használata mellett következőképp történik: a 
^bevetendő tábla két hosszabb oldalán, 1 m. hosszú s 4— 5 cm. 
-vastag karókhoz erősített zsinórral, először is a 40—40 cm. 
-sortávolságokat jelölik (minden 40 cm. távolságban egy-egy csapot 
vernek  a földbe). Ezután a zsinórt összesodrással megkurtítják, 
annyira, hogy a tábla szélességének megfeleljen; erre a két nap
számos a vetőzsinórt, két végén levő karójával, az első sort jelző 
csaphoz helyezve kifeszíti s a karókat jó  m élyen a talajba nyomja. 
A z így kifeszített zsinór közepétől kezdve az egyik napszámos 
jo b b  felé, a másik pedig bal felé haladva, barázdahúzó kapával 
közvetetlenül a zsinór mellett barázdát húz, más 2 napszámos pe
dig, egyik szintén jobb felé, másik bal felé haladva, a vetőtülök
kel, vág}' csak kézzel szórja a m agot a barázdába; a vetőm unkások 
után jő  két gereblyés, kik a  barázdát behúzzák. M inthogy a gereb- 
lyés egyúttal zsinórhúzó is, egy zsinórnál 6 napszámos foglalkozik.

A nyír, éger, platán és fehérnyárm agot kisebb táblákba ugyan, 
d e  szintén ily eljárás m ellett vetik. A  különbség csak az, hogy itt gyen
gébb  földtakaró szükségeltetvén, a barázdát nem  gereblyével, (ha
nem  a szükséges földtakarónak megfelelőleg, kézzel szórják be.

Abban az esetben, ha a nyír, éger, platán, fehérnyár m agját 
-nem sorban, hanem  pásztásan vetik, a pásztát, kifeszített zsinór 
m ellett megfelelő széles deszkával nyom ják ki s ebben az esetben 
is a fedés kézzel történik.

K ülönben Királyhalmán előnyösen úgy vetik a felsorolt ap
róbb  magvakat, hogy a kifeszített zsinór mellett pálcával húzzák 
m eg  a  barázdát s fedésre kom poszt-földet használnak. Ezt a szél 
nem  igen hordja el s em ellett a sovány talajban kelő csemeték 
jó  táplálékot kapnak. Hátránya az, hogy a ló tetűk a komposzttal 
fedett barázdákat előszeretettel keresik fel s gyakran egy-egy ily 
soron  a kis csem eték nagy részét kidöntik.

A  tábla bevetése után következik annak szél ellen való biz
tosítása. A pró törm elék vagy törekszalm át teregetnek szét vé
konyan a táblán s ezt azután az 5—8 cm.-es fogakkal ellátott hen
g e rre l földbe törik. A  hengert egy vagy két napszámos kezeli.

26*
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Behengerezés után a táblát a gyepesnek hagyott útakróh 
benövő tarackbúza, taracktippan s más gyom ok ellen is úgy biz
tosítják, hogy 25—30 cm. mely árkolással körülhatárolják s az 
ebből kikerülő földdel körülszegélyezik.

Elvetés után az első gyom lálás 25— 30 nap múlva történik,, 
akkor t. i., midőn m ég a csem etesorok a közöttük fölverődő gyo
m októl jól m egkülönböztethetők. A  gyomlálást kapálással úgy 
kötik egybe, hogy bizonyos számú kapás után, ugyanannyi gyom 
láló áll munkába. Míg a kapások két-két sor között felállva, a 
sorok közt levő gyom ot kapával kivágják, utánuk a gyomlálok, a 
csem eték között növő gyom ot szedik ki.

Ezt a gyomlálási m ódot a királyhalmi szakiskola, a m ásodik 
gyomlálásnál újabban úgy módosította, hogy a 26 cm. széles sara- 
bolókkal ellátott Mokry-kapáló ekével, a sorból a gyom ot egyik  
munkás kimetszi, utána a másik a sorok közti gyom ot gereblyével 
csom ókba gyűjti, s a kapálóeke után, a gyom osodás mértékéhez. 
képest, 4— 6 lány a csem eték közül a gyom ot kiszedi. Megjegyezni 
való, hogy a M okry-ekével ezt a m unkát csak oly években vég
zik, m időn a vetéseket a szél m eg nem rontja, vagyis, ha a 
csem etesorok szabályosak m aradtak.

A  vetések m ásodszori gyom lálása és kapálása  közvetetlenül 
az aratás előtti időre esik, azaz június hó végére; ennél is kapával 
gyomlálnak, vagy pedig a Mokry-féle ekét használják. A munka, a 
közönséges kapával tö rténő m egkapálással egybekötött gyomlálás
nál csak annyiban változik, hogy a kapások után, a begyom osodás 
mértékéhez képest több vagy kevesebb, de többnyire csak a kapások 
száma felének megfelelő m unkás gyomlál.

A harm adszori gyom lálást kapálással augusztus végén vagy 
szeptem ber hó elején úgy teljesítik, hogy a kapások, kapálás közben 
a sorokból a gyom ot ki is tépik. K ülönben ezt a Mokry-féle 
kapálóekével (töltögető) is teszik, midőn az eke után 2— 3 gyerek, 
tépi ki a nagyobb gyom ot a csem eték közül.

Az iskolázott csem eték első kapálását és gyomlálását na- 
gyobbára a M okry-ekékkel május hó végével végzik. Az eljárás 
teljesen azonos a vetések harm adik gyomlálásával.

Az iskolákat, tekintettel arra, hogy m egkapáltatásuk kevés 
költséget igényel, a csem eték növekvésére pedig a kapálás igen jó  
hatással van, évenkint a szükséghez képest 4-szer, 5-ször is kapáltatják.
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A gyom láltatás ismétlésére és ennélfogva költségeire az idő
já rá s  van befolyással. Nedves évben a csem etekert ágyai 4—5-szöri 
gyomlálást is igényelnek, száraz időjárás mellett azonban csak 
2-szerit és még 2-szeri megkapálást, mely utóbbi alkalommal a 
gyomláltatás m unkája elenyészően csekély.

g ) I s k o l á z á s .  Az ákácot és bálványfát iskolázás nélkül 
használják fel a hom oki erdősítésekhez. Épp úgy a fekete és erdei- 
fenyőt is, am elyek az elvetés helyén, iskolázás nélkül m aradnak 2 évig.

Az iskolázás hom okon, zsinór mellett ásott árkokba a 
deliblati vassa l (ábrája az ültetés módjairól szóló fejezetben), közön- 
■séges ültetőfával s jó  nedves időjáráskor, am időn a hom ok annyira 
összetart, hogy a fúrt lyuk össze nem omlik, pörgefúróval ásott 
lyukakba is történik.

Legolcsóbb az iskolázás, ha deliblati vassal és fafúróval végez
tetjük, legköltségesebb, ha iskolázó árkokat ásatunk.

A szétágazó gyökérzettel biró egy éves csem etéket, m inők az * 
•éger, a suhánggá nevelendő, válogatott nagyobb ákácot, szilt, ár
kokba iskolázzák, a kis m éretüknél fogva erdősítésre nem  alkal
mas ákáccsem etéket, egy éves fekete- és erdeifenyőket, egy éves 
tölgyet, bálványt, glédicset deliblati vassal.

Az eljárás a következő: kifeszített zsinór mellett, a csemeték 
távolságának megfelelően s a gyökérzet m élységéhez képest egy, 
két vagy három  ásónyomnyira, két vagy három  napszámos egymás 
után  haladva, ásóval árkot hány; ezután egy kis lá n y a  zsinór jelzett 
helyén a csem etét az ásott gödör falához támasztja, s hogy helyéből 
ki ne mozduljon, maroknyi hom okkal a parthoz tapasztja; utána 
következik m ég egy lány, ki a kihányt földdel az árkot újra betölti 
:S lábbal a lazán elhelyezkedett földet betapossa.

A  deliblati vassal való iskolázásnál a kifeszített zsinór jel
zett pontjánál lyukat üt a m unkás s a vasnak ide-oda való moz
gatásával kibővíti; utána egy kis lány a lyukba helyezi a csemetét 
s a deliblati vassal rendesen egy asszony munkás, a lyuk össze- 
szorításával erősíti a földbe. Nagyobb a m unkaeredm ény, ha a 
deliblati vassal férfi dolgozik, ki a lyukat egy ütéssel elkészítve, 
tovább halad; a csem etéket em ellett egy kis lány helyezi a lyu
kakba s utána két asszony ültetőfával megerősíti.

A  fafúróval (ültető fa) történő iskolázás egészen hasonló 
a deliblati vassal történő iskolázáshoz.
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h) C s e m e t e  k i e m e l é s ,  o s z t á l y o z á s ,  o l v a s á s ,  b e -  
f ö l d e l é s ,  c s o m a g o l á s  h o m o k o n .  A csem eték kiem elésé
nek ideje a tölgynél, kőrisnél október 10— 15-ével, az ákácnál: 
azonban csak novem ber hó 1-ével kezdődik. Az ákácnál általában 
addig ta rt a vegetáció, mfg a levélzetet erős dér nem  éri. így  
megesik, hogy az ákácnál a lombhullás csak novem ber 5 — 10-én 
áll be.

Hom okon a csem etekiszedés a legkönnyebb csem etekerti 
munkákhoz tartozik, s oly sértetlenül, teljes gyökérzettel s emellett 
kevés költséggel csem etét kiemelni más talajnem nél nem  is lehet. 
Ehhez a gyorsan végzendő munkához, a m unkásokat csoportokra 
osztva állítják be, egyrészt azért, hogy a csoportok munkája ellen
őrizhető legyen, m ásrészt pedig, hogy az oly munkálathoz, melyhez 
gyerek-napszám  esetleg női napszám is elégséges, ne kelljen drá
gább m unkaerőt felhasználni. (Ez a szabály különben, általános- 

• ságban érvényes.)
A csoportokba sorozott m unkások száma változást egyik

másik csemetefajnál csak annyiban szenved, hogy ott, a hol 2 ásó
nyom  mélységig haladó gyökérzettel biró csem etéket kell ki
emelni, két férfi, 3—4 ásónyom  mélységnél, 3 vagy 4 férfi m unkást 
osztanak be az ásatás m unkája végzésére.

A két ásónyom  m élységnek megfelelő hosszú gyökérzettel 
biró csem eték kiemeléséhez szükséges munkaerő, a végzendő
m unkák szerint következőképpen oszlik meg:

2 ásó m unkás (férfi);
1 döntő m unkás (férfi);
1 kiem elő m unkás (nagyobb fiú);
1 csemete hordó munkás (gyerek);
1 osztályozó m unkás (leány);
2 számláló munkás (leány vagy asszony).
Három  ásó mélységig terjedő gyökérzetű csem eték vagy su - 

hángok kiem elésénél az ásó férfiak száma 3, négy ásónyom nál 
4  szokott lenni.

A csem eték kiem elésénél s osztályozásánál az eljárás azonos- 
azzal, m elyet az iskolázásnál ism ertettünk. Pl. 2 m unkás a cse
m etesor előtt kiássa az árkot. A  döntő az első és m ásodik csem ete
sor között az ásó függélyes beütésével a csem eték gyökereit el
metszi s egyidejűleg az elválasztott csem etesort a kiásott gödörbe-

4
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dönti, eközben a kiemelő a csem etét tövénél megfogva, a földből 
kirántja és az árok partjára helyezi. Egy gyerek a csem etéket 
felszedi s az osztályozó előtt halmozza föl, hol a két osztályba 
sorozott csemetéket a két szám láló  összeszámlálja s a csem etét 
hordó gyerek ugyanabban a táblában, 500-as sorok szerint el is 
földeli.

A csem etéknek válogatása itt is azért szükséges, hogy a 
csem eték közül, bármily sikerült legyen is a vetés, bizonyos °/o-ot 
erdősítésre felhasználni nem  lehet; ezt tehát ki kell válogatni s 
iskolázásra visszatartani.

A  csem eték beföldelése úgy történik, hogy abban a táblá
ban, melyből kiem eltettek, a nedves homokig terjedő m ély árkot 
ásnak s az abba ferdén elhelyezett csem eték gyökereit a követ
kező árok kikerülő földjével betakarják. A csem etékkel kitöltött 
árkok ilyképpen egyközü sorokban következnek egymásután.

A  csem eték itt-ott m egsérült gyökérzetét csakis közvetetlenül 
az erdősítés előtt metszik.

Ha a kedvezőtlen időjárás m iatt az iskolázásra visszamaradt 
csem eték iskolázását a jövő évre kellene halasztani, akkor a cse
m eték beföldelése gondosabban történik. Ez az ú. n. téli beföldelés 
abból áll, hogy szélmentes táblában a csem etéket 45—50 cm. m élyre 
s egymástól oly távolságban földelik be, hogy gyökérzetük össze 
ne érjen, az így beföldelt csem eték fölibe száraz hom okot szórnak, 
hogy a csem eték törzsei között levő rések is betöm ődjenek. A  mélyre- 
földelés szükséges az elfagyás m egakadályozása miatt, a csem eték 
gyérebb elhelyezése pedig azért, nehogy a gyökerek összeérése 
helyén, a csem eték m egpenészedve elhaljanak.

H om okon a csem etéket egyszerűen csak szalm akévékbe 
csomagolják.

A csomagolás szintén csoportokban történik, m ég pedig 6 cso
port csomagolóhoz két kévekötő nőt (tányér készítő) alkalmaznak. 
Egy-egy csoport csomagoló áll 2 férfi- és egy nőből. A  nő te re
geti a kévét, mohával látja el s kötözéskor tartja a köteget, míg 
a két férfi befonja.

Kötözésre vesszőt és 5— 6 mm. vastag kenderzsinórt használnak. 
Vesszővel kötik csom óba a csemetét, m ert a zsineg a kötés helyén 
rongálja a csem etéket. A kötegeket újabban már nem  szalmából 
font gúzszsal kötik, m ert 6 csoport számára legalább 4 m unkásnak
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kell gúzsokat készíteni, sok szalmát pocsékolnak el s a m unka sem 
halad a gúzsok gyakori szakadása miatt gyorsan, hanem vesszővel 
és zsineggel. A  m unkaeredm ény e mellett állítólag egy harmadával 
nagyobb.

Az eljárás a következő: a rozsszalma-kévét (tányért), melyet 
tetején két tányérkötő nő előbb már zsineggel erősen összekötött, 
a csoporthoz tartozó lány a földre fekteti s köralakban szétteregeti, 
majd letaposva a lekötött felső szalmacsomót, közepére m ohát tereget 
s azt, ha szállítás közben fagyástól nem kell tartani, meglocsolja. A 
két férfi munkás eközben 5 0 0 ,— vagy kisebb csem etékből 1000 drb. 
ákácot vesszővel kötegekbe köt s miután a gyökerek közé mohát 
dugdostak, a köteget ráhelyezik az elkészült tányérra. A csoporthoz 
tartozó nő az így elkészült csom ót addig tartja, míg a két férfi 
munkás, a felhajtott szalmára a csomag félmagasságában hurokra 
vetett kötéllel, a csom ót lehetőség szerint összeszorítja. Ezután a 
köteget zsineggel 3 helyen keresztül kötik, majd, hogy a kereszt
kötéseket fel- vagy lecsúszás ellen biztosítsák, hosszában is 3— 4 
helyen egymással összekötik.

Egy csoport munkás ily m ódon naponkint m integy 30— 35 
köteget készít s a csem eték nagysága szerint 30— 35000 db. cse
metét, esetleg az 1*5 m. hosszú csem etékből 15— 18000 drbot 
csomagol.

27. A  csemetenevelés költségei.

A  csemetenevelés, am int ez m ár az előbbiekből ismeretes, 
sokféle m unkálattal van egybekötve s ennélfogva a költséget is 
sokféle tényező számbavétele alapján kell megállapítanunk. Ugyanis 
tek in tetbe kell vennünk a csem etekert talajának megművelését, a 
bekerítést, a vetést, iskolázást, gyomlálást és védelm et, a trágyázást, 
valamint a talajértéknek, mint tőkének, évi kam atait is. Leginkább 
befolyásolja a csemetenevelés költségeit a helyi 7iapszámbér, meri: 
a m agbeszerzés s az alkalmazott trágya költsége stb. ehhez képest 
elenyészőleg csekély. A napszám bér vidékek szerint rendkívül vál
tozik s ennélfogva a csemetenevelés költségei is, vidékek szerint 
nagy ingadozásoknak vannak alávetve. így  Tem esvár, Szeged vidékén 
a férfinapszám 60— 80 kr. egészen 1 frt, holott pl. a besztercebányai 
erdőigazgatóság kis-garami erdőgondnokságában 50 kr. Nagyobb cse
m etekertek  kezelésénél ez a bérkülönbség egy évben jelentékeny
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összegre rúg. Befolyást gyakorol továbbá a csem eték mibe kerü- 
lési költségére nézve az, hogy csem etéink a csem etekertben milyen 
veszélyeknek, vagy károsításoknak vannak kitéve. így pl. ha cse
m etekertünket a cserebogár pajodjai ellen is kell védelmeznünk, 
vagy ha kényszerítve vagyunk erdeifenyő-csem etéket nevelni s a 
tűhullás betegségével kell küzdenünk, vagy ha az egérjárás gyakori 
stb. sokkal többe kerülnek csemetéink, mintha csem etekertünk 
ilyen károsításoktól m entve van.

A  csem etenevelés költségei ezek szerint ugyan a helyi viszo
nyoktól, a csem etekert fekvésétől, s m inőségétől (könnyen gyomo- 
sodik-e ? stb.) s a különféle esélyektől függnek, de apasztásukra a 
gondos és körültekintő csem etetenyésztő jelen tékeny  m értékben 
hathat, m ég pedig főképpen a csem etekert helyének megfelelő 
helyen történő kitűzése s helyes megművelése, egészséges vetőmag 
beszerzése, célszerű és olcsó vetésm ódok és iskolázási eljárás alkal
mazása s okszerű ápolás és védelem által. A  helyes m unka és idő
beosztás, valamint a férfi, asszony s gyerek-m unkásoknak a munka 
m inősége szerinti csoportosításával szintén alább szállíthatjuk a 
csem etenevelés költségeit s épp úgy azzal is, ha a teljesen ellen- 

-őrizhető munkálatokat, m int az árkolást, kerítés készítését stb. nem 
napszámban, hanem  alku szerint végeztetjük.

A  csem eték nevelésének költségeit fanem  szerint s 1000 drbon- 
kint pontosan m egállapítani nagyon nehéz, m ert a csem etekerti 

■ m unkálatokat m inden egyes fanem re nézve külön megállapítani 
pontosan nem  lehet. Ezért m indig igyekezzünk több év m unkála
tainak átlagos eredm ényeiből a m ibekerülési költséget kiszámítani, 
m ert csak az így szerzett adatoknak lehet gyakorla ti értéke. Ahol 
csak egy fanemmel s kis csem etekerttel van dolgunk, ott a költség 
megállapítása semmi nehézséggel nincs egybekötve.

A költségre vonatkozó adatok, összehasonlítási célokra alapul 
csak abban az esetben szolgálhatnak, ha az összehasonlítás tárgyát . 
képező csem etekertek viszonyait befolyásoló összes tényezőket m ér
legeljük s a csem eték term elésére vonatkozó költségadatoknak csakis 
akkor van értéke, ha egyúttal a csem etekertek m indennem ű saját
ságát ismerjük. Azonkívül, az egybehasonlításoknál nem  szabad mel
lőznünk a csemeték minőségét sem, m ert egyazon korú csem eték 
minősége között a vetés s nevelés m ódja szerint, nagy különbség 
lehet, s éppen ez zárja ki a számszerint történendő összehasonlítás
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m egengedhetó'ségét. Pl. ugyanazon költséggel több vagy kevesebb- 
csem etét nevelhetünk, aszerint, am int sűrűbb vagy ritkább vetést 
alkalmazunk. Ha tehát az egyik csem etetenyésztő, ugyanazzal a 
költséggel több csemetét, de m inőségre gyengébbet, rosszabbat 
termelt, m int a másik, am ely kevesebbet s épp ezért jobb  m inőségűt 
kapott, az összehasonlításnál eme körülm ény mellőzésével s csakis 
a számbeli adatok felhasználásával nagy hibát követnénk el.

A csem etenevelés költségeire vonatkozólag felvilágosítást adnak 
a következő, több évi m unkaeredm ényből egybeállitott adatok.

Szerző adatai, melyeket a vadászerdei (síksági, meleg termőhely alatt, 
kötött agyagtalajon (buzaföldön) telepített 20 kát. holdas csem etekert munká
latai alapján állított össze.

Telepítési költség s munkaszükséglet (1 hold csem etekertre):
1) 1 kát. holdnak kétszeri mély megszántása, megfogasolása és sima

beboronálása mellett 2 igás napszám á 5 frt_ ... ... 10 frt — kr.
2) 160 folyó öl árok kiásatása, a csem etekert körül, 

folyó ölenkint 16 kr (az árok felső szélessége T2 m,
alsó szélessége 0-4 m, magassága 0‘70 m.) ... . ..  25 frt 60 »

3) 160 folyó öl közönséges sövénykerítés készítésének
költsége ölenkint 60 krajcárjával ...................... ...  ... 96 frt — »

4) Kapu, ajtó és hidkészítés. ................... ... _ ...  _ 12 frt — »

Telepítési költségek összesen 143 frt 60 kr.

Egyéves tölgycsemeték előállítási költsége:

1) 143 fr t 60 k r. tö r le sz té se , 10 év  a la t t  5°/0__ . . .  . . .  ______  19 fr t 89 kr..
2) E g y  h o ld  fö ld  év i b é r e . . ...............................      15 fr t —  »
3) A b e v e té sé re  ke ll 35 h l. m ak k  1 fr t 50 k rjáv a l _ . . .  52 f r t 50 »
4) 35 hl. m ak k  e lv e té sé re  szü k ség es 35.napszám , á tla 

g o san  55 k rjával. . . .  . . .  . . . . . __ 19 fr t 25 »-
5) A so ro k n a k  e lső  g yom lálására  35, a  so rk ö zö k  m egka- 

p á lta tá sá ra  a  M okry-féle kézi k ap á ló  ek év e l 5 napszám ,
ö sszesen  40 napszám  á 55 k r ...................................................  22 fr t —  »

6) A m áso d ik  g yom lálásra  15 napszám , á  55 k r. é s  a
so rk ö zö k n ek  a M okry-féle k ap á ló  ek év e l való  k é tsz e ri 
m eg k ap á lásá ra  6 napszám  á 55 k r. . . .  ....................... . . .  12 fr t 30 »

7) Az egy  h o ld o n  te r m e t t  490.000 d rb . c se m e te  k isze
d é sé re , 100-as c so m ó k b a  való  ö ssz e k ö té sé re  s beföl- 
d e lé sé re  e z e re n k in t 0 ‘5, ö sszesen  te h á t  245 napszám ,
60 k rjáv a l . . .  ................ —........................................................  147 fr t —  »

Ö sszesen  ..........  287 f r t 94 kr..

Került tehát ezek szerint 1000 drb egy éves tölgycsemete 58 krba.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



411

Ez a nagyon kedvezőnek mondható eredmény a makk olcsóságának s 
annak tulajdonítható, hogy a munkát ügyes, gyakorlott munkások végezték 
s hogy a csemetekert már többször megművelt porhanyós talajt alkotott. 
A földnek megforgatása tetem esen emelné a költséget.

Két éves tölgycsemeték nevelésének költségei. (Ha még a csemeték egy évig helyben
maradnak.)

1) Az e lső  év  k ö ltsé g e i a  k iszed ési k ö ltsé g e k  lev o n ásáv al 140 f r t 94 kr-
2) Az e lső  év  k ö ltsé g e in e k  k am a tja  . . .   ............__ _ . . .  7 f r t 0 5  »
3) E g y  h o ld  föld b é re   . . . .............................. .... . . .    . . .  15 f r t — »
4) A te le p íté s i  k ö ltsé g e k  tö r le sz té se  .............. .............. . . .  19 fr t 89 »
5 )  E lső  gyom lálás é s  k a p á lta tá s , m in t az e lső  é v b en  . . .  22 fr t — »
6) M ásodszori k ap á lá s , a  M okry-féle ek év e l, 3 napszám

á 1 fr t . . .  —........... ................ ..................... —.  ......................  3 fr t — »
7) 400.000 d a rab  c se m e te  k iszed ése  (nem  csom agolása) s 

b e fö ld e lé se  ezre  0 ‘6, ö sszesen  240 n apszám  60 k rjáva l 144 fr t — »

Ö sszesen  . ____  351 fr t 8S kr.

K erü l te h á t 1000 d rb  2 é v es  tö lg y c se m e te  88 k rb a .

Három éves iskolázott tölgycsemeték nevelése.

1) Egy kát. holdnak 2 évi bére______ ____ ____________  30 frt — kr.
2) A telepítési költségek k é t évi törlesztése...................... 39 frt 78 >
3) Egy kát. holdnak felásatása egy ásó nyomra 56 nap

szám 60 k r já v a l.. ._______________ _____ _______ ___ 33 frt 60 »
4) 115.100 drb. egyéves csemete költsége 65 krjával ezre. 74 frt 82 »
5) 115.100 drb. egyéves csemete kiültetése 20—25 cm. 

távolságban, ezre 16, összesen 184 napszám 50 krjával 92 frt — »
6) Egy kát. hold 3-szori megkapáltatása a Mokry-féle

ekével 3X 3 =  9 napszám á 1 frt . . .  ______________  9 frt — »
7) Egy kát. hold 3-szori megkapáltatása a második évben 9 frt — »
8) 115.000 darab csemete kiszedése, olvasása és nyesése

1.5 napszám, összesen 173 napszám 60 krajcárjával. 103 frt 80 »

Ö sszesen .........  392 frt — kr.

Kerül tehát 1000 drb. 3 éves iskolázott csemete 3 frt 41 krba.

Ez a költség-kiszámítás igen kedvező viszonyokból eredő adatok 
nyomán készült, s oly csem etekertre vonatkozik, a melyben holdanként 35 hl. 
egészséges makk vette te tt el s hol a vetés kitűnően sikerűit.

Biztos tájékozásul szolgálhat azonban mindenütt, ahol a tölgycsemetéket 
kell nevelnünk.
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Fekete Lajos s z e rin t: 1)
Vetőkertek és fa isko lá k  területe, a z utakat be nem szám ítva

Té
te

l
sz

ám 1000 drb csemete előállításához szükséges j Terület 
í □  méter

A) Vetőkert.

i Tölgy pásztás vetésnél, 1—2 éves csemetéhez ... ... . . ... í 10—30
2 , teljes vetésnél 1—2 „ . ...............  ... 5—15
3 Gesztenye pásztás vetés 1—2 „ ... ......... ...... ! 15—35
4 Akác 1—2 „ . ___________ I C0—80
5 Kőris, Juhar, Szil, Eger pásztás vetés 1 — 2 éves csemetéhez j 10—30
6 Jegenyefenyő 2 éves csemete .............. ............. ........... . ... 1'5—3
7 Lucfenyő 2 éves csemete. . . . . .  ... ......................................... 1—3
8 Erdei- és feketefenyő 1—2 éves csemete ......................... ! 2-5—5
9 Vörösfenyő 2 éves csemete ................... ................... . . . . 3—G

10 Lúcfenyő 3 éves nem iskolázott csemete . . ................... . ... 3—5
11 Jegenyefenyő 3—4 éves nem iskolázott csemete ............. . ... 3—G

B) Faiskola.

12 3—4 éves ákác-csemeték neveléséhez ............. . ... ................ 160—200
13 3—5 éves más lombfák nevelésére _ 80—150
14 3—4 méteres suhángok nevelésére ... ............. ..  ... ... 500—700

Csemetekertek telepítésére és ápolására szükséges napszámok.

3  5
r-1 yj : Napszám

A) ioo □  méter területre eső költségek.
i A talaj kétszeres felszántása, ekenapszám.................................. 0-05—0-10
2 A gyepnek felszedése, félrerakása, a talajnak kövektől s gyöke-

lektől való megtisztítása és felásása.................................. 3—G
3 A fák 3/ö-ének kivágása, az erdő alatt nőtt fáknak és a tus-

koknak kiirtása, a talaj megtisztítása a gyökerektől, felkapá-
lása és a területnek főutakkal való beosztása ...............  ... 10—20

4 Az őszszel felszántott, vagy már használatban levő csemete-
kertben a táblák felásása, meggereblyézése 1—3

5 A táblákban a mesgyék kinyomása s az ágyak bevetése_ ... 1 — T2
6 A csemetekertek évi ápolása, u. m. gyomlálás, kapálás, öntő-

zés stb.....................................  ... ......................................... 3—7
7 60 cm.-re való megforgatás könnyű földben ... ................... 2—4

*) Fekete L. : ,A Magyarországon előforduló főbb fanemek csemetéinek ter
mesztése és elültetése-1 (113—116. 1.).
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O E
í ' gr-1 cn

Napszám

B) Csemetekertek bekerítése.
8 Árokásás, felül 90, alul 30 cm. széles és 60 cm. mély, 1 m. 0-1— 0-2
9 Rúdkerítés 3 rúddal; a fa hozatala a közeli erdőből, oszlopok

felállítása 2—2 méterre, rudak felszegzése, folyó méterenkint 0-05—0-10
10 Sövénvkerités ....................................................  . _ ... ... ... 0-15—0-2

Iskolázás munkaszükséglete.

£  §
t-1 'T. 1000 csemete Napszám

i 1 éves erdei, fekete és vörös fenyő, 2 éves jegenye és lúc-
fenyő iskolázása... ... . ......................... ......... 0-4—0-8

2 1 éves lombfa-csemeték iskolázása (az ákác kivételével) ... ... 0-5—1-0
3 1 éves ákác, vagy 2 éves más lombfa-csemete iskolázása ... 0-8—1-6
4 3 éves ákác, vagy 4—5 éves más lombfa-csemete iskolázása 3—6

A  csemeték kiszedése, szám lálása és apró csomagokba való kötése.

O £
r- & 1000 darab csemetére Napszám

A) Erdőből.
i 2—3 éves jegenyefenyő-csemeték kiszedése erdei vetésekből, 

vagy természetes csemetésből 100-anként való csomóba kö-
tése és kis távolságra való szállítása..................... ...... . ..  ... 0-5—1-8

2 2—3 éves égerfa-csemeték kiszedése tőzeges talajú erdőből ... 0-8—2'2
3 1—2 éves tölgy-csemeték kiszedése erdei vetésekből_... ... 1-5 -3-0

B) Csemetekertből.
4 1 éves erdei, fekete és vörös fenyő, 2 éves jegenye és lúc-

fcnvő-csemete kiszedése és számlálása .................................. 0-4—0-5
5 2 éves erdei, fekete és vörös fenyő, 3—4 éves jegenye és 

lúcfenyő-csemcték kiszedése, számlálása és kis csomagokba
való k ö té se ................................. ... 0-4—0-8

6 1 éves ákác és 2 éves más fajú lombfa-csemeték kiszedése,
számlálása és megnvesése..........................................................! 1-2—1-8

7 2 éves ákác, 3 éves más fajú lombfa-csemeték kiszedése, |
számlálása és megnyesése................... ....................................... 1<M

8 4—5 éves iskolázott lombfa-csemete kiszedése, megnyesése
és számlálása ... . . . _ _______ ... ......................  ...  ... 3—5
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Példák. Fekete Lajos adatai alapján :

Pénzösszeg
kor. fillér

80

| 2 —
i —

: 8 40

40

50

13 10

2 62

50

4 12

1-sű példa.

Mennyibe kerül a 2 éves tölgy-csemeték ezre vetó'kertek- 
ben termesztve.

100 m2 csemetekert telepítése végett a talaj 2-szeres fel
szántása került átlag 0'08 ekenapszámba 10 koronával
számítva . . ................................... __ ............................... . . ..

Tavaszszal a terület felásása, meggereblyézése és táblákra 
való osztása, 2 napszám 1 koronával számítva — ...  ...

3 Mesgyék kinyomása és ágyak bevetése, 1 napszám 1 kor.
4 A kert évi ápolása, 6 könnyű napszám 70 fillérrel és két

szer véve (két éven át) ................... .............................. .
Sövénykerítés a csemetekert körül:

(Ha pl. a csemetekert hossza 100 méter, szélessége 60 
méter, akkor kerülete 320 m., területe 6000 m2; de ebből 
az utak és mesgyék felfognak pl. 2000 m2, s marad 
bevetendő terület 4000 m2; 100 m2-t terhel tehát 8 m. 
sövény.)
8 m. sövény 0‘15 napszámmal =  1’2 nap

szám 1 koronával ... . ..  ____. . . __  1 kor. 20 fii.
Tegyük fel, hogy az anyag kerül-.............  80 „

Összesen 2 kor. — fii. 
Feltéve, hogy e kerítés 10 évig tart, vesszük a 2 évre
eső rész t____ _____ __________________.. .  . . .  . . . ___

100 m2 csemetekert bevetésére felszámítunk 50 liter kocsá- 
nos tölgymakkot. 1 hl. makk szedése jó makktermés 
mellett 1 napszámba, tehát 1 koronába, 50 liter (azaz tys 
hliter) kerül _ —.......... . — _ ____... ... ___ . . . __

Összesen került a 100 m2-en termesztett tölgycsemete ... 
1000 tölgy csemete számára átlag szükséges 20 m2; 1 m2-re 

esik a fennebbi költségekből 13*1 korona, 20 m2-re
13-1X20 ...  .......................................................... ..................

Ehhez hozzászámítjuk még a kiszedést és 50 darabonkint 
való csomagokba kötést, mohával, amire felveszünk T5 
napszámot .................. . ........................... .................. ......

Tehát útra készen, kerül 1000 2 éves csemete.
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o E Pénzösszeg

^  *1 kor. fillér

2 -ik  példa .

1
Mennyibe kerül iooo drb 4 éves iskolázott kőris-csemete.
A csemetekert felásását, berendezését és bekerítését úgy 

számíthatjuk rövidség okáért, mint az 1. példában (lásd 
annak 1., 2., 3., 4., 5. tételét)................... ......................... 4 20

2 A kert 1 évi ápolása (mert először az iskolázandó 1 éves cse
meték árát kell kiszámítanunk) 4 könnyű napszám á 70fillér 2 80

3 Pásztás vetéshez szükséges 1"2 kg. mag. Ha kg.-iát vesz- 
szük 40 fillérrel.........  ... ... ... ... ............. . ... _ 4S

Került összesen 100 m2 .........................................................  1 7 48
4 1000 darab 1 éves csemetét nj-erünk (mivel egy éves, a j 

legkisebb tételt vesszük) 10 □  m. területen :
1000 drb termesztése tehát kerül... . . . .  .............. . j — 74

5 Ennek kiszedése (mivel csomagolni nem kell, a legkisebb ;
tételt vesszük) kerül 1-2 napszám (könnyű napszám is 
lehet) 1-2X70 ..................................  . 84

6 Ennek iskolázása 0‘S napszám, á 1 korona — 80
7 3 évi ápolás 100 m2-en; 12 napszám á 70 fii. =  8 kor.

40 fillér, de ez 100 m—re szól; már pedig 1000 egyszer 
iskolázott kőris-csemetének kell faiskola terület körülbelül 
(80—150) 110 m2; s eszerint az ápolás 3 éven át ki
tesz 8-40X110 ..................................... .............. ... . . ... 9 24

8 A csemeték kiszedése, nyesése, számlálása, apró csomókba 
kötése, 4 napszám ä 1 korona .........  . . . .  ... ... . . 4

Összesen 15 62 |

1

Ebből kitetszik, hogy az iskolázás költséges dolog és az 
árt különösen a nagyobb terület tisztán tartása emeli fel.

3-ik  p éld a .
Mennyibe kerül 1000 darab 3 éves iskolázatlan lucfenyő- 

csemete ?
A talaj előkészítése 100 m2-en, 4 napszám á 1 korona ___ 4

2 Mesgyék kinyomása s bevetése, 1 asszonynapszám _ _ — 70
3 3 évi ápolás, 4 napszám évenkint, 12 napszám, ü 70 fillér 8 40
4 Vegyük fel, hogy csak egy kis ideiglenes csemetekerttel van 

dolgunk, melynek 100 m2 ágyterületére 40 m. kerítés esik*. 
Rúdkerités mét.-kint 0’08 napszám, ä 1 kor. 8 fillér, 8 X  4 ... 3 20

5

(Az egészet felszámítjuk, mert 3 év múlva a kertet fel
hagyjuk)

2 kgr. mag, á 1 kor. 20 fillér ... ... . 2 40
Összesen 18 70

6 1000 csemetére számítunk 4 m2-t, erre esik a fennebbi 
összegből * _ _ ... .. . . ____ - 74

7 A csemeték kiszedése, számlálása és apró csomókba kötése 
0"6, a 70 fillér . . ... . _ . . . . 42

J  Összesen 1000 drb 3 éves lúcfenyő-csemete ...................... I 1 16
* Ez az eset áll be akkor, ha pld. az ideiglenes csemetekert hossza 20 m., szélessége 12 m., 

tehát összesen a területe 240 m2, ebből az ágyak elfoglalnak pld. 160 m2-t s a  kerület összes hossza 
-64 m., 160 : 100 =  64 : 40.
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//. Erdőültetés.

i . Szabályos és szabálytalan ültetés.

Az erdőtelepítés és a m esterséges felújítás ültetéssel is tö rténhe
tik, m időn a felújítandó vagy erdősítendő területen bizonyos
távolságban s bizonyos m ód szerint csem etéket ültetnek el. A cse
m etéknek a beültetendő területen való elosztása m ódját hálózatnak 
nevezzük s aszerint, am int a csem etéket csak szem m érték utánr 
vagy a term észetes úton keletkezett csemetés pótlásánál itt-ott ül
tetik el, a hálózatot szabálytalannak, vagy pedig, ha bizonyos
m eghatározott m értani alak szerint történik  elosztásuk, szabályos
nak mondjuk.

— — ---------- o

, ,

—

157. ábra.

A  szabálytalan ültetést rendesen oly vágások erdősítésénél 
alkalmazzák, ahol szabályos hálózatot kitűzni a visszamaradt galy- 
lyak, tuskók stb. m iatt nem  lehet, vagy ahol hiányosan erdősűlt 
területeket kell pótolni. Ilyen helyeken a csem etéket csak szem
m érték szerint ültetik ki olyan távolságban, mely a záródásnak 
megfelel.

A szabályos ültetés valamely mértani alak kitűzésével ott tö r
ténik, ahol ennek kivitele nagyobb akadályokba nem  ütközik- 
Ennél m egkülönböztetjük:

1. A  négyes hálózatot, melynél a kitűzött négyzetek sarokpont
jaiba ültetik a csem etéket (157. ábra);
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2. a hárm as hálózatot, m elynél az egyenlő oldalú három szögek
ből alkotott hálózat m inden egyes három szögének csúcspontjaiba 
ültetik a csem etéket (158. ábra);

3. az ötös hálózatot, ahol a négyes hálózat m inden négyzetének 
közepébe is ültetnek csem etét (159. ábra).

Ez az utóbbi egyébiránt nem egyéb, mint a négyes hálózatnak módo
sítása, mert ha a négyes hálózatban 
álló csem etéket egymással átlóikkal 
összekötjük, oly kisebb s ferdén álló 
négyzetek keletkeznek, melyeknek ol
dalhossza a nagy négyzetek átlóinak 
felével s ugyancsak a nagy négyzetek 
oldalainak mintegy 0'7-vel egyenlő (160. 
ábra). Célszerűbb az ily kitűzés helyett 
az egyszerűbb négyes hálózatot a meg
állapított csemetetávolság 0'7-vel ki
tűzni s az eredmény ugyanaz lesz.

4. A  soros hálózatot. Ennél a 
sorok egym ástól való távolsága na
gyobb, mint a csemetéké s a távol
ság közötti különbség természe-
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160. ábra. 161. ábra.

tesen kisebb-nagyobb lehet. A  soros ültetésnél is a csem etéket a 
sorokban egym ástól egyenlő távolságban ültetik s ha ezeket a 
szomszédos sorok szembenálló csemetéivel összekötve gondoljuk, 
derékszögű négyszöget kapunk (161. ábra).

l raJű S : Erdöművcléstan. 27

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



420

különbség, mely azután az állabok további növekedése folyamán 
m indinkább elenyészik.

A hálózatok kitűzése abban áll, hogy a kiültetendő csem eték 
m indegyikének helyét kell kijelölni. E rre a célra szolgál az ú. n. 
ültető zsinór (164. ábra), mely erős kenderből, 5 mm. vastagságban 
s 40—60 m éter hosszúságban készül s nehogy tágulás- vagy ösz- 
szehúzódásnak legyen kitéve, a nedvesség behatása ellen lenm ag
olajjal kell beitatni. K ét végére erős, körülbelül 3 0 —40 cm. hosszú, 
hegyesre megvasalt s felső részükön vasgyűrűvel ellátott cöveke- 
ket erősítenek. A  zsinór könnyű kezelésére igen alkalmas a vasból 
készült, általánosan ism ert zsinór-motóla. A zsinórt a csem ete
vagy sortávolságoknak m egfelelően be kell osztani s az osztó
pontokat jó l látható jelekkel ellátni. A  beosztás a sík helyen 
kifeszített ültetőzsinóron mérővessző segítségével történik s a 
távolságokat rikító színű, piros vagy sárga fonalakkal jelzik. A  be
osztás helyességéről időközönkint m eg kell győződnünk, m ert

l(i4. ábra.

tartósabb használatnál a zsinór mégis csak nyúlik s az elkopo tt 
vagy elrongyolt jelző fonalakat is ki kell újakkal pótolni.

A hálózatok derékszögeinek kitűzéséhez a zsinóron kivűl 
m ég szögtüzőre (165. ábra) is van szükségünk; ez legegyszerűbb 
alakjában kem ény pallódeszkadarabból készült tárcsa, m elynek 
közepén két irányító csatornácska metszi egym ást m erőlegesen. 
A földm éréstanból ism ert szögtűző dobot is jól használjuk erre a célra..

2. Az ültető hálózatok kitűzése.

A soros hálózat kitűzésénél két zsinórt kell használn i; az 
egyiken a sor- a másikon pedig a csem etetávolságok vannak m eg
jelölve. A  hármas és négyes hálózatnál elég egy zsinór is, habár 
egyform án beosztott két zsinórral a kitűzés m unkája ezeknél is. 
gyorsabban halad.

A  négyes hálózat kitűzése úgy történik, hogy a hálózat külső 
pontjait a rendesen szabálytalan alakú területen kivűl helyezzük
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(166. ábra), ha pedig ebben akadályozva vagyunk, akkor belül, de 
úgy, hogy a lehető legnagyobb derékszögű négyszöget kapjuk 
(167. ábra).

A  zsinór egész hosszával x  (166. ábra) s a HE, af, bg, 
eh, di, ek, Fg, lo, mp, nr, HG-rudakkal jelzett irány pontok segít
ségével tűzzük ki a nagy hálózatot s m inden egyes nagy négy
szög csúcspontjába karót helyezünk. Ha az erdősítendő területen 
belül eső nagy négyzetek legszélső pontjai a terület határvonalaitól 
m ég messze esnek, akkor a széleken a félzsinór hosszának ( 2L\

megfelelő négyzeteket is alkothatunk. A nagy 
négyszögek kikarózása után a csúcspontok 
között kifeszített zsinór jelzései m ellett az 
ültető lyukakat a munkások, az ültetés m ód
játó l s a csem eték nagyságától függő szer
számmal, azonnal készíthetik, vagy pedig az 
ültető lyukak helyeit előbb pálcikákkal, eset
leg kapavágással kijelölik. A  hálózat kitű

zése oly egyszerű s különben is a földm éréstanból annyira isme
retes, hogy bővebb m agyarázatra nem  szorúl s kivitelét m inden 
értelm es erdőőrre is bízhatjuk.

A soros hálózat kitűzésénél szintúgy járunk  el, csupán azzal 
a különbséggel, hogy a nagy' négyzetek alsóbb beosztásánál a 
négyzet egyik oldalán a csemete-, másik oldalán pedig a sor zsinórt 
húzzuk ki.
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A hárm as hálózat kitűzéséhez a kétféle beosztású csem ete- 
zsinóron kívül m ég sorzsinórra is van szükségünk, m ert a három 
szöges hálózatnál a csem etetávolság nem  egyenlő a sortávolsággal. 
A  három szöges hálózat oly soros hálózatnak felel meg, melynél a 
sortávolság a minden 3 csemete által képezett egyenlő oldalú há
romszög magasságával egyenlő; a sortávolság tehát eszerint van 
beosztva.

M inthogy továbbá m inden m ásodik sor, fél csemetetávolság
gal beljebb kezdődik, a csem etetávolságot kettős jelzéssel kell fel
tüntetni, m ég pedig úgy, hogy a páratlan számú soroknak m eg
felelően az első csem etének a zsinór kezdetén k<dl állania, ahol

a jelzés világos vörös fonállal történik, míg a páros számú sorok
ban az első csem ete a zsinór kezdetétől, a csem etetávolság felé 
esik, ami a sárga színű jelzésnek felel meg. A zsinór kifeszítésé- 
ncl felváltva kell az ültetőhelyet egyszer a piros, m ajd a sárga 
jelzés szerint kitűzni. Term észetes, hogy a háromszöges hálózatnál 
a sortávolság (s), a csem etetávolságnál (c) kisebb, m ert az egyenlő 
oldalú háromszögek m agassága (sortávolság) az oldalhosszának 
(csemetetávolság) csak 0'866 részét teszi. Ha tehát a csemetetávolság 
1 m., a sortávolság 0'866 m. lesz. A sortávolságot m indig úgy  
kapjuk, ha a megállapított csem etetávolságot 0'866-al megszoroz
zuk (168. ábra).
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Eszerint a következő táblázatot használjuk a háromszöges 
hálózatban teljesítendő ültetéseknél:

Csemete- Megfelelő Csemete- Megfelelő
távolság sortávolság távolság sortávolság

m  é t é r

0-30 0'260 2-00 1-732
0-35 0-303 2-50 2-165
0-40 0-346 3-00 2-598
0-45 0-390 4-00 3-464
0-50 0-433 5-00 4-330
0'75 0-650 6-00 5-196
1-00 0-866 7-00 6-062
1-25 1-083 8-00 6-928
1-50 1-299 - 9-00 7-794
1-75 1-516 10-00 8-660

Nagyobb területnek háromszöges hálózatban szándékolt b e 
ültetésénél a két különböző beosztású zsinórt úgy használjuk, hogy

a nagy négyszögek kitűzésénél, a terület két átellenes oldalán, a 
cscm etessinort feszítjük ki s úgy karóztatjuk a nagy négyszögek 
csúcspontjait.

K isebb területeknél a nagy négyszögek kitűzése elm arad s 
nyom ban a zsinórok jelzései szerint tűzzük ki a hárm as hálózatot; 
vagy ha a m egállapított csem etetávolságnak megfelelő m érték  sze
rint lécekből háromszögű kereteket veretünk össze s ezek lefek
tetésével jelöljük a háromszögek csúcspontjait (169. á b r a . a. b. c.).
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3- A csemeteszükséglet kiszámítása.

A csemeteszükséglet függ az erdősítendő terület nagyságá
tól, a m egállapított csem etetávolságtól s az alkalmazni szándékolt 
hálózattól s kiszám íthatjuk, ha a terület m értékét elosztjuk a nőfő
térrel, vagyis az egy csem ete által elfoglalt területtel. Az egyes 
hálózatok szerint a csem etem ennyiség kiszámítása következőkép
pen történik:

1. A négyes hálózatnál a csemetetávolság egyenlő a sortávol-
f T X

sággal s ha ez c, akkor a csem etem ennyiség m  =  — x - =
ahol 7 'az erdősítendő terü
let nagyságát jelenti, (c2 =  
növőtér). A négyes hálózat
nál eszerint a csemetemeny- 
nyiséget úgy kapjuk, ha a 
megállapított csem etetávol
ság négyzetével osztjuk az 
erdősítendő területet.

2. Az ötös hálózat, tudva
levő, nem  egyéb, mint két 
egym ásra fektetett négyes 
hálózat s eszerint ennél a

Tcsem etem ennyiség m = 2  —s-
3. A soros hálózatnál mind 

a sor-, m ind pedig a csemete- 
távolságnak adva kell lenni. 
L egyen a sortávolság == s, a

csemetetávolság pedig c (170. ábra) s számítsuk ki egészen pontosan a 
csem etem ennyiséget, akkor x y  vonalon —  sor, s x z  vonalon ~  cse
m ete lesz, a csem etem ennyiséget tehát e szerint kapiulc:
*-(-?■ + 0 X (-=-4- 0 = -?-+ 4-+ ■• & »
pontos képlet, melyhez hasonlóan kellene a négyes hálózatban 
szükséges csem etem ennyiséget is kiszámítani. M inthogy azonban a 
képlet három  utolsó tagjának értéke, az első tag értékéhez képest 
elenyészőleg csekély, ezt el is hanyagolhatjuk s lesz a csem ete
m ennyiség: m —  ; xy  X  xz nem  egyéb, mint a terület,
ennélfogva m  =  , —2— ; a soros hálózatnál tehát a csem etem ennyi- 
séget m egközelítőleg úgy számítjuk ki, ha az erdősítendő terüle-
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té t a sor- és csemetetávolság szorzatával, vagyis a növó'térrel 
elosztjuk.

Fekete sze rin t:

A beültetendő területnek nem  éppen a szélén kezdjük a ki
tűzést, h an em 1 2 csemetetávval beljebb s így az okoskodás a 171. ábra 
nyom án ez: M inden csemete, m ég az erdősítendő terület szélén 
levők is, akkora négyszöget foglalnak el, m elynek magassága: 
-v -j— — s;  szélessége pedig 4- JL —  c s így e terület 
nagysága =  cs, tehát a csemeteszám  =  .

A  háromszöges hálózatnál a csem ete növőterülete két három 
szögből alkotottnak gondolható (1. 168. ábra), m elyek egyikének,
m ásikának is területe 
t =  IkJL; a két három 
szög területének össze
ge, vagyis a növőtér 
n =  c.s-el vagyis a o
csem ete- és sortávolság 
szorzatával. A  sortá- Q
volság j- azonban nem  
egyéb, mint 0 866 X  c 
s ennélfogva n == c

0 0 0 0 0 0

0 0 0
+

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

X  0-866 c =  0-866 c2; m . ábra.
a  csem etem ennyiség

tehát: m  = v =  vaS7 m  =  F ' =  1-1 5 5 -|- , vagyis
a csem etem ennyiséget úgy kapjuk, ha a csemetetávolság négyze
tével elosztott területet szorozzuk 1 * 155-el. Ebből azt is megtudjuk, 
hogy a háromszöges hálózatba, ugyanazt a csemetetávolságot fel
tételezve, r í j j- s z ö r  több csemete fé r , m int a négyzetesbe.

A csem etem ennyiséget a számítás helyességének könnyebb 
ellenőrzése végett, m indig célszerűbb először egy holdra kiszámí
tani. így pl. ha a csemetetávolság =  0 7 5  m., akkor a csem ete
m ennyiség négyes hálózatban 1 kát. holdra =  5755 m--re: 
ni —  - —  j ’-jrí- - =  10231; hármas hálózatban m —  1153 X0*/o2 0*ob2o ’

=  1 155 X  10231 =  11827. A gyakorlatban előforduló sor- 
és csem etetávolságoknak megfelelő holdankinti csemeteszükségletet 
a következő táblázat mutatja:
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0>
E g y  I v a t .  h o ld r a  szülvségfes c s e m e te m e n n y is é g _Ó tC

0 hármas négyes ötös a soros hálózatnál, ha a sorok távolsága
g  7.
§ 1  
J. ^

£  te
cn cn 

O hálózatnál 1 m. 1-25 m. l -50 m. 2-00 ni. 2‘50 m.|3'00 m. m.

0-20 28755 23020 I 19183
0-30 — — 19183 15347 12789 9592 — —
0-40 — — 14388 11510 9592 7194 — —
0-50 26572 23020 46040 11510 9208 7673 5755 4604 ---  j
0-60 18459 15986 31972 9592 7673 6394 4796 3836 3197
0-75 11817 10231 20462 7673 6139 6115 3837 3061 2557
0-80 10383 8994 17988 7194 5755 4792 3597 2878 2397
1-00 6647 5755 11510 5755 4604 5115 3837 2302 1918
1-20 4616 3996 7992 — — 3197 2398 1918 1598
1-25 4254 3680 7360 4604 3688 3069 2302 1839 1534
1-40 3391 2936 5872 — — — 2055 1644 1369
1-50 2954 2558 5116 3837 — 2558 1918 1535 1279
1-60 2596 2248 4496 — — — 1439 1199
1-75 2170 1879 3758 — 2630 2192 1644 1314 1096
2-00 1662 1439 2878 2878 — 1918 1439 — 959
3-00 738 639 1378 — — — :--- — 639

Előfordúlhat az az eset is, hogy a csem ctekészlctből s az erdő
sítendő terület nagyságából kell a csem etetávolságot meghatározni,, 
ha t. i. a rendelkezésünkre álló csem etem ennyiséget akarjuk a 
meglevő területen célszerűen felosztani, vagy ha a csem etéket m ások
kal elegyítve akarjuk felhasználni. Ilyen esetekben a fent ism ertetett 
képleteket használjuk fel, még pedig:
1. A  négyes hálózatnál a csemetetávolság c =  J ^ ;

2. A z  ötös hálózatnál » > c =  I —  = 1-414]/—I m I' m

3. A  soros hálózatnál » » c == —1 és a sorm x s

s —  T-— ; végülin X c ’ ö
T T4. A  hárm as hálózatnál > » c = fM ö5 | -m  =  1-0764 x  | „

4. A  jó csemeték ismertető jelei.

Kiültetésre, az erdősítés sikerének biztosítása végett, csakis jó  
csem etéket kell felhasználni. Jó csem eték azok, m elyek egészséges,, 
zöm ök törzsűek s töm ött gyökérzetűek, koronafejlődésük szabályos, 
ágrügyeik pedig teljesen ki vannak fejlődve.

Az erős, egyenes, zöm ök törzsű csem eték megfelelő term ő
helyi viszonyok között, rendesen szép és értékes haszonfává nőnek
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s ezért főképpen szálerdők telepítésénél kerüljük a hosszú, nyúlánk 
törzsű csem eték felhasználását, m ert ezek sűrű záródásban nyurgán 
nőve, szabadba való kiültetésük alkalmával m eghajlanak s csak 
későn erősödnek meg, tehát a szabad állást megsínlik. Ezekben 
nincs annyi tartalék tápláló anyag, melylyel az új hajtások erőteljes 
növekedését elősegítenék. Az ilyen csem etéket legjobb csonka 
csem eték gyanánt, sarjerdők telepítésénél vagy pótlásánál felhasz
nálni. A satnya, hosszabbra nyúlt csem etéket a zömök törzsű cse
m etéktől könnyű csem etekertben kiválasztani, sárgás, beteges színük 
folytán is.

A  gyökérzet alakja, fejlettsége szintén jelentékenyen befolyá
solja a csem eték minőségét. A  töm ött gyökérágakkal és sűrű 
hajszálképletekkel fejlődött gyökérzettől függ a csem ete erőteljes 
fejlődése, m ert ezekkel a képletekkel képes a tápláló anyagoknak 
azt a m ennyiségét felvenni, m ely az erőteljes növekedés egyik 
főfeltételét képezi. Tudjuk, hogy az ilyen gyökérzet jó  minőségű, 
porhanyós talajban fejlődik s ezért a csem eték nevelésénél ezt a 
körülm ényt mindig tartsuk szem előtt, a csem eték kiszedésénél 
pedig szigorúan ügyeljünk arra, hogy a csem eték kiültetésükig a 
kiszedés pillanatától kezdve jó l beföldelve tartassanak, mert a 
hajszálgyökerek szabad levegőn csakhamar elszáradnak, ami azután» 
a kiültetés alkalmával amúgy is rendellenes állapotba ju to tt cse
m etének megfogam zását kétségessé teszi.

A  csem ete koronájának szabályos, az ágrügyeknek pedig  
teljes kifejlődése, könnyen érthető élettani okoknál fogva, ugyan
csak emeli a csem eték minőségét. A  felvett tápláló anyagoknak 
tökéletesebb feldolgozása s szabályosabb felosztása által a növekvés 
is erőteljesebb s egyenletesebb. És ha m ég arra is ügyet vetünk» 
hogy a pl. hűvösebb term őhelyi viszonyok között nevelt, jó  minőségű 
csem etéket, meleg, száraz term őhelyi viszonyok közt levő terü le tek  
erdősítésére nem  használjuk, szóval, ha a csem eték termelési 
helyének klimatikus viszonyait m indig összeegyeztetjük az erdő
sítendő terület term őhelyi viszonyaival, abban az esetben az erdő
sítés sikere —  megfelelő kivitelt feltételezve —  sohasem m arad el.

Éppígy megkívánják az árnyékban nevelt csemeték, hogy 
kiültetésük alkalmával hasonló viszonyok közé kerüljenek.

A jó  csem eték ism ertető jélei külsőleg, az utolsó évi hajtások 
hosszúsága- és vastagságában, a rügyek fejlettségében s m ennyi
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ségében, a héj és lombozat színezetében s ez utóbbi sűrűségében 
s egyes részei (levelek, tűk) fejlettségében nyíl várnáinak. A  benyo
mást, melylyel a m egkülönböztetést biztosan végezhetjük, az élet 
m estere: a gyakorlat adja meg az erdőművelőnek.

5. A csemeték kora és nagysága.

Minél fiatalabbak a csemeték, annál biztosabb az ültetés sikere 
s annál kisebb az erdősítés költsége is, m ert kis területen sok 
csem etét nevelhetünk s kiszedésük, csomagolásuk, szállításuk s 
ültetésük könnyebb. A fiatal csem eték gyökérzete m ég nem oly 
kiterjedésű, hogy kiszedés alkalmával m egsértetnék, ami a meg- 
fogamzásra s további növekedésre nagy befolyással van, a csom a
golás s szállítás pedig gyorsabb, m ert a csem etéket nem  kell 
nyesni, a csomagolás könnyebb s jól kezelhető kevés csomagban 
sok csem etét lehet szállítani. Kiültetésük könnyebb, m ert nem  kell 
nagy ültető gödröket készíteni s m egfogam zásuk a rendesebben elhe
lyezhető sértetlen gyökérzetnél, a tápláló anyagok könnyebb 
felvehetésénél s általában jobb  alkalmazkodásuknál fogva biztosabb. 
Általános szabályt állítani az elültetendő csem eték korára nézve 
nem  lehet, m ert ez a fanemtől s más egyéb viszonyoktól is függ. 
Vannak fanemek, m elyek csak később fejlesztik ki erőteljesebben 
gyökérzetüket, m int a juhar, kőris, bükk, szil, erdeifenyő, amiért 
ezeket egy éves korukban kiültetni nem  tanácsos. H a azonban 
kényszerítve vagyunk pl 1 éves csem etékkel ültetni, m ert a 2—3 
évesekkel m ár nem  érünk célt, akkor gondoskodjunk oly csem ete
kert telepítéséről, m elynek talajában a csem eték m ár 1 éves 
korukban hosszú gyökeret fejleszthessenek.

Dacára annak, hogy idősebb csem eték inkább dacolnak az 
időjárás viszontagságaival, a gyom okon ham arább győzedelm esked
nek s rendesen előbb szabadíthatok fel a tilalom alól, az erdősí
tések sikere a kiültetett csemeték nagyságával s korával hanyatlik. 
Igaz, hogy nagyobb csem etékkel nagyobb hálózatban, tehát kevesebb 
csem etével s így olcsóbban ültethetünk, de viszont a csem eték 
nagysága, az ültetés kivitelét drágítja meg.

Sokan azért is inkább szeretnek idősebb csem etékkel erdősíteni, 
hogy fatöm egnövedékben nyerjenek, ezt azonban a csem eték 
korának megfelelően, egészben felszámítani nem lehet, mert a
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kiültetés után bekövetkező sinlés időszakában szenvedett növedék- 
veszteséget számításon kivűl hagyni nem  szabad.

Fiatalabb csemetékkel általában akkor erdősítünk, ha az illető 
fanem csem etéinek gyökérzete m ár fiatalon kiültetésre alkalmas 
m értékben van kifejlődve s törzsecskéjük m egfásodott, nem pedig 
túlságosan lágy, éretlen, továbbá, ha az erdősítendő terület talaja 
a gyenge gyökérzet további növekedésének megfelelően eléggé 
porhanyós, üde s tápláló anyagokban gazdag; ha a zsenge cseme
téket gyomok-, legelőm arha- és vadaktól féltenünk nem  kell s 
végül, ha term észetük a szabad állást m ár fiatalon veszély nélkül 
megtűri. Idősebb csemetékkel pedig beültethetjük a legelőerdőket, 
a m ár idősebb erdősítések hiányos területeit, továbbá az olyan, 
fagynak, szélnek kitett he'yeket, m elyekben a fiatalabb csem eték 
felfagyásnak vagy kiszáradásnak vannak kitéve; nagyon gyomos, 
időszakonkint vízáradással borított term őhelyeket, hol a fiatalabb 
csem eték okvetlenül elpusztulnának s végül az olyan száraz talajokat, 
ahol csakis az idősebb, fejlettebb csem eték hosszabb gyökérzete 
éri el a talaj m élyebben fekvő, nedves rétegeit.

6. Az ültetés sűrűsége.

A sűrű ültetés éppúgy nem  helyeselhető s nem  felel meg az 
erdősítés céljának, mint a sűrű vetés. E nnél is a középutat kell 
választanunk, vagyis úgy ültetnünk, hogy rendes viszonyok között 
a fiatalos 5— 6  év alatt záródjék s 10— 15 évnél előbb ritkításra 
ne szorúljon. A sor- és csem etetávolság helyes megállapítása sok
féle körülm énytől függ, m ég pedig főképpen a ta la jtó l s az erdő
sítendő terület fekvésétől, m ert, ha e két tényező kedvezőtlen volta 
miatt a növekedés lassúbb, a mielőbbi záródás pedig m indenképpen 
kívánatos, akkor m indenesetre sűrűbb hálózatban kell a csem etéket 
ültetnünk, mint jó  term őhelyi viszonyok között, ahol nagyobb sor- 
és csemetetávolság mellett is az erőteljes növekedés biztosítja a 
fiatalos gyorsabb záródását. Illés a sűrűbb ültetés helyett cserjefélék 
közbeszúrását ajánlja (Futóhom ok 37 —38. lap). Szerinte a sűrűn 
ültetett fiatalost korán kell erdőlni, míg a m ost említett esetben 
csak akkor, ha a cserjék fölé kerekedvén, (melyek a talajt beár
nyékolják sat.) záródott és szorong.

A beültetés sűrűsége függ m ég a fa n em tö l is, m ert ritkábban 
ültettetjük a gyors növésű és világos, mint a lassú növésű és
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árnyas fanemeket. A célt, melyet az ültetéssel elérni akarunk 
szintén nem  szabad szem elől tévesztenünk. Ha ugyanis szálerdő 
nevelését célozzuk, akkor, hogy a gyorsabb záródás a törzsek 
egyenes növését s a törzs alsóbb ágaitól való mihamarábbi 
tisztúlását elősegítse, sűrűbb hálózatban kell ültetni. Emellett 
ugyan egyes egyedek  növekvése az életküzdelem ben vissza
m arad s az uralkodó állab a z alattas állabtól elkülönül, de 
éppen ez az, ami az uralkodó állab törzseinek egyenes, tiszta, 
növését biztosítva, az ily állabok haszonfa m inőségének értékét 
jelentékeny m értékben emeli. A  tulságot azonban itt is annyival 
inkább kerüljük, m ert az ültetési hálózat m értékének apadásával a 
csem etem ennyiség s ezzel együtt az erdősítés költsége is nem 
egyszerű, hanem  négyzetes arányban emelkedik, vagyis, ha bizonyos 
területen, pl. 1’2 m. csemetetávolság m ellett X csem etére van szük
ségünk, a csem etetávolság felére való, tehát 0 6 0  m.-re történő 
redukálása esetében nem  kétszer, hanem  j-szc r  X  csem etére lesz 
szükségünk. Ezért a m ég egészen fiatal csem etékkel való ültetésnél 
sincs megokolva, ha a csem etetávolságot 0 7 5  m.-nél kisebbre 
állapítja m eg az erdőművelő. További tényező az ültetés sűrű
ségének megállapításánál a csem eték fejlettsége , m ert gyengébb, 
fiatalabb csem etékkel sűrűbben kell ültetnünk, mint erősebb nagy 
csem etékkel. Úgyszintén sűrűbben kell ültetnünk, ahol az erdő- 
gazdaság nagyobb s korai előhasználatot követel, m int ott, ahol 
e rre  súlyt nem  helyeznek. Oly vidékeken, m elyeken csak késő 
korban kezdhető az erdőlés, gyérebben ültethetünk. Éppenúgy 
ott is, ahol a fiatalosok fűterm ésére vannak rászorulva. Az ültetés 
hálózatának kitűzésénél tehát ezeket a körülm ényeket mind szem 
e lő tt kell tartanunk s m inden előfordúló esetben, a csemetetávolság 
abszolút m értékét külön kell megállapítanunk. Átlagosan 1 — 1 ' 2  m. 
csemetetávolsággal nyerünk legcélszerűbb ültető hálózatokat, mert 
a korai záródással nem csak kitűnő műfa, de elég jó előhasználati 
anyagot is kapunk. Ennél nagyobb, tehát 2—2'5 m. csem ete
távolságot csakis nagy csemeték, vagy suhángok kiültetésénél s oly 
erdőgazdaságban alkalmazhatunk, hol a főcél a tűzifatermelés, vagy 
ahol az erdősített területek mielőbbi legeltetése van célbavéve. 
Az ennél nagyobb távolságot, m ár csak a legelőerdő-alak némely 
változatánál (botfaerdő stb.), fáslegelőknél, középerdők főfáinak 
elosztásánál s fasorok létesítésénél alkalmaznak.
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A  különböző fanem eknek négyes hálózatban való ültetésénél 
m egállapítandó csem etetávolságra nézve szolgáljanak tájékozásul a 
következő a d a to k :

a z  á r n y a t  k í v á n ó  f a n e m e k  é s  a t ö l g y

kis csemetéi ültetésénél a csemetetávolság 0 75—0-80 m. 
gyenge közép csem etéi ült. a » 0 8 0 — 100 »
erős » ...» » » » 1 0 0 — 1'20 »
a  suhángok » » » » l -20—3 ‘00 »

A v i l á g o s s á g o t  k í v á n ó  f a n e m e k

kis csemetéi ültetésénél a csem etetávolság 0  80— 1'20 m. 
közép » » » » 1'20— 1'50 »
a suhángok » » » 1.50—s több m.

között ingadozik.
7 . Az ü lte tés ideje.

Az ültetés tavaszszal és őszszel történik; jobbára azonban 
tavaszszal lom bfakadás előtt, m ert tapasztalás szerint, a csemeték 
megfogamzása ekkor biztosabb s az ültetés költsége is rendesen 
kisebb, m int az őszi ültetésnél, am ikor a napok m ár rövidek, s 
burgonyaszedés, cséplés- és egyéb mezei m unkák miatt m unká
sokat sem kapni oly könnyen.

Egyébként az őszi ültetés is, szelíd telű vidékeken jó  sikerrel 
jár, m ert a föld tavaszig jól megülepedik, a gyökerek közt levő 
hézagokat kitölti, s annyi nedvességet vesz fel, hogy a tavaszi 
meleg napok bekövetkezésekor a nedvkeringés azonnal kezdetét 
veszi. Zordabb term őhelyeken főleg azért kell az őszi ültetést 
kerülni, m ert az ültetés folytán meglazított földben a csem ete gyö
kerei, ha a talaj állandóan nincsen hóval borítva, sokat szenvednek, 
sőt porhanyós talajon a csem eték a felfagyás veszélyének is ki 
vannak téve. V annak term őhelyek, am elyeken kényszerítve vagyunk 
őszszel ültetni, így a tavaszi vizáradásnak k itett helyeken, vagy 
olyan m agasabb hegységek zord helyein, ahol a tél igen hosszú, 
a hó későn takarodik el, s em iatt a tavaszi ültetéssel elkésünk, 
vagy pedig a hom okon.

Sokan állítják ugyan, hogy a fenyőfélékct kora tavasztól kezdve 
késő őszig, tehát a nyár folyamán is lehet sikerrel ültetni, m inthogy 
azonban ez a művelet a csem etéknek igen fáradságos s nagyon

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



432

költséges gondozásával (beiszapolás, öntözés stb.) jár, az ültetésnek 
a nyári időszakban való foganatosításáról az erdőművelőnek le kell 
m ondania s az ültetést csakis a ta va szi és őszi évszakokban úgy 
teljesítenie, hogy tavaszszal, különösen száraz talajokon, az ültetés 
m unkáját lehetőség szerint addig végezze el, am eddig a talajnak 
téli nedvessége még m eg van, őszszel pedig, amig a fagyok be 
nem  állanak. A vörösfenyő kivételével, a többi fenyőfélét tavaszszal 
sikerrel ültethetjük akkor is, ha m ár hajtásuk fakadni kezd.

Az ültetés idejének a csem eték fejlődésére való befolyását, 
újabban a m áriabrunni osztr. erdészeti kísérleti állomás egyik kiváló 
tagja, Dr. Cieslar A dolf tanulm ányozta s tanulm ánya eredm ényeit 
,Die Pflanzzeit1 című m űvében ism ertette. -1) K ísérleteinek hiteles
ségében kétkednünk nem  lehet, m ert sok utánjárással, nagy fárad
sággal, s a legnagyobb szakavatottsággal végezte nehéz feladatát. 
A kísérletek eredm énye röviden a következőkben foglalható össze.

1. A különböző hónapokban eszközölt ültetések veszteségének 
százaléka áprilistól— augusztusig nő, innen októberig fogy.

2. A második év veszteségei tavasztól őszfelé nagyobbodnak, 
még pedig a lúcnál kisebb, az erdei fenyőnél igen szem betűnő 
m értékben.

3. A növedék az ültetést követő években annál kisebb, minél 
későbbi az ültetés; a különbség oly nagy, hogy okvetetlenűl mél
tányolandó.

4. Növekvés az ültetés évében egyáltalában csak akkor lehet
séges, ha az ültetés legkésőbb szeptem ber közepéig megtörtént.

5. Késői ültetés a gyökérzetet beteggé teszi s em iatt a növény 
később is sínylődik.

6 . Az őszi ültetést a z erdészeti gyakorlatból teljesen k i kellene 
küszöbölni, -) m ert a tavaszival szemben semmi előnye sincs, s így, 
ha az ültetés bármi okból nem volt tavaszszal bevégezhető, várni 
kell a következő tavaszig. 1 2

1) L. Erdészeti Lapok 1804, 444—460. 1.
2) Az őszi ültetésnek ily határozott elitélése nem jogosúlt, mert sok 

helyütt jó  sikerrel alkalmazzák. Legnagyobb baja az, hogy a csemeték a 
felfagyástól sokat szenvednek. Homokon pl. az őszi ültetés határozottan jobb
nak bizonyult; sőt egyes szárazabb termőhelyeken (Királyhalmán stb.) kizáró
lagosan őszszel ültetnek. Ssenő.
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7- Legjobb ültetési idő  a lúc és erdei fen yő  szám ára a ta va sz  
a lúc és fekete fenyő a rügyfakadás után két héttel is majdnem 
oly sikeresen elültethető, m int előbb. Az erdeifenyő ebben a 
tekintetben kényesebb.

8. Az erdeifenyő a nem  idejében történt ültetést, de az 
ültetést általában is, inkább megsínyli, mint a lúc és fekete fenyő.

A vörösfenyővel, tölgygyei, juharral és szillel végzett kísér
letekből kitűnt, hogy a vörösfenyő m agatartása megegyezik a lúcéval, 
hogy a tölgynél a júliusi és augusztusi ültetés a legrosszabb, s hogy 
a lom bfákat általában a tavaszon k ivn l őszszel is eléggé jó  eredmény- 
nyél lehet ugyan ültetni, de a tavaszi ültetésnek ezeknél is előnyt 
kell adni.

A tavaszi ültetés előnyét csakis a növényélet alapján lehet magyarázni. 
Ugyanis a tavaszi ültetésnél a csemete sérüléseit a növekedés gyors megin
dulása folytán azonnal pótolhatja s azonkívül mind föld feletti, mind föld alatti 
részei kevésbbé sérülnek az átültetés alkalmával, mint az őszi ültetésnél, midőn 
e gyökérzet gyöngébb részei s a törzsecske fiatal zsenge hajtásai az új álla
potot még meg nem szokva, a tél folyamán sokat szenvedhetnek. És csak
ugyan a kísérletekből kitűnt, hogy a késő őszszel ü lte te tt csemeték gyöke
reinek vége a tél folyamán rothadásnak indult, s csak az elágazások körül 
voltak épek. A korai ültetés előnyét élettani szempontból az is bizonyítja, 
hogy a tartalék táplálóanvagok, melyeket a csemete az átültetéssel egybe
kötött élettani zavarok kiegyenlítésére célszerűen felhasznál, legnagyobb meny- 
nyiségben áprilisban vannak jelen. A tavaszi ültetés mellett szól az is, hogy 
a csemete megfogamzását a talaj téli nedvessége s a kora tavaszi nagyobb 
csapadékok elősegítik. Az ültetés első évi kedvező sikere is csak a nedvesebb 
időjárás jótékony hatásában leli magyarázatát. A kísérletek azt is bizo
nyítják, hogy a tavaszi ültetés csemetéi mindig előbb hajtanak ki, mint az 
őszszel ü tetettek .

8. Az ü ltetés különböző m ódjai.

A csem eték kiültetésénél főtörekvésünk az legyen, hogy az 
elültetendő csem etéket oly helyzetbe juttassuk, amelynél az élet
m űködésükben beállott zavarokat csakham ar kiheverve, további 
növekvésüket akadály nélkül folytathassák. Ez a term őhelyi viszo
nyok, a fanem, a csem eték kora és m inősége szerint többféleképpen 
történhetik aszerint, amint a csem etéket a földbe készített lyukba, 
gödörbe, ültetik: gödrös-, lyuk- és hasítékba való ültetéssel, vagy 
pedig a föld színe felett készített földkupacba helyezik: dombos 
ültetéssel. Ide sorozható m ég mint magyar találmány a süllyesztő 
ültetés.

Vadas: Erdó'művclé tan. 28
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A) Gödrös ültetés.

A gödrös ültetés különféle módjainál a' csem etét oly mélyre 
helyezzük a föld alá, m int amilyen m élyen előbbi helyén állott. 
Ehhez képest oly mély gödrö t kell készíteni, melybe a csemete 
megfelelő mélységre ültethető legyen s em ellett gondoskodás tö r
ténjék arra nézve is, hogy a csem ete helyén a föld a gyökerek 
továbbterjedhetésére s a légjárásra, szellőztetésre alkalmas m ódon 
megműveltessék. Ezt az utóbbi szem pontot sokszor figyelmen kivűl 
hagyják, pedig a csem eték jó  növekedésére jelentékeny befolyással 
van. Az ültető gödröket rendszerint közvetetlenűl az ültetés előtt 
szokták készíteni, bár kö tö tt agyagos talajon s nagyobb csem eték 
ültetésénél nem  ritkán már őszszel, hogy a tél fagya s a légkör 
szabad behatása folytán a kihányt föld term őképessége fokoztassék 
s a gödör falai felporhanyíttassanak. Nedves, televényes, vagy az 
állandó szelek hatásának kitett talajokon gödröknek előleges készí
tése nem  ajánlatos, m ert könnyen m egtelnek vízzel vagy az eső a 
kihányt jó  földet elmoshatja, esetleg a .szél nagyon kiszárítja. 
Hom okos term őhelyeken sem  célszerű a gödröket tavaszi ültetésre 
m ár őszszel előkészíteni, m ert a gödrök földje könnyen elveszti 
az ültetés sikerére nagy befolyással biró üdeségét s a gödröt a 
szél is behordja homokkal. Az előleges gödörásásnak főképpen 
idősebb erdősítések hiányának pótlásánál, vagy suháng-ültetésnél, 
kö tö tt agyagtalajon van helye, m időn a késő őszszel előkészített 
gödrök m egkönnyítik az ültetés kivitelét s inkább biztosítják az 
ültetés sikerét.

Az erdősítendő terület talajának ültetésre való előkészítése 
rendesen korántsem  jár annyi munkával, mint, ha az erdősítés vetés
sel történik, m ert ültetésnél a földet csakis az ültető gödrök 
helyén kell m egm űvelnünk. Mellőzhetjük a talaj teljes, sőt még 
intenzivebb részleges (pásztás, barázdás) m egm űvelését is. Nedves 
talajon ültető gödröket készíthetünk, ha a túlságos nedves talaj vizét 
m egfelelően lecsapoljuk, gyomokkal benőtt talajon pedig mindig 
•elég, ha a gyom os talajtakarót csakis az ültető gödrök helyén 
bántjuk le.

A gödrös ültetés egyébiránt oly talajt tételez fel, mely a 
gyökerek befogadására, s ezek további növekedésére elegendően 
mély, s amely nagyobb fokú nedvesség állandó behatásának nincs 
kitéve. A  gödrös ültetés módjai a következők:
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i. Gomolyos ültetés. (Ültetés földestül.)

A vetéssel történ t erdősítések sűrű csem etéiből vagy a mag- 
Stullásból keletkezett csem etések foltjaiból, avagy a csem eteker
teknek gomolyos csem eték nevelésére szánt ágyaiból földestül 
kiszedett kisebb csem eték kiültetése, rendszerint azzal a szerszámmal 
történik, amelylyel a kiszedést végzik. Ez azért célszerű, hogy a 
kiszedett gomoly az ugyanazzal az eszközzel készített gödröt tel
jesen betöltse, am annak falai ennek falaihoz szorosan hozzásimúl- 
janak. így ha a gom olyos csem eték kiszedése a m ár ismert Hayer- 
féle csemetefúróval (153. ábra) történt, az ültető gödröket is ugyan
csak ezzel készíttessük. Kisebb csem eték ültetésénél ez igen alkalmas 
ültető-eszköz, nagyobbaknál azonban sokkal jobban m egfelelnek 
á hom orú- (152. ábra) s kötött talajon a közönséges egyenesélű ásók 
(151. ábra), m elyekkel a gomolynál valamivel nagyobb ültető gödröt 
kell készíttetnünk s em ellett a gödör fenekének m egporhanyítását 
sem szabad sohasem elmulasztanunk. Ez a m ód azért jobb, mert 
a gyökereket porhanyós föld veszi körűk Az ültetés kivitele úgy 
történik, hogy a gomoly felső síkja, a gödör nyílásának felső szint
jével teljesen összeessék, sőt szárazabb talajon a gomolyt a gödörbe 
lejebb is sülyeszthetjük, hogy a nedvességet a csem ete körűi így 
képződött m élyedés nagyobb m ennyiségben fölfoghassa s a csem ete 
gyökereihez vezethesse. 11a a gödör átm érője a gom oly átm érő
jénél nagyobb, akkor a gomoly s a gödör falai közt keletkező rést 
jól ki kell töltetnünk földdel. Kisebb csem etéknél ez célszerűen 
történhetik  az ültető fával, vagy kisebb fabunkókkal, esetleg lábbal 
való taposással, midőn a gödör széleiről leválasztott föld a réseket 
elég jól kitölti, nagyobb csem etéknél azonban m ár külön előké
szített földdel kell a kitöltésről gondoskodnunk.

A gomolyos ültetést hazai erdőgazdaságunkban ritkán alkal
mazzák, holott a külföldi erdőgazdaságok számos helyén, különösen 
a kisebb csem etékkel való ültetésnél tért hódított. Sikere csakis 
kisebb csem eték elültetésénél kedvező, m ert a gyökereket a föld- 
gom oly teljesen takarja; a nagyobb csem etéknél a gyökereknek 
hajszálképletekkel nagy m ennyiségben ellátott végső részeiről a 
gom oly földje rendesen  lemállik, s ekkor, ha e gyökérrészeknek 
áz ültetés idejéig való kellő takarásáról gondoskodás nem  tö rtén j 
az ültetés eredm énye kétes. Az ültetés sikere egyébiránt attól is 
függ, hogy a gom oly teljes kötésbe jutott-e a gödör falainak föíd-

2S*
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jével vagy sem. Porhanyó talajon a kötés m indig tökéletesebb» 
s azért az ültetés sikere is biztosabb. K ötött talajon száraz időben: 
a gomoly összehúzódik, falai tehát a gödör falaitól elválnak, a_ 
gyökerek ennélfogva kellő nedvességhez nem jutnak, kiszáradnak*, 
s a csem ete elpusztúl. Ezért jó a nagyobb, porhanyó földdel töltött 
gödör.

Az ültetés eme m ódjának helyes keresztülvitelével Gayer 
szerint kitűnő eredm ényeket lehet elérni száraz-, nedves-, és futó
hom ok-talajokon, továbbá felfagyás-, pajodrágásnak kitett, valamint 
az elparlagosodott talajokon, m ert a csem ete földes gyökerei ere
deti helyzetüket m egtartva, életm űködésükben a rendellenes állással 
járó zavarokat kikerülik, fejlődésük első szakában a tápláló anyagok, 
kellő m ennyiségével rendelkeznek s m ert gyökerük a  gom oly össze
tartó  földjével van körülvéve, a pajodrágásnak sincsenek olyaru 
m értékben kitéve, mint lazított földben. Ennél a m ódnál tehát 
csak helyet cserélt a csemete. A  fö ld h ö z kapaszkodásy ahoz tapadás*. 
szóva l a fö ld d e l való u j érintkezés m unkája elmarad. Olyan mint. 
m ikor ldsebb cserépből nagyobbá tesszük a növényt. A  siker biztos- 
Köves s nagyon sekély talajok erdősítésénél az ültetés e m ódja 
sikerrel nem  alkalmazható, s igen kötött, m egkem ényedett talajokon, 
is csak akkor, ha a talaj kellő üdesége állandóan biztosítva van- 
A gomolyos ültetés költsége a csem eték nagyságától függ, m ert 
a nagy gom olyok kiszedése, szállítása s elültetése jelentékenyen 
nagyobb költséget okoz, mint a kisebb csem etéknek gom olyostúf 
való elültetése.

2. A csemetéknek meztelen gyökerekkel való ültetése.

Ha a csem etekertben nevelt s a már tárgyalt eljárás szerin t 
kiszedett csem etéket meztelen gyökérzettel ültetjük ki az erdő
sítendő területen, az ültető lyukakat oly mélyre és tágra készíttessük,, 
hogy azokban a csemeték gyökerei term észetes helyzetüket aka
dály nélkül elfoglalhassák s a csemete a gödörben oly mélyen álljon,, 
mint annak előtte a csem etekertben állott. A  m egjelölt gödör 
helyén m indenekelőtt a készítendő gödör átm érőjének, vagy három 
szög alakúnál, ennek  megfelelő nagyságban a talajtakarót lehántják, 
azután a gödröt az ültetendő csem eték gyökér-kiterjedésénél vala
mivel nagyobb m értékben kiássák, hogy elültetés után a gyöke
rek egész kiterjedésük körül porhanyó földdel legyenek körülvéve-
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A  kiásott földet rendszerint egy oldalra úgy hányatjuk ki, hogy a 
fe lső  jobb  föld az alsó rosszabbtól elkülöníttessék s m egporha- 
nyítva, az ültetést térdelve vagy guggolva végző m unkástól jobb  
Icézre a gödör szélén felha’moztassék. Hegyoldalok erdősítésénél 
;az ültető m unkásnak a gödör alsó szélén arccal a hegy csúcsa 
fe lé  kell állami. Maga az ültetés kivitele, m int alább látni fogjuk, 
különböző m ódon történik, de az ültetés sikere m indegyik m ódnál 
főképpen attól függ, vájjon egészséges s olyan csem etékkel tö r
ténik-e az ültetés, am elyeknek hajszálgyökereit a kiültetés pillana
tá ig  épségben s teljes frissességben megóvták. Ezért igen helytelen 
;s feltétlenül elítélendő eljárás az, m időn az elültetendő csem etéket 
az egyik m unkás az ültető gödrök szélére m ár előre elhelyezi, 
hogy az ültetés m unkája gyorsabban haladjon. Emellett hosszabb 
ideig, olykor órákig ki van téve a csem ete a nap s szelek szárító 
'hatásának, am inek következm énye a hajszálgyökereknek elszáradása 
s ezzel együtt az erdősítés sikertelensége. A  gyökérzetükkel 
iszapba m ártott csem eték az ültetés pillanatáig frissen tartandók s 
•maga az ültető munkás annyit helyezzen el nyirkosán tarto tt kö té
nyében , am ennyi őt mozgásában nem akadályozza s am ennyit 
rö v id  idő alatt elültethet. Legcélszerűbb, ha a lapos s hosszú 
kosarakban (ruhakosár forma), nedves m oha közé elhelyezett cse
m e ték e t lány- vagy fiúm unkások osztogatják az ültetőknek.

Term észetes, hogy az itt felsorolt általános szem pontok az 
ü ltető  m ódok különféleségei szerint m ódosítást szenvedhetnek.

A meztelen gyökérzetű csem etékkel való ültetés módjai a 
.kővetkezők:

a) K é z z e l  v a l ó ,  v a g y  g ö d r ö s  ü l t e t é s .  Ez úgy tö r
ténik, hogy a m egjelölt gödör helyén a talajtakarót lehántják s a 
gö d rö t erős és keskeny élű kapákkal vagy porhanyó talajon ásók
kal is, a m ár ism ertetett szabályok szerint m eghatározott m ódon s 
nagyságban elkészítik. Ü ltetés előtt a csem etét a lyukba helyezve, 
arró l kell meggyőződni, vájjon a gödör elegendő mély és tág-e 
arra, hogy az ültetés m egfelelően történhessék, ha nem, kisebb 
gyökérzetű csem etét kell belé ültetni, vagy a lyukat megfelelően 
tágítani, illetőleg mélyíteni. Ha pedig mélyebb a gödör, mint 
^amennyire a csem etét ültetni kell, annyi földet töltenek belé, 
^amennyit a csem ete megfelelő állása megkíván. Az ültetésnél cél- 
-szerű a m unkásnak jo b b  térdre ereszkedni, hogy jobb  keze m un
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kájában akadályozva ne legyen. Az elültetendő csem etét balkezével! 
tartva, úgy helyezi el a gödörbe, hogy a gyökérfő a talaj felüle
tével színeljen. vagyis, hogy a csem ete oly mélyen kerüljön a 
földbe, mint aminő m élyen eddig állott. Jobb kezével a  gyökere
ket term észetes állásukhoz képest elrendezi s a gödörből kiemelt 
jobb  földdel beszórja. Szórás közben a balkezében m ég mindig 
tarto tt csem etét rázogatja, hogy a föld a gyökérzet m inden hézagát 
kitöltse. Am ikor a gyökérzet java része már takarva van, a földet 
kezével gyöngén m eg is nyom ogathatja s csak midőn a kiemelt 
föld teljes felhasználásával egészen betakarta a gyökérzetet, vagyis- 
elültette a csemetét, nyom ja le erősebben a csemete körüli földet* 
m ég pedig, ha mezítláb vagy bocskorban, avagy szőrharisnyában 
dolgoznak a munkások, lábbal, különben pedig az ültető fa ka la - 
pácscsal. A rra m indig gondunk legyen, hogy a csemete gyökerei
nek legfiatalabb hajszálgyökerekkel borított részei a gödörből 
kiemelt, különválasztott s m egporhanyított jó  minőségű földdel 
takartassanak be s csak erre  helyezzék azután a gyengébb m inő
ségű földet. Ha az ültető gödör túlságosan mély, a szükséges fel
töltés részben a gödörből kiem elt gyengébb minőségű földdel 
történjék, hogy a jó  m inőségűt közvetetlenül a gyökerek alá s 
közé lehessen helyezni. Ültetés után a csem ete tövét mohával vagy 
m egfordított gyepdarabokkal kirakni, az ültetés földje nedvességé
nek biztosítása végett igen célszerűnek bizonyult, de vigyázni kell,, 
hogy a takaró anyagok a csem ete törzsecskéjét ne érintsék, hanem  
attól bizonyos távolságra legyenek. Sokszor megesik, hogy az 
ültető gödör fenekére annyi föld hull, hogy azt ki kell venni, vagy 
más okból kell a gödrö t kissé mélyíteni; erre a célra az ültető 
m unkást vaskaparóvai kell ellátni, hogy ezzel ezeket a m unkálato
kat ültetés közben könnyen végezhesse. Száraz talajon a csem etét 
kissé m élyebbre kell állítani, hogy a csemete körűi a csapadékok 
nagyobb mennyisége gyűlhessen össze ; lejtőkön erre a célra jó  
szolgálatot tesznek az ültetés foltja felé vájt kisebb vízvezető csa - 
tornácskák.

Nagyobb csem etéknek, suhángoknak az ültetését célszerűen, 
csak két m unkás végezheti. Az egyik ültetés közben tartja a 
suhángot, másik pedig végzi az ültetés tulajdonképpi m unkáját. 
Az ültetés kivitele úgy történik, hogy az egyik m unkás a suhángot 
gyökerével az ültető gödörbe helyezi, a másik pedig a. gyökérzet:
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kiterjedéséhez képest idom ítja a gödör oldalait vagy fenekét. 
A suháng kellő mélységre való ültetésére jó, ha az ültető gödrön 
át egyenes pálcikát helyezünk, a suhángot e mellé állítjuk fel 
a gödör fenekén készített dom bra s ez mutatja, hogy lejebb vagy 
feljebb kivánkozik-e. Szabály szerint a suhángot m indig úgy kellene 
a gödörbe állítani, hogy ágas oldalával jobbára dél- vagy délnyugat 
felé forduljon, m ert ez az állása hathatósan védelmezi törzsét, 
főképpen héjaszás, de az elkésett fagyok ellen is. Az ültetés további 
folyamata éppúgy történik, mint azt az im ént leírtuk, azzal a 
különbséggel, hogy gyepes helyeken a gödör helyéről lehántott 
gyephantokat gyepes részükkel lefelé fordítva, a gödör fenekére 
helyezzük, vagy pedig az elültetett suháng ültető gödre körül szin
tén megfordítva, gyűrű alakban úgy tesszük le, hogy a csapadékok 
felfogására szolgáljanak. Egyébiránt szárazabb talajon szintén cél
szerű a suháng töve körül a földet a csapadékok felfogása végett 
tölcsérszerűen idomítani s rosszabb m inőségű talajon a gyökerek 
ágyát már előkészített gyepfölddel ellátni.

Az ültetés ezzel a módjával egy m unkás naponkint 3—4 
éves lúc, jegenye, tölgy stb. csem etékből elültet a talajviszonyok 
szerint 300—400 drbot, nagyobb csem etékből 100— 150, suhángok- 
ból pedig 30—40 drbot.

A gödrös ültetés egyik változata a:
b) K o z e s n i k - f é l e  g ö d r ö s  ü l t e t é s .  x) (172. ábra.) Ez 

abban áll, hogy miután a munkás az ültető gödröt a gyökerek 
hosszánál valamivel m élyebbre kiásta, a csem etét a gyökérfő fölött 
balkezébe fogva, a gödör fenekére állítja. Jobb kézzel földet tö lt 
a gödörbe s a csem etét egyidejűleg lassan emeli addig, amíg a 
gyökfő magassága a talaj színét eléri. Ennélfogva a gyökerek leg
nagyobb része függőleges irányban lefelé  kinyúlik, miáltal a hosszú 
szívó gyökerek m élyen ju tnak a föld alá. Ezután a csem etétől 
m indkét oldalt körülbelül 4 —5 cm.-re kezét, kinyújtott újakkal 
függélyesen a gödör porhanyitott földjébe mélyeszti (172 .1. ábra), ott 
erre, kezét ökölre fogva, a földet vízszintes irányban a csemete 
fedé nyomja (172. H. ábra) m iközben a csem etének egyenes állást is 
ad s a keletkezett m élyedéseket (172. III. ábra) földdel kitöltve, a 
földet ismét ökölre szorított kézzel m erőlegesen lefelé úgy nyomja 
(172. IV. ábra), hogy a nyom ás a gyökereket környező földet is érje;

1) Erdészeti Lapok: 1887. G53. és 881.
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a  m ég visszamaradó horpadásokat s általában a gödör felületét a 
munkás porhanyó földdel tölti be.

Ezzel az eljárással legcélszerűbb 2—4 éves csem etéket ültetni 
s célja, hogy egyrészt a gyökerek ültetés közben megkiméltesse- 
nek, másrészt, hogy azokhoz a csapadék, valamint az alsóbb ré te 
gek  nedvessége inkább hozzáférhessen, a csem etének pedig álló
helyén kívül m ennél nagyobb olyan tér álljon rendelkezésére, 
honnan a jó  fejló'déséhez szükséges tápláló anyagoknak kellő meny-

172. I. ábra. 172. II. ábra.

172. III. ábra. 172. IV. ábra.

nyiségét megszerezhesse. Maga az ültetés m unkája begyakorlott 
m unkásokkal gyorsan halad, m ert a csem ete hét egyszerű és köny- 
nyen betanítható kézfogással ültethető be.

Előnye ennek  az ültetési m ódnak az, hogy nagyobb száraz
ság beállása vagy harm atképződés elm aradása esetében, a csemete, 
m élyebbre ható gyökereinek közvetítésével, am íg a talaj m élyebben 
ki nem  szárad, az alsóbb rétegek nedves részeiből táplálkozhatik, 
ami az ültetés sikerére igen lényeges körülmény.
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Fiziológiai előnyei közűi különösen kiem elendő az, hogy a 
■csemete megfelelő szilárd állása mellett, a gyökérzet m ajdnem  
összes részeiben laza földdel van körülvéve, ami a gyökereknek 
•annyira szükséges szellőztetését, a nedvességnek nagyobb m érték
ben való felvételét s a gyökérágak szétterjedő fejlődését je lenté
kenyen elősegíti. Ez s hogy a gyökerek az ültetés alkalmával sér
te tlen ü l m aradnak, kétségbevonhatatlanúl bizonyítják az ültetés 
■eme m ódjának alkalmazásával elérhető jó  eredm ényt. Kozesnik 
■ennek a m ódnak az alkalmazását különösen oly helyekre ajánlja, 
ahol igen köves talajon, jobb tclevénvföld használata m ellett aka
ru n k  ültetni.

173. ábra.

c) A z  A l e m a n n - f é l e  é k e 1 ő - ü l  t e t é s.1) (173. ábra.) 
H árom  oldalról körülbelül 30 cm. szélességben s 15 cm. m ély
ségben az ültető gödör gyepes talajtakaróját ásóval kim etszük s 
negyedik  oldala felé úgy csapjuk hátra, hogy ezen az oldalon a 
talajtakaróval való összeköttetése m egm aradjon. Ezután a hantot 
-az ültető gödör irányában az ásóval két részre osztjuk s földjét 
néhány ásószúrással m egporhanyítjuk. Épp így m egporhanyítják az 
ültető gödör fenekét is, amelyre az elültetendő csem etének m eg
felelően elrendezett gyökerei lesznek elhelyezve s a hantról levá
lasztott földdel betakarva. Ezután a hantnak először egyik, azután 
•másik felét borítjuk úgy vissza helyére, hogy a csemete a két han t 

i) H cy e r-H ess : W ald b a u . IV. 328.
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közé ékelve kerüljön. A  hantokat kissé letapodhatjuk, hogy az ültetek 
gödör teljesen betöltessék s az elválasztott hantok szélei szorosan 
záródjanak. A lem ann a gödör-ültetésnek ezt a módját, nedves, zsom- 
békos, tőzeges talaj erdősítésére ajánlja, ahol az ültető gödrök 
ham ar m egtelnek vízzel s a kiem elt föld ennek következtében 
annyira sáros, hogy a rendes gödrös ültetést ezért, de m eg a felfagyás 
miatt sem lehet sikeresen alkalmazni. Főképpen 3 —4 s több éves 
éger-, kőris- és nyír-csem eték ültetésénél bizonyult jónak ez a mód.

B) Lyukba és hasítékba való ültetés.

Az ültetésnek ez a m ódja abban különbözik a gödrös ülte
téstől, hogy ennél az ültető gödröt nem  á-sák ki, hanem a földbe 
valamely szerszámmal lyukat ütnek, vagy fúrnak, vagy pedig ha
sítékot nyitnak s a csem etét ebbe úgy ültetik, gyökereit a lyuk 
mellé szúrt szerszám nyomásával erősítik meg.

K önnyen érthető, hogy ily eljárással csakis kisebb, 1— 3-éves 
csem etéket lehet ültetni. E lőnye ennek a m ódnak abban áll, hogy 
az ültető gödrök költséges megmunkálása elesik, de ha m eggon
doljuk, hogy az ültetőhely megmívelése az ültetés sikerének biz
tosítása végett csakis porhanyós s gyenge talajtakaróval borított 
területeken mellőzhető, különben pedig az ültető helyet bizonyos 
m értékben megművelni okvetetlenül szükséges, az e m ódhoz kötött 
előnyök bizonyos talajviszonyok között teljesen elenyésznek; szóval 
a lyukba és hasítékba ültetés csak porhanyó, illetőleg megművelt 
talajon van helyén. Kötött-, vagy gyeptakaróval borított talajon 
tehát, a lyukbaültetést megelőzőleg, a területnek pásztánkint való 
sekély felszántása, felkapálása, vagy legalább az ültetés foltjainak 
a talajtakarótól való megszabadítása, kötött talajon ezenkívül por- 
hanyítása is mellőzhctlenűl szükséges. Ha ezt teszszük, az ültetés 
kivitelének előnye a gyors munka, m ert a lyukütés vagy hasíték- 
nyitás, a csem ete elhelyezése s m egerősítése, gyors egym ásutánban 
következő és egymással összefüggő művelet.

Bizonyos, hogy a lyukbaültetést az erdész a kertésztől akkor 
leste el, m ikor ez palántáit az ujjával vagy az ültetőfával ü tö tt 
lyukba ültette s bízvást állíthatjuk, hogy a ma már, a legkülönfé
lébb szerszámokkal végzett lyukbaültetésnek ős szerszáma az ül
tetőfa (1. a 71. ábrát). A lyuk- s hasítékba való ültetés különböző 
módjai a következők:
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a) Ü l t e t é s  ü l t e t ő f á v a l  (1. a 71. ábrát). Porhanyós 
talajon ez a szerszám úgy am int vágják s megfaragják, használható; 
kötöttebb talajon gyakran kopás ellen pléhsarúval is szokták itt-ott 
ellátni s ha hosszú és három élűre van idomítva, ültetötőrnek neve
zik (174. ábra). Hom okos s általában porhanyó földben kis csem e
ték  elültetésénél ez a szerszám kitünően úgy használható, hogy az. 
ültető m unkás lyukat üt vele a földbe, a csemete gyökerét a. 
lyukba ereszti s az ültető-

174. ábra.

fával jól elhelyezi, azután a 
szerszámnak a lyuk mellé 
való szúrásával és oldal
nyomással a csem etét jól 
megerősíti. A deliblati és 
királyhalmi hom okon erre a 
célra ugyanúgy használják az 
ú. n. deliblati iiltetővasat, 
vagy egyszerűen deliblati 
vasa t (175. ábra), 
m elyet a munkás 
két kézzel fog s 
a két m arkolat 
szára közt alkal
m azott tapadóra 
lépve, nyom ja a 
laposra vert tö
vist a földbe. Az 
egész szerszám 
hossza: 92 cm., 
melyből a tövis
re: 45 cm. esik.
Egészen vasból 
való, csak:s a
m arkolatok vannak fából készítve. Dugványozásnál is igen cél
szerűen használható.

Ha a talaj nem  eléggé porhanyó erre  a célra s az ültetés 
ezt a m ódját akarjuk alkalmazni, akkor a területet előbb vagy 
fel kell szántani, vagy pedig csak az ültetőhelyeket szükséges. 
felásni.
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Pfeil ezt az eljárást erdei fenyőcsemetékkel következőképpen írja l e : 1) 
Az ültetéshez közönséges ültetőlyukakat készítenek, melyek azonban a leg
hosszabb gyökérnél legkevesebb 8 cm.-rel mélyebbre ásandók. Bőségük a talaj 
minőségétől függ. Laza, fünélküli homoktalajon, ahol gyomosodástól tartani 
nem kell, elég ha ásószélességű; gyomosodásra hajló talajon azonban meges- 
hetik, hogy az ültetőgödrök négyzetalakú alapterületeinek oldalait 40 cm. 
hosszúra is kell venni. A gödör földjének kiásása után a gödör fenekét meg- 
porhanyítják s a földet nyomban úgy töltik vissza, hogy jobb része alúlra, 
rosszabbja pedig felül kerüljön. Emellett az egészet úgy tapossák be, hogy a 
kivett föld mind visszakerüljön a gödörbe. Csakis az esetlegesen a föld között 
lévő gyökereket kell gondosan kirázni és félredobni. A talaj kiszáradásának 
kikerülése végett legjobb, ha az ültetőlyukakat kevéssel a beültetés előtt ki
tisztítják. I tt  főképpen arra kell ügyelni, hogy a csemete hosszú, fonálszcrü 
gyökere megint term észetes állásba jusson s meg ne görbüljön. E ttő l a cseme
tének nemcsak megfogamzása, hanem a belőle keletkezett törzs jövő növek
vése is függ. Hogy ezt elérhessük, jól meghegyezett, 42—52 cm. hosszú s 
3 cm. széles ültetőfával az ültetőgödrök mélységéhez képest, a porhanyó 
talajba függőleges lyukat ütnek s azt az ültető fának ide-oda mozgatásával 
kissé kitágítják. A gyökeret ebbe függőlegesen beeresztik s függő helyzetbe 
úgy tartják, hogy a csemete tűlevelei közvetlenül a föld színe felett álljanak 
s mindaddig, míg a csemete mellé ugyancsak függőlegesen beszúrt ültetőfa 
nyomásaival mindenütt annyira meg nem erősítették, hogy sehol, különösen a 
mélyebb részben, rés ne maradjon. Tiszta, porhanyó homoktalajon, a gyöke
reknek 40 cm. hosszúsága mellett is, könnyen úgy tehetik ezt, hogy az ü ltető
fával előbb a felső részt erősítik meg, azután az ültetőfát visszahajtva, hegyét 
a gyökér alsó része felé nyomják s a rést így szorítják össze. A szomszédos 
lyukat is gondosan kell földdel kitölteni. Hogy a karógyökeret egész hosszú
ságában, meggörbülés nélkül lehessen a szúrt ültetőlyukba elhelyezni, az ülte
tés ideje alatt agyagos vízben ta rto tt csem etéket ültetés előtt gyökerükkel 
homokba huzgálják ide-oda, vagy homokkal szórják be, hogy ezáltal nehezebbé 
válva, könnyebben legyenek az ültetőlyukba beereszthetők. Tulajdonképpen 
minden ültetőlyukba egy csemete lesz beültetve. Minthogy azonban nem mind
egyik fogamzik meg, rendesen 8—40 cm.-re egymástól kettő t szokás ültetni. 
Egyet mindig pontosan az ültetőlyuk közepébe ültetnek ; ha azonban kettő t 
kell egybe helyezni, akkor a felosztás úgy történik, hogy a lyuk szélétől mind
együk egyforma távolságra kerül. Ilyenformán egy munkás naponkint 150—200 
gödröt áshat s ezekbe ugyanennyi 1—2 éves erdei-, vagy fekete fenyőcsemetét 
■.ültethet.

b) Ü l t e t é s  a B u t t l á r - f é l e  ü l t e t ő  v a s s a l .  Ez az 
yültető-eszköz alakra hasonlít az ültetőfahoz, csakhogy egészen vas-

J) Die deutsche Holzzucht. 1860. p. 458.
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bál va'ó s így súlyánál fogva vele nem csak porhanyó, de kötöt- 
tebb talajon is ennek megművelése nélkül, könnyebb lyukat ütni. 
Hossza (176. ábra) 40 cm., alsó része elöl lapos, hátul pedig 
dom ború; m arkolatját némely helyen bőrrel is szokták bevonni, 
hogy kora tavaszi vagy késő őszi ültetéseknél a m unkás újjai a 
vas hidegétől meg ne derm edjenek; közepe táján nyílással van 
ellátva, melyen keresztül szíjat húz a m unkás s vállravetve köny- 
nyen hordozhatja ezt a szerszámot. Ü ltetésközben a m unkás bal 
kezében a csemetéket, jobb  kezében, pedig az 
ültetővasat tartja, melylyel a földbe lyukat üt s 
ebbe a csem etét megfelelő gyökérállással elhe
lyezve (202. B. ábra), a csem ete mellett m integy 4 
cm.-re ferdén gyakorolt szúrással s a földnek a 
csemete felé történő nyomásával végzi az ültetés 
gyors munkáját.

A második szúrás után visszamaradt lyukat 
további szomszédos szúrással vagy a lyuknak leve
résével tölti ki. A gyökerekkel ültetés közben épp 
úgy bánnak el, m int az előbbi módnál.

Sikerrel leginkább fiatal, 1— 2 éves csem eték 
ültetésénél alkalmazható. Feltalálója B uttlar 1 éves 
(rdeifenyő, 1—2 éves tölgy, bükk, éger, korai 
juhar és vörösfenyő-, 2 —3 éves lúcfenyő, kőris, 
szil és 3 éves jegenyefenyőcsem eték ültetésénél 
alkalmazta üítetővasát s azt ajánlja, hogy gyengébb 
minőségű talajokon 1 m. sor-, és 25— 50 cm.; jó  m inőségű talajo-- 
kon pedig 75 cm. csem etetávolság m ellett történjék az ültetés. 
Term észetes, hogy az ültetésnek ezzel a módjával is legjobb ered
m ényt porhanyó és gyom októl m entes talajon érünk el, ahol a 
gyökerek nem ju tnak  annyira szorúlt állásba. B uttlár szerint egy 
m unkás napjában átlagosan 1200 — s nagyon kedvező körülm é
nyek közt Brandenstein szerint 1800 s ültető földnek hozzáadásá
nál 500 csem etét ültethet e l.1) A Buttlár-féle vassal 18— 20 cm, 
mély lyukakat lehet készíteni.

c) Ü l t e t é s  a W ä r t e r n  b é r  g - f é le  ü l t e t ő v a s s a l .  Mé
lyebb ültetőlyukak készítésére a Buttlár-féle vas m ár nem alkalmas s.

■) Hever—Hess. Waldbau. IV. p. 317.
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azért ilyenek előállítására más eszközöket kell használni. Legelter
jedtebb a W artemberg-féle iiltetővas (177. ábra), melylyel súlyánál 
s alkalmas m arkolatjánál fogva a férfi m unkás a mélyebb lyuka
kat, különösen porhanyó talajon, könnyű szerrel készítheti el. 
A lyukütővas hossza 24 cm., az egész szerszám súlya 5'5 kg. 
s egész hosszúsága 1 m. A lyukütővas nyílásának célja a szerszá
m ot könnyebbé tenni, m inthogy a m arkolat kivételével egészen 
vasból készül s így elég súlyos.

A m unkát ezzel a szerszámmal úgy végzik, hogy a férfi
munkás kezeli az ültetővasat, vele a földbe lyukat üt s azt ide- 

oda mozgatásával annyira kitágítja, hogy a cseme
té t a másik m unkás (fiú vagy leány) gyökerével 
akadály nélkül a lyukba ereszthesse. A gyökereket 
ennél az eljárásnál is nedvesen kell tartani és 
hogy súlyosabbá legyenek, finom porhanyó földdel 
behinteni. A gyökereknek elrendezése után, az 
első m unkás az ültetővasat lapos felével a lyuk 
felé fordítva, körülbelül 4 — 5 újjnyi távolságra 
újból a földbe üti s a földet megfelelő nyomással 
a gyökerekhez szorítja. Az így keletkezett második 
lyukat rendesen sarkával tapossa be. E nnek  az 
eszköznek célszerű és sikeres használatára porha
nyó vagy az ültetést megelőzőleg porhanyított talaj 
szükséges1), s különben pedig kavicsos vagy kötött 
talajon az ültetőlyukat laza földdel kell ellátni.

Ez a m unka úgy történik,2) hogy az ültető 
munkás, kosarában a csemetékkel együtt jó  földet 
is visz magával s m iután a csem ete gyökereit a 

lyukba elhelyezte, földdel lazán kitölti; erre a csem etét állásának 
megfelelő magasságáig felhúzza, a betöltött földet kezével m eg
nyom ogatja, az így keletkezett hézagot földdel újból kitölti s így 
folytatja a m unkát mindaddig, míg a lyuk teljesen kitöltve nincs 
s a csemete szilárdan áll. Ezt az eljárást sovány talajon is szokás 
alkalmazni s m inthogy az ültetés m unkája lassabban halad, egy 
lyukütő két ültető m unkást foglalkoztathat.

!) Hosszú gyökerű csemeték elültetésére Királyhalmán kitűnőnek bi
zonyéi t.

2) Fekete L.: ,A tölgy és tenyésztése.1 132. 1.

1 !

177. ábra.
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Az egyenesélű ültetővasak helyett sokan célszerűbbnek ta rt
j á k  a fogazott vagy többélű vasakat1), m ert ezek földbeütésük 
után jobbra-balra forgatásukkal az ültetőlyuk földjét s egyúttal a 
lyuk  oldalait is m egporhanyítják.

H ogy a csem eték gyökereit akadály nélkül az ültetőlyukba 
lehessen engedni, külföldön némely helyütt használják a M aiitel- 
fé le  ültetőlem ezt (179. ábra), mely pléhből készült s könnyen kezel
hető kis deszkadarabra van erősítve.

Az ültetőlyuk vagy hasíték elkészítése után a pléhlemezt a 
lyukba helyezik s a csem ete gyökerét 

rajta lecsúsztatva, ismét ki
húzzák. Ezután az ültetés a 
leírt m ódon történik.

d) Ü l t e t é s  é k á s ó k -  
k a 1. Épp úgy, m in t a War- 
temberg-léXc ültetővassal, le
het ékásóval is ültetni. L eg
egyszerűbb alakjában m ar
kolattal ellátott, kem ény fá-

178. ábra. 180. ábra.

ból készült, ékalakú ásó (178. ábra), mely m indkét oldalán erős 
vaslemezzel van borítva s éle acélozott. Nyele 75 cm., markolatja 
30 cm., ékásójának hossza 25 cm., szélessége 11 — 15 cm., vastag
sága pedig fent 4 —5 cm. Súlya az egész szerszámnak: 3-5 kg.

Ha markolat nélkül készül, akkor hosszabb s vastagabb nyél
lel látják el (180. ábra), hogy a m unkás két kézzel fogva, üthes
s e n  vele rést a földbe. Nálunk leginkább ezt az utóbbit, holott a 

>) Centralblatt f. d. g. Forstwesen 1878, p. 200.
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ném etek inkább az elsőt s az 181. ábrán látható ültető lándsá t 
használják,1) m elynek lándsa-alakú vasásóját keskenyre, 2 5 —30 cm . 
hosszúságban s keresztm etszetben három élűre készítik.

Egészen úgy kezelik, mint a Wartemberg-féle vasat: két munkás kelt 
hozzá, akik azonban ezzel gyorsabban dolgozhatnak, m ert fanyelénél fogva 
könnyebb s a keskeny ékalakban ü tö tt lyuk betöltésére nem kell akkora 
erőt kifejteni, mint a tágabb lyukban való ültetésnél. Előnye még az, hogy a 
gyökerek körül hézagok nem maradnak, mert 3 élénél fogva a gyökerekhez 
két síkfelülettel szorul a föld. Ez a szerszám tápodéval is el van látva s vele- 
porhanyJs földön egy munkás 2 ültetőt is foglalkoztathat, kik a lyuk szájába, 
erősítik a csemetét s lábuk benyomása által szorítják gyökeréhez a földet.

A veszprémi püspökség sümegi 
uradalm ában kisebb csem eték ül
tetésére a nyelével együtt egészen 
vasból készült, 1 m. hosszú s fent 
markolattal ellátott ú. n. süm egi 
ásót vagy ültető lándsát használ
ják  2) (182. ábra). Egyes részeinek 
hossza akkora, mint az ékásóé,, 
ásója azonban vékonyabb s kívá
natra nyelének aljára tapodóvasat 
is lehet készíttetni. (Megrendelhető- 
Bükhel Antal püspökségi erdő
m ester közvetítésével Sümegen, 
ára 4 frt).

Az ékásókkal készített hasíté
kokba hosszabb gyökérzetű cse
metéket, pl. 2 éves, sértetlen gyö
kérzettel bíró tölgycsem etét csak 
úgy ültethetünk, ha a karógyö
kér hosszaságának megfelelően a 

has.'ték alján, Aleman porosz főerdész szerint, m ég egy mélyebb- 
lyukat szúrunk.

E rre  a célra szolgál a lyukasztóvas (183. ábra), m elynek 
fanyele 75 cm , vassaruval ellátott alsó vége pedig 50 cm. hosszú.

Az ékásókkal való ültetésnél a talaj minősége szerint egy

>) Centralblatt f. d. g. Forstwesen. 1879. p. 312.
-) Fekete L .: ,A tölgy és tenyésztése.* 133. 1.
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m unkásra naponkint 400— 1000 csem ete számítható, sőt igen ked 
vező esetben ennél több is.

Az ékásók közűi figyelmet érdemel még a Wittncr-féU ülteiS-ásói) 
(184. ábra), mely közepén úgy domborodik ki, hogy az ásó földbeszúrása alkal
mával, annak ide-oda való mozgatása nélkül már egy a csemetegyökér
nek megfelelő nyílás támad. A hasíték alakját az ásó ab  és c d  metszetei 
mutatják.

A közönséges ásót is épp úgy használhatjuk kisebb csem eték 
ültetésénél, m int más ékásót.

Ide tartozik továbbá az ültetőbaltákkal való ültetés, mely rövid 
nyelű baltával (185. ábra) úgy történik, hogy ezzel a földbe rést

185. ábra.

186. ábra.

üt a munkás, a csem etét ebbe beléhelyezi, gyökereit elrendezi s a 
balta fokával a földet jobbról-balról a gyökérhez veregeti. Ehhez 
hasonló s porhanyó vagy m egművelt talajon apróbb csem eték 
ültetésénél szintén jól alkalmazható m ód: az ültető vaskalapácscsal 
való ültetés, m elynek szerszáma a 186. ábrán látható keskenyélű 
s lapos fokkal ellátott Rembe-féle vaskalapács; az ültetés ezzel épp 
úgy történik, mint az im ént ism ertetett ültetőbaltával.

J) Hcycr—Hess: Waldbau. IV. p. 326.
V a d a s :  Erdömííveléstan. 29
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e) H a s í t é k b a  v a l ó  ü l t e t é s  a B i e r r a a n s - f é l c  p ö r g e  
f ú r ó v a l .  A  Biermans-féle pörge fúró (187. ábra), markolatját 
kivéve, egészen vasból készül. 78—83 cm. egész hosszából, fúró
jának hosszára 18 cm. esik. A fúró felső szélessége 12 cm., alsó 
vége felé egyenletesen apad s vasa úgy van idomítva, hogy kereszt- 
m etszete c/5 alakot mutat. Ennél a m ódnál úgy használják, hogy 
földbe nyomják, néhányszor jól megforgatva, az ültetőlyuk földjét 
anélkül, hogy kiemelnék, jól összemorzsolják, ezután kiemelve, újból 
az ültetőlyuk jó l m egporhanyított földjébe nyom ják s ide-oda 
mozgatásával (nem forgatásával) eo alakú tág rést készítenek
_____ ^ _____ _ vele (188. ábra.). Ebbe a résbe vagy hasítékba

helyezik azután a csem etét s a földet gyöke
reihez valamely ültető-eszközzel (pl. az ültető
balta vagy kis kapa fokával stb.) veregetik vagy 
horzsolva nyom ják oda. Az ültetés eme m ódjá
nak a többi lyukütés feletti előnye az, hogy a

csem ete gyökér
zete porhanyított 
földbe jut.

Ültetés a Barth- 
7e ültetőcsőrrel. Ez

zel háromoldalú s 
lefelé hegyesedéi ül
tetőlyukat úgy lehet 
készíteni, hogy az 

187. ábra. 188. ábra. ültetőlyuk gúlaalak
ban összeszorított

földjét a szerszám kihúzásával egyszerre lehet kiemelni. Az elültetendő cseme
té t azután a lyuk függőleges oldala mentén gyökereivel kézzel elhelyezik s a 
kiemelt és szétmorzsolt földdel rendesen beültetik.

A munka kivitele következőképpen történik: a szerszámot a férfimun
kás, mint azt a 189. ábrában A mutatja, függőlegesen földbe szúrja. Az erre 
szükséges erőt részint a d  markolat, részint a h tápodéval fejtheti ki. Ha a 
csőr a kellő mélységet elérte, miáltal, a szerszámnak hegyes csúcsban végződő 
két vaslemezének megfelelően, a földben két bevájás keletkezik, a munkás, 
mialatt balkezével a szerszámot i  részénél erősen tartja, jobb kezével a szer
szám b részét fogja meg s az emeltyűt lefelé tolja (B ábra). Ezzel az eljárás
sal a csőr e része is földbe kerül, minek következtében a csőr 3 oldalú gúla
alakjában fogja be az ültetőlyuk földjét, melyet a szerszám kihúzásával egy
szerre lehet könnyen kiemelni.

Ezután a c ásólemez felhúzásával a csőr földje kiesik, vagy ezt a szer
számon alkalmazott tolókészülékkel a munkás kitolja. Amint az ültetőlyuk
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készen van, a másik munkás (rendesen asszony, lány) balkezébe fogja az ülte
tendő  csemetét s a lyukba úgy helyezi (C. D. ábra), hogy a gyökerek annak függé
lyes oldala mentében helyezkedjenek el. Jobb kezével a kiemelt gomoly jobb 
s szétmorzsolt földjével a gyökereket takarja bé s nyomja le megfelelően, 
mire a megmaradt földdel az ültetőgödör még üres 
talajviszonyok közt, a szerszám feltalálója szerint, 
munkás, 5 ültető asszony 
s egy kisegítő asszony „
vagy lány alkothatnak egy Jv-
munkás-csoportot. A má- 
riabrunni kísérleti állomá
son végzett kísérletek sze

részét tölti ki. Rendes 
két ültetőlyukat készítő

A

rint ezzel a szerszámmal, 
kavicstól ment s kevés 
gyökérrel átszőtt talajon, 
oly eredmények érhetők 
el, melyek valamennyi lyuk- 
s hasítékba való ültetési 
módnak eredményeit felül
múlják. Hossza a szer
számnak 1 m., súlya 6'3 kg., 
ára az ásandó lyuk, 15—20 
vagy 30 cm. mélysége sze
rint, 10—12 és 15 frt. Kap
ható Barth Antal erdésznél, 
Adlerkosteletzen (Csehor
szág).

A lyuk- s hasítékba 
való ültetés székiben 
elterjedt, m ert gyors 
kivitelénél fogva olcsó.
Jó sikert azonban csak 
ott biztosít* ahol a talaj 
elég porhanyó, vagy 
annyira m eg van mí
velve, hogy az ültető- 189. ábra.
lyukban a csem ete gyö
kerei porhanyó földdel vannak körülvéve s nincsenek kem ényre 
összeszorítva. Kemény, ,acintos‘ talajon tehát ezeknek az ültetési 
m ódoknak alkalmazását nem  ajánljuk. Kavicsos talajon vagy össze
álló (nem futó) hom okon szintén jó  sikereket érhetünk el alkal
mazásukkal, különösen pedig oly helyeken, ahol a csem eték

29*
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védelm et kapnak, pl. fokozatos felújító vágások hiányainak pót
lásánál vagy áttelep ítéseknél.

f )  L y u k b a ü l t e t é s  t r á g y a  h o z z á a d á s s a l ,  x) A  B ier- 
m ans-féle ültetési mód. A csem eték ültetésére szolgáló lyukakat a 
m ár ism ert Biermans-féle pörgefúróval készítik, azzal a különb
séggel, hogy az ültetőlyuk kellően m egporhanyított földjét a m unkás 
kezével kiveszi s a lyuk szélén felhalmozza. Az ültetés kivitele 
ezután következőképpen történik: a munkás gyephamuval m egtöl
tö tt kosarából egy m arék gyepham ut vesz ki, azt a parabolikus 
alakra idom ított lyuk egyik oldalára nyomja, behelyezi a csem etét 
s miután gyökereit ugyancsak gyepham u közé ágyazta, a lyukból 
kiem elt földdel a lyukat úgy tölti ki, hogy előbb a jobb földet, 
azután a rosszabbat nyomja be. Ennek a m ódnak alkalmazása gyepes 
talajon azáltal szenved változást, hogy az ültető gödrök helyei közt, 
már egy évvel előbb gyepkockákat vágnak ki s ezeket gyepes 
felükkel az ültetés helyére rakják.

Ezzel azt érik el, hogy a kivágott kocka gyepes része épp
úgy, m int az alatta lévő gyep elkorhad, m inek következtében a 
kettős korhadt gyeptakarón át fúrt lyukban, a csem ete már ezzel 
is bőséges tápláló anyagokhoz jut.

ß) A  Bierdim pfel-féle ültetési mód. Bierdimpfel erdőtanácsos 
az ültető lyukak készítésénél acélból készült hengeres ásót használ. 
E nnek az az előnye, hogy vele az ültető lyuk földjét gyengén 
kúposodó dugó alakjában a lyuk kifúrásával egyidejűleg ki lehet 
szedni s az eljárás az előbbinél m ég azért is egyszerűbb, m ert a 
lyukba elhelyezett csemete gyökereit egyszerűen az előkészített 
jobb földdel veszik körűi s tapossák le.

Mind a két m ód előnye abban rejlik, hogy a csem eték gyö
kerei jobb  földdel vagy gyepham u trágyával vétetvén körűi, gyor
sabban gyökeresednek m eg s jobban  fejlődnek, m in tha m egszokott 
csem etekerti jólétükből egyszerre soványabb talajviszonyok közé 
kerülnének. Egészen sovány talajra az ültetésnek ez a m ódja nem 
ajánlatos, m ert bizonyos, hogy az alkalmazott trágya vagy jobb  
föld tápláló anyagainak felhasználása után, a sovány táplálékot a 
csem ete fejlődése megsínylené. Legjobb ezt a m ódot 2— 3 éves 
csem etékkel kavicstól ment, tápláló anyagaitól ném iképp m egfosztott 
(kiélt legelők, vízmosások stb.) hom okos agyagos talajon alkalmazni.

g) C s o m ó s -  v a g y  t i n c s ü l t e t é s .  Ha a csem etéket nem
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egyenként, hanem  többet együttvéve, csom ósán ültetjük, akkor az 
■ültetésnek ezt a m ódját csomós vagy tincsültetésnek nevezzük. 
Ez kétféle alakban történhetik, t. i. vagy gomolyos vagy meztelen 
gyökerű csemetékkel, aszerint, am int a csem etéket a csem etekert 
sűrű vetéseiből vagy az erdősítések sűrű csemetéseiből, avagy a 
maghúllásból keletkezett csemetésekből, gom olyostól vagy meztelen 
gyökérzettel vétetjük ki. A gom olyok kivételére itt legjobban 
használhatók az éles kapák, m elyekkel a gom olyt egy kapavágással 
lehet kiemelni. Ehhez képest a gomolyos csem eték ültetése is 
kapával készített lyukba, a meztelen gyökérzetűeké pedig a kézzel 
való ültetés valamelyik m ódjának alkalmazásával történik. Előnye 
az ültetés ennek  a m ódjának az, hogy a fiatalos ham arább 
záródik, pótlásokat oly m értékben nem  kíván, m int az egye
sével való ültetések, m ert a csomó több csem etéjéből 1— 2 ren
desen m egm arad s kivergődik a többi közűi. E nnek tulajdonít
ható az is, hogy a csomós ültetéseknek, éppúgy a sűrű foltvetéseknek 
is vadrágás nem  árt annyira, mint más fiatalosoknak, m ert a folt 
tö b b  csemetéiből m indig m arad egy-kettő, m ely a vadrágást 
kikerülve, kiem elkedhetik a többi közűi. H átránya az, hogy a cse
m eték szorongása folytán növekedésük gyengébb s rendesen 
egyoldalú, m ert nélkülözik a szabad növőtért s megesik az i«, 
hogy a gyökerek, szorongó helyzetük m iatt elkorhadnak. T er
mészetes, hogy az ilyen szorongó állásban nő tt csem etékből 
keletkezett fiatalos a hónyom ásnak sem  állhat úgy ellen, mint az 
egyenkint ültetett csem etékből önállóan fejlődött s edzett fiatalos.

C) Dombos ültetés.

Ez alatt olyan ültetést értünk, m időn a csem etéket a talaj 
színe fölé készített dom b földjébe ültetjük el. Ily ültetésre nagyob- 
bára alkalm asabbak a sekély gyökérzetű fanem ek, m ert a hosszabb 
gyökerűeknek ily m ódon való ültetésénél a gyökércsonkítás ki 
nem  kerülhető, ha csak az alább ism ertetett fé lig  dombos ültetést 
nem  alkalmazzuk.

Az ültetés kivitele a domb elkészítéséből, a csemete elültetéséből 
s  a domb betakardsából áll.

A talaj megm unkálása abból áll, hogy egyes esetekben, a 
dom b készítéséhez szükséges földet az ültetés helyének felkapálá
sából nyerjük, különben pedig a m egm unkálást egészen mellőzhetjük.
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A dom bok készítéséhez szükséges földet úgy is nyerhetjük, hogy a  
beültetendő terület term ékenyebb részeiről m ár előző őszszel a 
gyepet lehántjuk, a lehántott gyep alatti földet felkapáljuk, rakásokra 
halmozzuk s az ezekre rakott gyephantokat elégetjük. Miután az 
így áttelelt halm ok földjét tavaszszal jó l átkapáltuk, belőle ültető 
halm okat készíttetünk. Egyszerűbb s olcsóbb eljárás azonban, ha 
a halm okat az ültető helyek felkapálásából nyert földből készítik 
s a csem etét ebbe ültetik. Ha az ültetéshez szükséges földet 3 —4 
m. távolságban készített, egymással egyközűen futó árkokból 
ássák s az árkok között ültetnek, az ültetésnek ezt a m ódját nyer
ges-, bak-, vagy bogárhátas ü ltetésnek mondjuk.

A dom bos ültetés alkalmazásának indító oka a ta la j nedves
sége volt s ma is a dom bos ültetés főképpen nedves talajviszonyok 
között történik, ahol a csem etének fejlődése csak úgy van bizto
sítva, ha nem  közvetetlenül a nedves talajba, ahol az elfulladás 
veszélyének van kitéve, hanem  az efölé készített földkupacba 
ültetik. Az ily nedves helyeken közvetetlenül elültetett csem ete 
fagyoktól is szenved s már azért is célszerűbb oly magasan elültetni, 
hogy a csem ete gyökerei ettől a károsítástól is m egkíméltessenek. 
Célszerű ezenkívül a dom bos ültetést az erősebb, elgyom osodásra 
hajlandó term őhelyeken is alkalmazni.

Különféle m ódjai a következők :
a) M a n t e u f f e l - f é l e  d o m b o s  v a g y  z s o m b é k o s  

ü l t e t é s .  Az ehhez szükséges földet úgy nyerjük, m int ahogyan 
azt m ár fennebb ism ertettük s kosarakkal hordatjuk az ü ltető  
helyekre, ahol minden egyes helyre annyi földet szórunk, am ennyi 
az ültető  dom b készítéséhez szükséges. Ezután következik a  
csem etének elültetése. A  Manteuffel-féle m ódnál jellemző, hogy 
a csem etét a sértetlenül hagyott növénytakaró fölött készített 
földkupacba ültetik s csakis, ha a gyep vagy gyom túlságosan 
magas, vágják le az ültető dom b helyéről. Az ültetés az előkészí
tett dom bon úgy történik, hogy a m unkás a dom b földjét kezével 
ketté osztja s az így keletkezett hasítékba a csem etét úgy helyezi 
el, hogy gyökerei a gyeptakarót érintsék. A  gyökereknek szabály- 
szerű elrendezése után földdel való betakarásuk ism ét kupac vagy 
dom b alakjában történik, anélkül azonban, hogy a dom b földje 
le-, vagy összenyomatnék. E rre következik a dom boknak gyephan
tokkal való betakarása. A  gyephantokat a már ism ertetett gyep-
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hántókapával kör alakban hantjuk s ásóval való kétfelé metszéssel 
félhold alakra idomítjuk. A félhold alakú gyepszeletek legna
gyobb szélességét a dom b oldalának magasságával egyenlő' m ér
tékben úgy kell vágni, hogy egygyel a dom b fele része betakar
ható legyen. A  betakarás ennélfogva két gyepszelettel történik, 
m ég pedig oly m ódon, hogy a m unkás a gyepszeletet két végénél 
tartva, gyepes részével lefelé a dom b oldalára helyezi, miáltal a 
dom b felét betakarván, két vége a domb talpát, legszélesebb része 
pedig a csem ete tövét fogja érinteni (190. ábra). A második gyep
szeletet a dom b másik felére úgy rakja, hogy végei az első szeletet 
jó l átérjék (191. ábra), nehogy akár a két szelet között, akár pedig 
a csem ete körűi hézag tám adjon. Ez a 
jó  ültetésnek föltétele. Szabály továbbá, 
hogy m indig a dom b észak felé fekvő 
részét kell először betakarni, m ert, ha 
a gyepszeletek a nyár folyamában na
gyon kiszáradnak s közöttük rés támad, 
akkor ezt a déli oldalon a fölötte m a
gasabban kiem elkedő gyephant beár
nyékolja s a dom b földje tovább m arad 
nedvességben. Manteuffel szerint az 
ültető dom bok teljes elkészítéséhez, a 
csem eték elültetéséhez, a gyephantok 
kivágásához s a dom boknak ezekkel 
való betakarásához, po lomb- v a g y  u j  
fenyőcsem etére esik egy napszám . A Man- 
teuffel-féle ültetési m ód különösen agyagtalajon m utat a többi m ód
nál jobb eredm ényt s ezért alkalmazása nem csak nedves talajokon, 
hanem  minden olyan term őhelyen m eg van okolva, ahol a  cse
m eték m egfogam zását s első fejlődését a talaj m inősége akadályozza. 
Előnye, hogy az ültető dom b alatti gyep elkorhadásával a csemete 
táplálására szolgáló anyagok szaporodnak, továbbá, hogy az ültető 
dom b földjének ham utartalm a s porhanyóssága a csem ete m eg
fogamzását s első fejlődését biztosítja s hogy a dom b betakarásával 
a föld nedvességének száraz időben való gyors elpárolgása is m eg 
van akadályozva.

Egyedüli hátránya, hogy drágább, mint a közönséges gödörbe 
vagy lyukba ültetés.
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192. ábra.

b) T  u l  a j d o n k é p  p i d o m b o s  v a g y  z s o m b é k o s  ü l t e 
t é s . 1) Ezt igen nedves s lecsapolásra nem  igen alkalmas talajon

szokták alkalmazni. Az ültető helyről a 
gyepet köröskörül lehántják, a földet 
m egkapálják s belőle halm ot készíte
nek, melybe a csem etét elültetik. Ennél 
az eljárásnál a gyökerek nem  érintkez
nek a talajtakaróval, m ert ezt az ültetés 
helyéről lehántják s a csem eték is m a
gasabban állanak a talaj színe fölött, 
mint a Manteuffel-féle módnál.

A dombok gyorsabb készítése s az ülte
tésnek célszerűbb és könnyebb kivitele céljá
ból Schemminger bajor erdész többféle esz
közt szerkesztett. A dombokat már őszszel 
hányják fel az u. n. lyukasztó-kapával {192. ábra) 
melynek egyik része fejszét alkot, hogy ezzc 

a gyepet lehessen felvágni. Kapás része a gyep ki
emelésére s a dombok készítéséhez szükséges föld
nek felkapálására szolgál. A következő tavaszszal a 
dombok idomítása s egyszersmind az ültető lyukak 

készítése a 193. ábrán belső szerke
zetében is látható dombültetö vassal 
történik, melynek alsó átmérője 
26—30 cm. Használat közben ezt a 
vasat a munkás körülbelül térde 
magasságáig emeli fel, hogy aztán 
függőlegesen a már előkészített 
domb földjébe üsse s nehogy' nedves 
időben a vas belső falára föld ragad
jon, beütése előtt a dombra egy 
marék száraz homokot vagy fűrész
port szór. A vas borító lemezének 
felső részén 3 kis nyílás van, me
lyeken át a beütés alkalmával be
zárt levegő kiszabadulhat. Az ül
te tő  vas lapos végével a domb köze
pébe ü tö tt lyukba a csemete mezte- 

193. ábra. 194. ábra. ]en gyökérzettel vagy gomolyosan
ü lte th e tő  b e . E rre  az u tó b b i cé lra

szolgál a 194. ábrán látható csemetefúró, melylyel a csem etét pontosan az 
ültető lyukba illő gomolylyal lehet kiemelni. A domb földjének ültetés után

*) Heyer-Hess. Waldbau. IV. Aufl. 332.
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történő megfelelő összenyomására s az ültetés közben esetleg származott 
egyenetlenségek kiegyengetésére a 195. ábrán látható dombidomító vasat hasz
nálják, melynek átmérője a dombültető-vas borító lemeze átmérőjének teljesen 
megfelel s oldalt egyT, a csemetéhez való hozzáférhetésre szolgáló nyílással 
van ellátva. Az ezekkel a szerszámokkal eszközölt kész dombos ültetést sík
ságon a 196. ábra, lejtőn pedig a 197. ábra mutatja. 1000 drb csemetének ily 
módon való elültetése 5—7 napszámot követel. Az összes, itt felsorolt szer
számok M. Ganghofer technikai kereskedésében Augsburgban kaphatók, még 
pedig a dombültető-vas ára nagyság szerint 9 — 12 márka, a dombidomító 
vasé: 5'75—7'50-, a csemetefúróé: 6-, s a lyukvágó kapáé: 7-50 márka.

195. ábra

190. ábra.

197. ábra.

c) E m e l e t e s  d o m b - ,  v a g y  z s o m b é k o s  ü l t e t é s .  Ezt 
a m ódot a tölgy ültetésénél főképpen oly berki erdőkben alkal
mazzák, m elyek ősztől késő tavaszig víz alatt állanak, ahol ennél
fogva a talaj többnyire süppedékes és zsombékos, de ahol a víz 
folyása észre nem  vehető. Ilyen helyeken nyáron, száraz időben, 
am ikor a talaj hozzáférhető s részben m eg is művelhető, az ülte
tésre  kijelölt helyeken 40—50 cm. szélességű gyephantokat vág
nak négyzetben s földes felükkel a le nem hántott gyepre fektetik. 
Ha a vízállás m agasabb szokott lenni, hogy a csem ete gyökerét
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198. bára. 199. ábra.
(Alaprajz).

d ) G o m o l y o s  d o m b ü l t e t é s .  Ennél, a gomolylyal kisze
dett csem etét az ültetés helyére állítják, a gom olyt földhalommal 
rakják körül s ha kell, gyephantokkal is betakarják. Ez az eljárás 
a kisebb csem etéket felfagyás ellen védi.

e) G ö d r ö s  d o m b ü l t e t é s .  Az ültetés helyén a talajtakarót 
30— 50 cm.-es négyzetekben lehántják, a földet jó l felkapálva, a 
négyzet közepén a dom bot úgy készítik, hogy körülötte sekély 
árok képződjék. A csem etét a dom b tetejére állítják, gyökereit a 
dom b oldalain elrendezgetik s a gyökérágak közeit földdel jól 
kitöltik, m ire a még fenm aradt földdel az egész gyökérzetet jól

el ne öntse, két ilyen gyepkockát fektetnek egym ásra gyökeres 
felükkel felfelé s ezek alkotják az ültető dom b alapzatát, m elynek 
magassága szabály szerint olyan, hogy felső lapját nedves évszak
ban a víz el ne érje. Ezek előkészítésével egyúttal jó  földről is 
kell gondoskodni, melylyel a következő tavaszon az ültető dom bo
kat lehessen készíteni. A föld előkészítése s a csem eték ültetése 
úgy történik, mint a Manteuffel-féle eljárás szerint, a különbség csak 
az alapzatok alkalmazásában van. Célszerű a csem etéket csonkítat- 
lan gyökerekkel úgy ültetni, amint ez az 198. ábrán látható, midőn 
a karógyökér befogadására szolgáló lyukat a gyephantokba ültető

vassal ütik. (200. ábra.) 
1000 ültető dombhoz 
körülbelül 5 —6 m.3 
föld szükséges. (Fekete 
L. ,A tölgy és tenyész
tése1. 186. 1.)
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betakarják  s a dom bot kézzel körülveregetik. Ezt a m ódot is fagy
nak k itett helyeken jó  sikerrel alkalmazzák.

f )  G y e p h a l m o s  ü l t e t é s .  Az ültetésnek megfelelő távol
ságban, őszszel, 30— 40 cm.-es négyzetekben vágják ki és fordít
ják  hátra a gyephantokat s tavaszszal valamely ültető vassal vagy 
csemetefúróval lyukat készítenek a gyep
hant közepén át s jó  erdei föld vagy 
gyepbam u felhasználása m ellett ültetik el 
a csemetét. E lparlagosodott legelőkön s 
réteken épp úgy, mint nyirkos vagy el
gyom osodott területeken eme m ód alkal
mazásával jó  sikert érhetünk el, m ert be
következő szárazság alkalmával a csem ete 
gyökerei körűi korhadó gyepes részek az 
ültetés helyének frisseségét hosszabb időre 
biztosítják s bizonyos, hogy az ily ülte
tések az elgyom osodás s a pajodrágás 
veszélyének nincsenek annyira kitéve, mint 
a közönséges, lyukba vagy gödörbe ülte
tések. Ez a m ód egyébiránt, egyszerűbb 
kivitele a c) alatt tárgyalt emeletes dom b
vagy zsom békos ültetésnek.

^ N y e r g e s - j b a k - ,  v a g y  b o g á r 
h á t a s  ü l t e t é s .  Ilyen elnevezéseket kap 
az ültetés, ha 
az erdősítendő 
területen árko
kat ásatunk s 
a bogárháthoz 
hasonló alakú 

árokközöket 201. ábra.
ültettetjük be
csem etékkel (201. ábra). Ezt rendesen túlságosan nedves, zsombékos, 
elm ocsárosodott helyeken szokták alkalmazni. Az árkok egyúttal a 
bennök összegyűlt víznek levezetésére is szolgálnak s ezért lecsapoló 
főárokba nyílnak. Az árokból kikerülő földet az árokközökre hány
ják, m egüllepedése s megszikkadása után m egm unkálják s erős 
csem etékkel beültetik . Az ültetés em e m ódjának kivitele költsége

Av-y--

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



4 6 0

s azért kivételes esetekben nagyon nedves, tőzeges vagy láp term ő
helyeknek okvetetlen szükséges erdősítésénél alkalmazzák. Igen 
nehéz kötö tt agyag talajokon is jó  sikerrel alkalm azhatjuk ezt a 
m ódot, m ert a csem eték a feltöltött bogárhátaknak a tél fagya s 
megm unkálás által felporhanyított talajában jobban növeked
hetnek, m int valamely más, közönséges ültető m ód alkalmazása 
mellett.

Ha az árokközök feltöltése keskeny pásztákban magasan 
történik, akkor az ültetést nyerges-, bogár- vagy bakhátasnak 
nevezzük.

Siohe lamstádti (Hannover) főerdész a bogárhátas ü ltetést jó sikerrel 
alkalmazta, olyan sekély, silány talajon, hol az anyakőzet igen kemény réteg
követ alkot. Őszszel, 3'5 m eter távolságban egymástól, 1*5 m eter széles s 0'6 m. 
mély árkokat húzatott s az árokból kikerült földdel az árok közeinek területét 
15—20 cm.-re feltöltette. Tavaszszal a lehengerelt töltésszerü bogárhátakra, 
50 cm. távolságra egymástól 1 éves erdeifenyő csem etéket ü ltetett, mélyen 
s tölcsér alakra ásott ültető gödrökbe. E mód alkalmazásának előnye az volt, 
hogy a beültetett töltéseknek 18 cm.-el tö rtén t emelésével a termőtalaj a 
meddő rétegkő fölött gyarapodott, másrészt pedig a 60 cm. mély árkok 
oldalfalainak kőzete a külső behatások következtében mindinkább mállott, 
minek folytán az árkok a lehullott tűk s a lemállott szemcsékből kelet
kezett rétegekkel kitöltve idővel egészen jó  televényföldhöz jutottak, mely 
a szétágazó gyökereket kitűnő tápláló anyaggal látta el. Az erdősítésnek 
ezzel a módjával kiváló eredményt értek el, m ert a fiatalos m á ra  8-ik évében 
2'5—3 m. magasságot ért el, évi csúcshajtásainak átlagos hossza 50 cm. volt, 
s a záródás oly fokot ért el, hogy az állabban szarvasok is találtak menedéket.

Célszerű a bogárhátakat erdősítés előtt két évvel előkészí
teni s pihentetni, hogy az idő a porhanyítás m unkáját a beültetést 
m egelőzőleg m egkezdje; a hosszabb ideig való pihentetés azért 
nem  előnyös, m ert a talajt az erdősítést hátráltató gyom ok 
lepik el.

li) F é l i g  d o m b o s  ü l t e t é s .  Ahol a csem etét sértetlen 
karógyökérrel akarják elültetni, jó  szolgálatot tesz a félig dom bos 
ültetés, m ert ennél a m ellékgyökerek egészen term észetes hely
zetbe ju tnak  s a karógyökér földbe tevése sem jár nagy vesződ- 
séggel. Schütze eljárása szerint ugyanis a csem ete karógyökerét 
csak oly m élységre engedik az ültető vassal ü tö tt lyukba, hogy a 
felső rész m ellékgyökerei a talaj színe fölött m aradjanak. A m un
kás az ültető lyukba jó  minőségű televényföldet vagy keverék 
trágyát morzsol s a vasat a csem ete mellé beszúrva, megfelelő
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nyomással a karógyökér felé szorítja. (202. ábra). E rre  szétteregeti 
a talaj színe felett m aradt m ellékgyökérzet szálait s ezeket is jó  
minőségű porhanyós földdel betakarja s az így keletkezett dom bot, 
az ültetés helyéről m egelőzőleg lehántott s m egfordított gyephan
tokkal födi be. Ennél az ültetésnél szabály az, hogy a földet a 
csem ete tövénél néhány centim éterrel m indig feljebb kell húzni, 
hogy a föld megüllepedése után a gyökerek felső része takarat- 
lanúl ne m aradjon.

i ) A M i k u l á s - f é l e  d o m b o s  ü l t e t é s . 1) Mikulás János 
nagyvázsonyi urad. fó'erdész, az ottani kopár legelők sekély és.

nagyobbára meszes, term éketlen kavicstalajának feketefenyő-cse- 
m etékkel való erdősítésénél a dom bos ültetést a következőképpen 
alkalmazza. Az ültetés helyén m integy 50 cm. átm érőjű kerek 
téren a vékony gyep- s m oharéteget felvágatja és félretéteti, a 
felvágott foltra pedig közelből összekapart földet rakat s abból 
15—20 cm. m agas halm ot készíttet. A  folt alját nem  porhanyít- 
tatja meg, m ert a kavicsrétegből am úgy is kevés táplálékot sze
rezhetne a csem ete gyökere. A  halom elkészítése után az össze
kapart földet két felé, a folt szélére úgy válogatja szét, hogy a

*) Erdészeti Lapok. 1892. 156—162. 1.
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közepe 10 — 12 cm.-rel mélyebb legyen, mint a széle s hogy a 
halom teknő alakot kapjon. Az így keletkezett m élyedésbe a folt 
széléről vett, jó  két ökölnyi földből 10— 15 cm. magas hegyes 
dom bot készíttet, két tenyerével jól m egnyom kodja s hegyes kúp
alakra idomítja. (203. ábra.) E nnek tetejére a munkás a balkezében 
tarto tt csem etét úgy állítja, hogy a gyökérzet főelágazása a kúp 
csúcsára essék. Ezután a m unkás jobb  kezével a gyökérszálakat

a dom b oldalán 
elrendezgeti, a 
dom b oldalánál 
hosszabb gyökér- 
szálak végeit a 
földbe dugja a 
domb körűi levő 
földdel az egész 
gyökérzetet jól 
beföldeli s a föl
det tenyerével jól 
lenyom kodja. E n 
nek m egtörténté
vel annyi földet 
rak a gyökerekre, 
hogy a födés vas
tagsága legalább 
5 cm. legyen s 
ezután a dom b 
oldalaira a félre
rakott gyepet s 
m ohát fordítva, 
úgy rakja, hogy 
az eső a domb

földjét le ne moshassa. Nagyobb védelem s gyors kiszikkadás 
ellen m ég kőnehezékkel is ellátja a dom bot. (204. ábra.)

Az ültetést m etszetben a 205. ábra mutatja.
K opár területek erdősítésénél ennek a m ódnak az alkal

mazása igen célszerűnek és sikeresnek bizonyéit, következő elő
nyeinél fogva: a gyökerek term észetes elhelyezése biztosítva van, 
a  gyökérzet összes részei jó  földdel jönnek  érintkezésbe s a kiveszett
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csem eték pótlására a m ár kész halm ok igen jól s költségm egtaka
rítással használhatók fel. Egyedüli hátránya, hogy kivitele költsé
gesebb a többi módnál, ez azonban kopár területek erdősítésénél 
számba nem  jöhet, m ert amivel többe kerül az első ültetés, a 
költségtöbbletet m egtakarítjuk a pótlásoknál s különben is sikerénél 
fogva a legolcsóbb.

M árton Sándor m. kir. főerdész tapasztalatai szerint, 1C00 drb 
két éves feketefenyő csem etét elültet egy nap alatt 7— 8 m un
kás s ily ültetésnél a csemete és sortávolságot L5— 2 m éterre 
ajánlja venni. Az l -5 m.-nél kisebb távolság alkalmazása m ár 
azért sem célszerű, m ert a dom bok készítésére nem találnak ele
gendő m ennyiségű földet. Az ültetés eme m ódjának alkalmazása 
helyén az 1889. és 1890. év igen száraz volt s mégis m egeredt a 
csem etéknek 50— 60% -a, holott m ásutt a gödrös ültetésnél a siker 
csak 2— 3% -ot tett. M árton főerdész állítása szerint, Nagy-Vázsony- 
ban van ily m ódon keletkezett 25 éves fiatalos, mely alatt már
5 — 10 cm. vastag televényréteg képződött. Ebből világos, hogy a 
talajjavító hatás már 25 év múlva jól érvényesül.

D) A sülyesstő ültetés.

Illés szerint Szatmár várm egyében alkalmazzák, olyan lápos 
helyeken, ahol az állandó víz, gödrök ásatását, dom bok felhányását 
m eg nem  engedvén, gyephant közé csiptetik az éger csem etét s 
s úgy sűlyesztik le a vízbe. Az eredm ényt jónak m ondják s lápos, 
mocsaras helyek erdősítésére ajánlják.

E) Egyéb ültetési módok.

a) C s e r e p e s  ü l t e t é s . 1) Ezt az ültetési m ódot főleg ter
m éketlen, sziklás vagy kőgörgeteges talajon alkalmazhatjuk. Nagyobb 
virágcseréphez hasonló cserepeket készíttetünk; a cserépanyag 2Á-ad 
része friss m arha-trágya,1 a-ad része kevés agyaggal elegyített term ő
föld keverékből áll, m elyet jól összekeverve, úgy készítenek elő, 
m int a vályogot. A cserépkészítő a forma belsejét finom hom ok
kal hinti be, hogy az agyag a forma falaira és fenekére ne tapad
jon, azután kellő minőségű agyagot téve a formába, a beillő 
köldökkel kiformálja a cserepet s a form ából kirázva, megszárítják. i)

i) L. Érd. Lap. 1881 . I. 28 . 1.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



464

Ültetésnél a cserepeket 1/3-ad részben televénynyel kevert 
jó  term őfölddel töltik m eg s a csem etéket egyenkint a cserepek 
közepébe ültetik és megöntözik, hogy a cserepek falai is átned
vesedjenek; a már m egelőző őszön vágott gödröcskékbe a most 
már csem etés cserepeket szétrakják, a cserepeket földdel vagy 
kavicscsal körülveszik, a gödörnek m ég ki nem  töltött üregét 
pedig kitöltik. Az így ültetett csem eték gyökerei m ár az első 
nyáron áthatolnak a cserepek falain a sziklás talajba és jó l 
tenyésznek.

K o s a r a s  ü l t e t é s .  Ezt a m ódot Kallina Károly gödöllői 
volt főerdőm ester alkalmazta a hom okos területek befásításánál. 
Ugyanis az erdei- és feketefenyőt négyzetes hálózatban úgy ültette, 
hogy a hálózatnak m inden egyes része szélfogó gyanánt szolgáljon; a 
hálózat 80— 100 hold kiterjedésű négyzeteinek erdősülését, a szél
fogó pászták fáinak m aghullatásától várja. M inthogy azonban a fenyő
nek nincs oly dús oldalgyökérzete, mint az ákácnak s nincs a 
szélfúvástól annyira megvédve, az első védelm et mesterségesen 
azzal adta meg, hogy a csem etéket a kiültetés után azonnal, sok 
oldalú hasábalakúan fonott kosárral, mely azonban a szükséges 
légjáratot nem akadályozza, vétette körűi, amivel a kitűzött célt el 
is érte. A kosarakat fűzfavesszőkből fonatta s velők a csem etét 
úgy vette körűi, hogy ez lehetőleg középen álljon. A  kosár a csem e
téket az uralkodó nagy hőségtől, ki- és befúvástól nemcsak meg
védte, hanem  m ég a kosárban és ennek környékén nagyobb 
m értékben képződött harmattal a csemete jobb növekedésére is 
Itatott. Ezt a kosaras ültetést csakis a védőpásztákra szánt fenyő
csem eték kiültetésénél alkalmazták s az ily m ódon létre hozott 
védő- és egyúttal vetőpásztákkal gondolják jövőben a pászták közötti 
hom okos területeket term észetes úton, magavetéssel befásítani.

9. Erdősités dugványozással, homlítással és gyökérsarjakkal.

A különböző lom bfanemek sarjadzó képességük m értékéhez 
képest kisebb-nagyobb sikerrel dugványozással is tenyészthetők. 
Az erdősítés em e m ódjának lényege abban áll, hogy az illető 
fanemről levágott rövidebb, vagy hosszabb hajtást a már ismert 
m ódon, egyik végével föld alá helyezzük, másik végét pedig kívül 
hagyjuk.

A dugványozással való erdősítés többféle minőségű dugvá-
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nyokkal s többféle módon történhetik. így dugványozhatunk 2— 4 
éves tuskósarj vesszőkkel, m elyeket tuskóról, válogatás nélkül vág
nak s kurtítatlanúl helyeznek föld alá. Ez az utóbbi m unkálat 
szántható területeken úgy teljesíthető, hogy a vesszőket a szán
to tt barázdába fektetik s a következő barázda földjével betakarják. 
Ahol ezt tenni a talaj nedvessége m egengedi, ott sekély árkokat 
ásatunk s ezekbe helyezzük el a m eg nem  kurtított vesszőket, 
betakarásuk pedig a következő árok ásása után kikerült földdel 
történik. Á rterületeken és futóhom okon, a legjobb sikert a katlan
szerű vagy fészkes dugványozással érjük el, melynél körülbelül 1 
m éter mély s lehetőség szerint tágas gödröket ásatunk s a köte- 
gekbe kötött vesszőket ezekbe állítjuk. A köteget összetartó vesz- 
szőt vagy gúzst ezután elvágatjuk, a szétbom lott kötés vesszőit a 
lyuk oldalai m entén elrendezgetve köröskörűi állítjuk s a lyukat 
földdel ismét kitöltetjük. A gyűrű alakban elhelyezett dugványok 
végei m egerednek, m egsűrűsödnek s később erőteljes dugvány
csoportokat alkotnak.

A dugványozás eme m ódjaitól lényegesen különböznek azok 
a m ódok, m elyeknél rendesen vágott hajtások adják a dugványozás 
anyagát. Az ezekkel történő erdősítést csonkított vesszőkkel való 
dugványozásnak nevezzük. Ennél 1— 3 éves hajtásokból 20— 30 cm. 
hosszú darabokat vágatunk s ezeket úgy helyezzük föld alá, hogy 
rajtuk a föld íölött 1, legfeljebb 3 egészséges rügy maradjon. T öbbet 
hagyni azért nem  tanácsos, m ert a képződő gyökerek a keletkező 
hajtások nagyobb lom bm ennyiségét nem  volnának képesek meg
felelően táplálni. A vesszők alján a föld alá kerülő rügyeket óva
tosan le is lehet horzsolni, m ert a gyökérképződésnél semmi befo
lyásuk nincs, m inthogy a gyökerek a héj lenticelláiból fejlődnek. 
A vesszőket éles késsel úgy kell vágni, hogy a föld alá kerülő 
résznek ferde metszéssel nagy vágáslapja legyen, m ert ekkor több 
nedvességet vehet fel, a felső résznek pedig egyenes metszésű vágás
felületet kell adni, hogy a párolgás területe m ennél kisebb legyen.

A dugványozás kivitele a talaj m inőségétől függ, laza talajon 
a dugványokat a talaj előleges megmívelése nélkül dughatjuk a 
földbe, valamely hálózat szerinti beosztással, összetettebb s gyomo- 
sodásra hajló talajon a megm unkálás (szántás vagy kapálás) már 
kikerülhetetlen, nagyon nedves talajon pedig csak úgy érünk célt, 
ha árkokat ásatunk s az árok közeit dugványozzuk. Mindig legyen

30V a d a s : Erdö'müveléstan.
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gondunk arra, hogy a dugványvessző kissé ferde állással, sértetlenül 
oly m élyre kerüljön a földbe, hogy föld fölötti vége kurta, csak 
egy-két rügygyei ellátott legyen. F erde állást azért kell adnunk a 
hajtásnak, m ert így a talaj felső televényes s mindig m elegebb 
rétegébe jutván, jobban m eggyökeresedik. K ötöttebb talajon csak 
úgy ju that a vessző sértetlen héjjal a földbe, ha előbb valamely 
lyukasztó eszközzel a földbe lyukat szúrunk és ebbe dugjuk a 
vesszőt. Gyenge dugványokkal való erdősítésnél erre a célra az 
ásót is úgy használják, hogy vele hasítékot ütnek a földbe s 
az ebbe helyezett dugványvesszőt egy oldalszúrással hozzányomott 
földdel ékelik be. Legjobb a dugványozás céljára 2 éves hajtá
sokat éles késsel tavaszszal, a rügyek dagadása idején s közve- 
te tlen  a dugványozás kivitele előtt vágni. Ha pedig a dugványo
zással bárm i oknál fogva várnunk kell, a hajtásokat árnyékos helyen, 
avagy nedves moha közé dugva tartjuk. Jó, ha ezt az utóbbi m ódot 
hosszabb távolságra való szállításuk alkalmával is alkalmazzuk, ha 
pedig hosszabb ideig kell hevertetni a dugványvesszőket, épsé
güket legjobban nyirkos földbe vagy hom okba való bevermeléssel 
őrizhetjük meg.

T örténhetik  a dugványozás ú. n. karó dugvány okkal is. Ezek 
2 —5 cm. vastag, Fő— 3 m. magas, kitűnő sarjadzási képességgel 
b iró  egyedekről tavaszszal vágott s két végükön egészen sima felü
lettel m egcsonkított karók, melyekkel a dugványozás főképpen 
botfaerdők képzése vagy árterek befásítása céljából történik. A  kivitel 
porhanyó talajban előlegesen szúrt lyukakba úgy történik, mint a 
közönséges dugványozásnál, általában azonban épp úgy mint a 
gödörbeültetésnél, vagyis gödröt ásnak s ebbe állítják be s földelik el a 
karódugványt. Különösen így bánnak el a csem etekertekben vagy 
faiskolákban nevelt gyökeres dugványokkal. Minden esetben kerülni 
kell a dugványkarók földbe való beverését s ezért m ár előkészítésük 
alkalmával meg kell tiltanunk karószerű meghegyezésüket. A dugvá
nyokat követő nyáron horzsoltassuk le a törzsön nagy számban 
előtörő sarjhajtásokat s csak a csúcson levőket hagyjuk meg s 
ezt a miveletet ismételjük a következő év nyarán is. Még jobb 
eredm ényt érünk el, ha emellett őszszel a hosszú csúcshajtásokat 
m egnyessük, hogy egyrészt a m ég gyengén m eggyökeresedett 
karók  a szél által könnyen ide-oda ne mozgattassanak, másrészt 
pedig a  következő év esetleg kedvezőtlen viszonyai között is a
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'hajtások jobb  növekedése biztosíttassák. Minthogy a karódugvá
nyokon a gyökérképződés jóval a karó vége fölött kezdődik, a 
legalsó rész ennek következtében elkorhad s minthogy a korhadás 
a törzs egészséges részére is kiterjedhet, célszerűbb ily karódugványok 
helyett gyökeres dugványokat alkalmazni, m elyeknek m egeredése 
s tovább fejlődése biztosabb.

A dugványozással történő erdősítés főképpen a fű z -  és nyár- 
fa jo kka l történik, m ert ezeknek m agról való szaporítása, tudva
levő sok nehézséggel van egybekötve. Ezeket a fanem eket több 
célra használva tenyésztik, így útszegély-fák gyanánt, a botoló és 
nyeső üzem céljaira, legelő erdőknél, futóhom ok kötésénél, árterü
letek  erdősítésénél stb. A különböző fajok közül legnehezebben 
erednek m eg mint dugványok, a rezgő és fehér nyár, valamint a 
kecske fű z , m ár jobban a szürke fű z  (S. cinerea). Legjobban sar- 
iadzó dugványokat adnak a kötőfűzek (nemes fűzek) különböző 
fajai s a nyárfa-félék általában.

Újabban a hom okterületek erdősítése nem csak nyárfa dug
ványokkal, hanem  csem etekertekben m agról nevelt csemetékkel 
(fehér nyárfa) is sikeresen történik. Ennél az eljárásnál a tapasz
talat azt bizonyítja, hogy a m agról kelt csem ete gyökérzete álta
lában erőteljesebben fejlett s csak egy karógyökeret hajt, holott 
a dugvány rendesen 2— 3 karógyökérszerű m ellékgyökeret fejleszt.

A gyökérsarjakkal s hom lítással való csemetenevelés m ód
járól már fennebb megem lékeztünk s m inthogy az erdősítés is 
hasonló elvek szerint történik, az erdősítési eljárás ismertetésével 
csak ism étlésekbe bocsátkoznánk.

io . Egyéb tudnivalók az egyes fanem ek ültetéséről.

Az ültetés általános ism ertetése után szükséges m ég m eg
em lékeznünk am a tudnivalókról, m elyekre az erdőm űvelőnek az 
egyes fanem ek ültetésénél, a helyes és célszerű kivitel szem pont
jából, szüksége van. Itt szintén külön kell választanunk a fenyőket 
a lombfáktól, m ert különböző term észetük az ültetésnél is figye
lem be veendő.

A  fenyőfélék  ültetésénél nem  kell felednünk, hogy a gyökér
veszteséget nagyon megsínylik s azért a fenyőcsem etéket fiatalon, 
oly korban kell ültetni, m elyben kiem elésük még csekély gyökér
veszteséggel van egybekötve.

30
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Az is bebizonyosodott, hogy a fenyőfélék ültetésének főképpen; 
a tavasz kedvez, m ég pedig akkor, amikor a hajtások még; 
ki nem  fakadtak s ha műszaki célokra szép egyenes törzseket 
akarunk nevelni, akkor erre már az ültetés hálózatának kitűzésénél 
kell figyelemmel lennünk, hogy t. i. oly hálózatot tűzzünk ki, mely
ben  a kiültetett csemeték között a záródás korán, m ár 10— 15- 
éves korukban, álljon be. Az egyes fajokra nézve álljanak itt a 
következők;

1. A n erdeifenyöt a term őhelyi viszonyok szerint különböző- 
korban s különböző ültetési m ódok alkalmazásával ültethetjük jó'- 
eredm énynyel. így  hom okterületeken, pl. a morvalapályi homokon; 
legjobban sikerül az 1 éves, meztelen s hosszú gyökerű csem e
tének  a kiültetése ültető fának, tőrnek, lándzsának, ékásónak, 
vagy a W artenberg-féle vasnak alkalmazásával, holott kötöttebb. 
agyagtalajon m indig jobb  sikert érünk el 2—3 éves csemetékkel, 
melyeket homorú ásó segítségével ültetünk el, bár a gödrös ültetés 
m ódja bárminő más szerszámnak, ásónak, pörgefúrónak stb. alkal
mazását is megengedi, anélkül, hogy ez az ültetés sikerének rová
sára történnék. A közönséges dom bos ültetést a kopár területeken 
nem  igen tűri, azonban a Mikulás-féle dom bos ültetés az erdei 
fenyő term észetének teljesen megfelel. Az erdeifenyő ültetésének 
ideje a tavasz s 0.75— 1 m. csemetetávolság alkalmazása mellett 
az erdősítés m ár 8— 10 év alatt jó l záródik.

2. A  feketefenyöt és sim afenyőt szintúgy lehet már 1 éves. 
korában is ültetni mint az előbbit, de a két éves, m ár erősebb- 
csemetékkel m indig jobb eredm ényt érünk el.

3. A  havasifenyöt rendesen csak 4— 5 éves korában ültetik, m ert 
ham arább nem  erősödik meg annyira, hogy kiültetésre alkalmas, 
volna. Különösen jól sikerül ezzel a fanemmel az erdősítés, ha az 
ültetés erősebb gomolyos csem etékkel történik.

4. A  lucfenyő- csemetéket épp oly jól lehet meztelen, mint; 
gom olyos gyökérzettel elültetni. Hazánkban nagyobbára 2—4 éves, 
csem etekertekben nevelt s csem eteágyakban évről-évre ritkított, 
tehát iskolázatlan csem etékkel történik az ültetés s csak kevés, 
helyen (így pl. az osztrák államvasút Krassó-szörényvármegyei 
erdeiben) alkalmazzák az iskolázott, erősebb csemetéket. Az ülte
tésnél az ásót, kapát, irtókapát használják a legtöbb esetben. A . 
besztercebányai erdőigazgatóság egyes gondnokságaiban az ir tó -
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L apát s ültetőfát használják a 2—3 éves lúcfenyő-csem eték elülte
tésénél úgy, hogy az irtókapával az előre haladó kapások m egm ű
velik  az ültetőfészket, melybe az utánuk következő leány-, vagy 
-asszonymunkások az ültetőfával készített lyukba ültetik a csemetét. 
Nedvesebb területeknek lúcfenyővel szándékolt erdősítésénél jól 
alkalmazható a Manteuffel-féle dom bos ültetés. A lúcfenyő ülteté
sénél leginkább arra  kell ügyelnünk, hogy a csem ete eredeti állá
sánál m élyebben ne kerüljön föld alá, m ert különben a kiültetést 
az összes fanem ek között leginkább megsínyli. Ezt érzékenyebb 

.gyökerének lehet tulajdonítani, mely a mélyebb, nedvesebb, hide
gebb s légjárástól elzárt talajrétegekben rendesen elhal. A  lúc- 
fenyőnek is legjobban megfelel a tavaszi ültetés. A  csemetetávolság 
0 7 5 — 1‘2 m. között váltakozik.

5. A  jegenyefenyő-csem eték ültetése épp úgy történik, mint 
a lúcé, csakhogy idősebb csem etéket alkalmaznak, m ert a jegenye
fenyő kezdetben igen lassan nő, a csúcshajtásoknak erősebb m eg
indulását pedig az ültetés sikerére való tekintettel be kell várnunk. 
Ez rendes körülm ények között életük 5— 6-ik évében történik, 
midőn karógyökerük kezd erőteljesen növekedni. Legjobb sikert 
érünk el 4— 5 éves, csem etekertekben gondosan nevelt csem eték 
elültetésével oly helyeken, hol a csemete árnyéktűrő és a fagy 
iránt érzékeny term észeténél fogva kellő védelem ben részesülhet. 
K ülönösen fagynak, szélnek kitett helyeken a  védőállab jelenléte 
az erdősítés sikerének nélkülözhetlen előfeltétele. Alátelepítési 
célokra, m időn t. i. a csem etéket valamely gyérített erdő fái alá 
ültetjük, jó, ha a csem eték nevelése is ily árnyas helyen történt. 
Az iskolázott csem eték a jegenyefenyővel történő erdősítésnél 
is leginkább biztosítják az eredm ény kedvező százalékát, m elyet 
gom olyos csem eték alkalmazásával m ég fokozni is lehet.

6. A  vörösfenyő nem csak 2— 3 éves, hanem  magasabb korában 
is, m időn m ár az l -5 m éter m agasságot eléri, sikerrel ültethető el. 
Lom bját ősszel elhullatván, tavaszszal nagyon korán fakad, m iért 
is ültetésével nagyon sietnünk kell. Világosságot kívánó term észete 
a zárt állást nem  tűrvén, erre való tekintettel ültetési hálózatát 
tágabb m értékkel kell kitűznünk. A csemetetávolság rendesen 
l -5 —2 m. között váltakozik. Az ültetés módjai közül ennél főképpen 
a gödörbeültetés van alkalmazásban s csak kisebb csemeték-ülteté- 
sénél használhatják az ültetőfát, vagy a különböző lyukaszót vasakat.
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A  lom bfákkal való  ültetésnél nagyobb csem etéket is használnak, 
m ert ezek mind a gyökérzet, mind a korona nyesését, sarjadzó- 
képességüknél fogva eltűrik, ezeknél tehát a kiszedés s elü ltetés 
alkalmával származó veszteség az elültetés sikerét nem veszélyezteti 
úgy, mint a fenyő féléknél.

A lom bfanem ek egyes fajainak ültetésénél az általánosan 
érvényben álló szabályokon kívül a következőket kell figyelembe 
vennünk:

1. A  bükk-csemetéket a bükk term észetének megfelelő term ő
helyi viszonyok között, a m agcsem etétől kezdve a. suhángig lehet, 
az ültetési m ódok bárm elyikének alkalmazásával,, sikerrel ültetni, 
habár nem tagadható, hogy a fiatalabb csem etékkel jobb eredm ényt 
érünk el s különösen a 2— 4 éves gomolyos csem eték biztosítják 
a velük való erdősítés sikerét. A közönséges csem etéket gödrös-, 
vagy lyukbaültetéssel, sőt alátelepítéseknél vagy kissé nyirkosabb 
helyeken dombos ültetéssel is, az ezeknél használatos szerszámok 
alkalmazásával lehet ültetni. Naposabb helyeknek csomós ültetéssel 
való erdősítésére a bükk kiválóan alkalmas. A  bükk ültetésénél 
különösen ügyeljünk arra, hogy kiültetésre pl. sűrűbb fiatalosokból 
ne válasszunk csem etéket vagy suhángokat, m ert ezek aztán gyé
rebb állásba jutva, sínylenek, vagy ki is vesznek, sőt a ritkásabb 
bükk fiatalosokból kiszedett, vagy csem etekertben nevelt csem eték 
kiültetésénél tartózkodjunk alsó ágaik m egnyesésétől is, m ert külön
ben a törzs sima héjánál fogva a héjaszás betegségének eshetik 
áldozatúl. A sűrűbb állást s fiatal korában érzékeny term észete 
következtében a védelmet kívánván, szabadabb, nyíltabb területek 
erdősítésénél ültetését, épp úgy mint a jegenyefenyőét, gyorsan 
növő fanem ek közbeelegyítésével, vagy már előre telepített védő- 
állabok alatt eszközöljük. A  védőállab fáit később, a tisztító vágások 
s erdőlések alkalmával, a szükséghez képest a bükk közül foko
zatosan ki kell vágni.

2. A  tölgy kiültetése, különböző korában s különböző m ódon 
történik. Aziránt, hogy a tölgy karógyökere a kiültetés alkalmával 
m egcsonkíttassék-e vagy sem, különbözők a vélemények. A szak
férfiak egy része határozottan ellenzi a gyökércsonkítást, m ert 
vélem ényük szerint, ez a hosszúságban való növekedésre hátrál- 
tatóan hat, míg másik része kevés jelentőséget tulajdonit annak a 
kis veszteségnek, melyet esetleg a növekedésben észlelni s a csőn-
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kítás következm ényének tekinteni lehet s inkább súlyt fektet arra  
a megtakarításra, amit a gyökércsonkítás folytán az erdősítés költ
ségénél elérhetünk. Egyébiránt az a kérdés, hogy t. i. a gyökér
csonkítás van-e s milyen befolyással a törzs további fejlődésére s 
a mű faszázalék alakulására, eddig kétséget kizárólag megállapítva 
nincsen s az erre vonatkozó kisérletek az erdészeti kísérleti állo
m ásokon m ég serényen folynak.

A tölgyet az erdősítés célja s a term őhelyi viszonyok szerint 
1 éves korától kezdve suháng koráig a legkülönfélébb ültetési 
m ódok alkalmazásával ültethetjük. Általában a két éves, már mel
lékgyökerekkel is ellátott tölgycsem eték felelnek m eg legjobban 
mind a megfogamzás, mind az ültetési költség normális nagysága 
szempontjából, m ert a 2 éves csem etén m ár m ellékgyökérzetet is 
találunk s így nem csak a m egeredés, de a csem ete megfelelő fejlő
dése akkor is biztosítva van, ha a karógyökeret m egcsonkították 
mely utóbbi körülm ény egyúttal a kiültetés költségeinek apadását 
is vonja m aga után. Vágások erdősítésének pótlásánál sokszor 
nagyobb csem etéket, sőt suhángokat is kell használnunk, m elyeknek 
kiültetését a szétágazó gyökérzet term észetesen drágítja. M inthogy 
ilyen esetekben a gyökérzet nyesése kikerülhetetlen, ehhez képest 
a korona ágazatát is lehetőség szerint gúlaalakban meg kell nyes
nünk, amit a tölgy m inden veszedelem  s baj nélkül tűr. De jobb* 
ha a nyesést rövid gyökerű csem eték nevelése által kerüljük. A 
tölgyet szintén tavaszszal kell ültetnünk s ha sarjerdők vágásait 
kell ültetéssel pótolnunk, erre a célra a tőrevágott csem eték kivá
lóan m egfelelnek, mert dús növésű sarjakat hajtanak.

3. A  gyertyán- és hársfa  jó  sikerrel ültethetők csem ete korukban 
épp úgy, mint suhángok alakjában s a nyesést, metszést szintúgy 
tűrik, m int a tölgy. M inthogy azonban a hárs a héjaszás betegségé
nek nagy m értékben van alávetve, úgy kell elültetni, hogy a törzs 
sima héja, védő növényzet által beárnyalva, vagy sétányokon, parkok
ban stb. m egerősödése idejéig szalmával, náddal takarva legyen.

4. A  szelíd  és vadgesztenyét, nem különben a dió fá t csem ete
kertekben és faiskolákban rendesen iskolázással neveljük, s így 
az önállóságot m ár itt megszokva, jól fejlett gyökérzetük a suháng 
korban való kiültetést m inden hátrány nélkül m egengedi, sőt a 
szelíd gesztenyét kiváló ldújúló képességénél fogva, sarjerdők képzé
sénél, csonkított csemetékkel is igen jó  eredm énynyel lehet ültetni.
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5. A z egerek rendesen nedves term őhelyek erdősítésére 
használtatván, iskolázás után 3 —5 éves korukban kerülnek 
kiültetés alá, bár olyan helyeken, hol a vízzel való elárasztás veszé
lyétől tartanunk nem  kell, iskolázatlan, 2—3 éves csem etékkel is 
célt érünk.

Kiültetésük legm egfelelőbben az ékelő dombos vagy nyerges 
ültetési mód alkalmazásával történhetik  aszerint, am int az erdő
sítendő terület kevésbbé vagy pedig nagyon nedves.

A m érsékelt metszést nem  sínylik meg. Az ültetés évszakául 
szintén a tavaszt kell ajánlanunk, bár az árvizek miatt sokszor 
megesik, hogy az ültetést őszszel vagyunk kénytelenek végezni.

6. A  kő/ist, szilt, juharokat két éves koruktól kezdve, suháng 
korukig s mint ilyeneket is sikerrel ültethetjük, akár egész, akár 
pedig csonkított csem eték gyanánt. A csonkított csem eték alkal
mazásától csak oly helyeken óvakodjunk, m elyek fagynak vannak 
kitéve, m ert a nedvekben dús s erélyes növekedéssel előtörő 
hajtásokban a fagy könnyen tesz kárt. Egyébiránt a kőris csemete 
más helyeken sem igen kedveli a csonkítást, m ert a csonkított 
rész bele ham ar korhadásnak indul. A kőrist nedves helyeken leg
jo b b  az ékelő dom bos vagy em eletes dom bültetés módjai valamelyi
kének alkalmazásával ültetni. A  juharok szintén nem kívánják a 
m etszést, annál inkább az ültető helynek jó  megművelését. A szil 
m ár jól tűri a m etszést s őszi ültetésével is éppúgy sikert érhe
tünk  el, mint a kőrissel, m elyet nedves, áradásnak kitett terüle
teken szintén csak őszszel ültethetünk.

7. A z  akácot m ár 1 éves korában ültethetjük ki, m ert jó 
talajon nevelve, 1 éves korában mind gyökérzete, mind törzse a 
kiültetésre alkalmas m értékben fejlődik ki. K ülönben 2, ritkábban 
3 éves korában s rendesen csonkított csem ete alakban lyukba-, vagy 
gödörültetéssel szokás k iü lte tn i.:) Ú tszegélyek vagy gazdasági tagok 
kürülfásítására, vagy hiányos erdősítések pótlására nagyobb csem e
téket vagy suhángokat is sikerrel lehet használni. Egyébiránt az 
ákáccal való erdősítés mikéntje a futóhomok területek  befásítása 
tárgyalásánál részletesen van leírva.

') Királyhalmán jobbnak találták ültetés után tavaszszal csonkítani, mert 
különben a csonkítva ü lte te tt s a homokkal rendesen elborított csemeték a 
tavaszi sorokközti művelés alkalmával megsérülnének.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



473

i i .  A csem eték gondozása és védelm e.

A csem eték gondozása és védelme az erdősített terület 
leülső viszonyaitól, kitettségétől függ s a gondozás és védelem 
annál kevésbbé veszi igénybe az erdőm űvelő m unkásságát, m en
nél nagyobb körültekintéssel választotta m eg a term őhely viszo
nyainak megfelelő fanem et s az ültetés módját. Egyébként a 
gondozás és védelem  a vetésekéhez hasonlóan történik s ezekétől 
csak annyiban tér el, hogy a kiültetett csem eték fejlettségüknél s 
koruknál fogva nem  szóróinak annyira s oly sok ideig védelemre, 
mint a vetések kezdetben zsenge csemetéi. Az ültetések is m eg
követelik a gyomlálást, de csakis akkor, ha az ültetés fiatal csem e
tékkel oly helyeken történt, ahol a gyom okkal való elnyomatás 
veszélyétől tartanunk kell. M inthogy az ültetések rendszerint háló
zatban, vagy vágásokban a rendes hálózat kitűzésének mellőzé
sével úgy történnek, hogy a csem eték egymástól való távolsága 
a járáskelést megengedi, a gyomlálást sarlózással, sőt rendes hálózat 
szerint ültetett s karókkal jelzett csem eték között kaszálással is 
végzik. Az őszszel beültetett területeket tavaszszal ne mulasszuk el 
szorgosan bejárni, hogy a felfagyástól szenvedett csem etéket ideje 
korán  eredeti állásukba helyezhessük vissza. Általában az erdő
sített területekben keletkező hiányok pótlása a következő években 
is m indaddig szükséges, míg a hiányokat pótló ültetésekkel 
ki nem  pótoltuk. Ennél a munkálatnál arra is legyen gondunk, 
hogy a pótlás, lehetőség szerint az erdősített terület csem etéinek 
korával egyenlő, vagy közel egyenlő korú iskolázott csem e
tékkel történjék, nehogy az eredeti s pótló ültetés egyedei 
között nagy legyen a korkülönbség. Ha az ültetések az ültetést 
követő esztendőben megkapálhatók, ez a csem eték fejlődésére 

•csakis jó tékony  hatással van, azonban nagyobb területen eszközölt 
ültetéseknél az aránvtalanúl nagy költség m iatt kivihetetlen s ezért 
az ültetések m egkapálásáról csakis mezőgazdasági köztesművelésre 
kiadott területeken gondoskodhatunk, midőn a területeket ily célra 
a  csem eték m egkapálásának kötelezettsége mellett adjuk ki. Lom bfa 
csem etékkel tö rtén t ültetéseknél a suhángokká fejlődött csem e
téknek m egnyesése, fattyúhajtásaiktól való m egszabadítása szintén 
a gondozás m unkálatai közé tartozik s a suhángok fejlődésére 
jó tékony  befolyással van. Erről részletesebben az állabok gondo
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zásánál lesz szó s itt csak az jegyzendő meg, hogy a nyeséstől 
tartózkodnunk kell oly területeken, ahol az őz- és a szarvasvad 
tenyésztésére súlyt fektetnek, m ert ezek az alsó ágaitól megsza
badított törzsek héjának lehorzsolása- s lerágásával, kiszámíthatatlan 
károkat okozhatnak.

A  kisebb területeken, vagy a legelőerdők telepítésénél alkal
m azott suhángültetés egyedeit kezdetben a széltől való megingatás, 
vagy kiforgatás veszélye s a vadak károsításai ellen is itt-ott ta ro 
zássa l s tövisrakással szokás megvédeni. A karózást, m ert nagy- 
költségbe kerül, csakis hosszú, nyúlánk suhángoknál alkalmazzák, 
melyek különben m eghajlításnak s a törés veszélyének volnának 
kitéve. A karózás célszerű kivitelére nagy gondot fordítsunk, m ert 
a hevenyészett m unka itt rendesen nagyon megbosszúlja magát. 
A rossz karózást rendesen rövid idő múlva újjal kell pótolni, ami 
a költségeket nagyban fokozza s emellett a suháng, törzsének a 
karóhoz való súrlódásával oly sebeket szenvedhet, melyek a fa 
elbetegesedését, sőt elpusztulását is vonhatják m aguk után. Ennek 
kikerülése végett a karózásnál legyünk a következőkre figyelemmel. 
Karók gyanánt s z ív ó s , a korhadásnak hosszú ideig ellentálló fane
m eket, m ilyenek a tölgy, ákác, vörösfenyő s a kis évgyűrűkkel 
fejlődött lúcfenyő, válaszszunk ki, s őszi vagy téli vágatásuk után 
azonnal hántassuk le kérgüket, hogy rovartám adásnak ne legyenek 
kitéve. Alsó, földbe jutó m eghegyzett végüket a tartósság foko
zása végett célszerű kissé  úgy m egpörkölni, hogy a föld színe fölé 
eső rész is m integy 10— 14 cm. pászta m agasságban szintén meg- 
pörkölődjék. Pörkölés helyett m ég jobb a teljesen kiszárított karók  
alsó végeit forró kátránynyal beitatni, vagy Carbolineum ban jól áztatni.

A  karózás úgy történik, hogy a suháng beültetése közben 
a karó t a m ég nyílt gödör déli oldalán beállítják, s a suháng korona 
alatti részéhez gúzszsal alakban hozzá kötik. Ez a kötés azért 
célszerű, m ert a karónak a fához való dörzsölését s ennélfogva 
sebek képződését megakadályozza. Ne kerülje ki figyelmünket ennél 
a m unkánál az, hogy a suháng laza földbe történő beültetése után 
a földdel együtt stilyed s ezért a gödör fenekébe szilárdan beál
lított karóhoz való kötése kezdetben lazán történjék s csak am ikor 
a sülyedéstől tartani már nem  lehet, állandósíthatjuk szilárdan a 
kötést. A törzs jelentékenyebb vastagodásával term észetesen a  
kötést újjal kell felcserélni. Célszerű, ha a kötés helyét lágy anya
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gokkal, csepűvel, rongydarabokkal stb. párnázzuk ki, m ert ezzel 
megakadályozzuk a törzsnek kimarjúlását, m elynek a gúzskötés 
súrlódása folytán különösen széljárta helyeken van kitéve. Vad, 
vagy m arhakárosítás ellen csak több karónak alkalmazása használ, 
m inthogy azonban ez tetem es költségbe kerül, ennek mellőzésével 
vad s legelöm arha ellen a törzseket körültöviselik.

A töviselés kisebb vad vagy birka ellen a suhángoknak tövis
sel való körül rakásával, nagyobb vad vagy legelő m arha ellen 
pedig a törzsnek tövissel való körülkötözésével történik. Kisebb 
csem eték m egvédésére jó  szolgálatot tesz a körülkarózás.

1 2 . Az ültetések  költségeire befolyó tényezők.

Az ültetés költségei nagyon sok tényezőtől függnek, de álta
lánosságban elfogadhatjuk azt a szabályt, hogy növekedésük a 
csem eték fejlettségével egyenes arányban áll, vagyis minél nagyob
bak, erősebbek a csemeték, annál többe kerül a velük teljesített 
erdősítés, m ert az erősebb fejlettségű csem eték kiemelése, szállí
tása, nyesése, s elültetése stb. több m unkát kíván s ennélfogva 
nagyobb lesz a költség is. Az ültetés költségei megállapításánál a 
csem eték nevelésének költségeit is számításba kell vennünk s ezek 
is a csem eték korával nagyobbodnak. Befoly az ültetés költségére 
az is, vájjon az ültetés gomolyos vagy meztelen gyökérzetű cse
m etékkel s mily m ód alkalmazásával történt, m ert bizonyos, hogy 
pl. a Buttlár-féle ültető vassal való ültetés költsége kisebb 
lesz, mint azé, mely Manteuffel m ódja szerint történ t stb. Nagy 
befolyással van az ültetések költségére az, hogy az ültetés kivitele 
napszám - vagy átalány-m unkával történik-e ?

A napszám-munkának, a m unkavezető helyes megválasztása 
s a m unkának m inősége szerint történő célszerű elosztása esetében, 
kiváló előnyéül az ültetés gondosabb kivitelét kell tekintenünk, a 
ami pedig az erdősítés sikerére döntő befolyással van. A  hold
vagy darabszámra kiadott m unkának nagy hátránya, hogy a kivi
telt szorgosan ellenőrizni nem  lehet s ezért a minél nagyobb nye
reség vágyától ösztönöztetve, a m unkások az ültetést csak sebti~ 
ben s ennélfogva rosszúl teljesítik. Az ültetés munkáját legcélsze
rűbb tehát szorgos felügyelet alatt napszám osokkal végeztetni, 
az ültető gödrök ásását azonban átalány munkával is célszerűeu 
kiadhatjuk szám szerint, midőn t. i. a gödör pontos m éreteinek
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megállapítása mellett, egyúttal 100 vagy 1000 gödör ásása után 
fizetendő egységért is, tapasztalati adatok alapján, alku útján m eg
határozzuk.

A napszám-munkás alkalmazásánál az ültetés költségét jelentéke
nyen apaszthatjuk, ha gyakorlott m unkásokkal a kivitelt a m unka 
felosztás elvei szerint foganatosítjuk. Könnyű m unkánál férfiak 
helyett használjuk ki az olcsóbb asszonynapszámot, m agát az ülte
tést —  a suhángültetés kivételével —  az asszonyok vagy leányok 
sokkal jobban  hajtják végre, m int a férfiak, m ert ügyesebbek, 
m ozgékonyabbak, az ilyen hajlongással s guggolással járó  munkát 
könnyebben s jobb  kedvvel végzik. A  férfi m unkásokat nehezebb 
munkánál, köves helyeken ültető gödrök vagy lyukak készí
tésére, gyephántáshoz stb. alkalmazzuk s ekkor is m indig legyünk 
tekintettel a m unkások különleges ügyességére, hogy a különféle 
m unkálatok végzésénél m indeniknek sajátos ügyessége a legna
gyobb m értékben érvényesüljön. Az ültetéseknél, a csem eték szállí
tásánál, szétosztásánál, sőt az ültető foltok talajának könnyű m eg
munkálásánál stb. 10— 14 éves fiúkat és leányokat is célszerűen 
lehet alkalmazni, miáltal az erdősítés költsége lényegesen csökken

Az ültetés költségeinek nagyságára nézve tájékozásul szol
gáljanak a következők. Fekete szerint a tölgycsemetéknek külön
böző korban s különböző ültetési m ódok alkalmazásával történő 
kiültetésére a napszámszükséglet a következőképpen alakul (1. a. 
,Tölgy és tenyésztése1):

g
Az ültetés munka szükséglete jó

közép
szerű

kedve
zőtlen

c
tfl viszonyok közt napszám

1
I. Apró csemeték kiültetése.

1000 darab 1—2 éves csemete kiszedése, csomagolása 
és kis távolságra való szállítása, apró gödrök ké
szítése, kapával és kézzel való elültetése------- ... 4 5 6

2 Ugyanaz, gödrök készítése nélkül, és Buttlár- vagy 
Wartenberg-féle vassal vagy ültető lándzsával való 
elültetéssel... . . .  .................................. — — - 1*2 1-6 2-0

3 Ugyanaz, ha a lyukak jó földdel töltetnek ki .......... 1-7 2-1 2-5
4 Mint 1., de a gödrök homorú ásóval készíttetnek ... 3 4 5
5 1000 drb apró csemete elültetése íéldombos ültetéssel 11 13 15
6 1000 drb apró csemete elültetése közönséges dombos 

ültetéssel ... ... ............. ............................. . ... ... 16 20 24
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m Az ültetés munka szükséglete

jó közép
szerű

kedve
zőtlen

viszonyok közt napszám

II. Középszerű csemeték ültetése.
7 4—5 éves iskolázott csemete ezrének kiszedése, gödrök

készítése kapával és elültetése ... .................... ... 8 10 12
8 1000 drb 4—5 é. csemete elültetése dombos ültetéssel 24 30 34
9 Ugyanaz emeletes dombültetéssel......................... . _ _ 30 36 42

III. Suháng ültetés.
10 1000 darab 7—8 éves suháng kiszedése a csemete-

kertben ............................... ....................................... 1-1 17 20
11 1000 darab 7—8 éves suháng számára a gödrök 16 20 24

megásása ... ... ... ... ................... ..............
12 1000 darab 7—8 éves suháng elültetése.................. 12 14 16

A királyliahni ni. kir. erdööri szakiskola  ad a ta i a lap ján  az ü lte té s  
m u n k aszü k ség le te  s  k ö ltsé g e  a h o m o k te rü ie te k n e k  ák á c c se m e té k k e l való  e rd ő s í
té sé n é l, a  c se m e té k  m ib ek e rü lé se  k ö ltsé g é n e k  b eszám ítá sa  n é lk ü l a  k ö v e tk e z ő :

1. csemetegödrök jelölése hálózatban 1 holdon 1.S2 napszám =  1.44 korona.
2. gödörásás felszántott területen 65 cm. mélységre s 45—50 cm. át

mérővel. 1000-kint átalány szerint =  4 korona.
3. 1000 d b . c se m e té n e k  ü lte té s é re  szü k ség es volt á tlag b an  2.13 n a p 

szám , am i 1.83 k o ro n á t t e t t  k i.
4. A c se m e té k  tő b ő l való  n y e sé se  1 h o ld o n  0.63 napszám m al, 0.504 ko 

ro n áb a  k e rü lt.

A m áramaros-szigeti ni. kir. erdő igazgató súg erdőművelési illeték
kiszabása sze r in t:

1000 d rb . 

1000 d rb . 

1000 d rb . 

1000 d rb .

1000 d rb . 

1000 d rb . 

1000 d rb .

3—4 éves lombos csemete kapával való elültetése tisztáson vagy
tiszta vágásterü le ten ................. .........................................— 5 napszám,
3—4 éves lombos csemete kapával való elültetése 
réten, fűvel, Epilobium vagy málnával benőtt területen 0 >
3—4 éves lombos csemete kapával való kiültetése
fahulladék- és bükkcseprentéssel borított vágásban_ 7 »
3—4 éves lombos csemete kapával való elültetése 
lommal és bükkcseprentéssel boríto tt régi vágásterü
leten vagy kedvezőtlen talajviszonyok között   . . .  8 »
3—4 éves fenyőcsemete kapával való elültetése tisz
táson vagy tiszta vágásterületen _ ...  — — — 4 »
3—4 éves fenyőcsemete kapával való elültetése réten
vagy fahulladékkal boríto tt vágásban _ — — — 5.5 »
3—4 éves fenyöcsemetc kapával való elültetése fa- 
hulladék- és gyommal boríto tt vágásterületen ... . . .  6 .5  »
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1000 drb. 3—4 éves fenyőcsemete kapával való elültetése fa
hulladék- és gyommal borított kedvezőtlen talajviszo
nyokkal biró vágásterületen .................__ ....................  7 napszám

1000 drb. 3—4 éves fenyőcsemete kapával való elültetése málna,
Epilobium vagy bükkcserjével benőtt régi széltöréses
területen „ ...................... ..................  . ..  _ ... _ 8 .5  »

-1000 drb. 3—4 éves fenyőcsemete kapával való elültetése sűrű 
bükkcseprentés-, lombos széltörésben kedvezőtlen 
talajviszonyok m ellett.— ...   . . .  ___   . ..  ... 9.5 »

Az erdősítés költségeinek m egállapítására nézve egyébiránt 
részletes tájékozást nyújt az ,Erdészeti Zsebnaptár1, m elyben az 
adatok a legkülönfélébb viszonyokra való tekintettel vannak össze
állítva.

4. Fejezet.

A futóhomok megkötéséről.

Hazánkban a futóhom ok közel 300G  m értföld területet fog
lal el. Ebből a Hajdúság- és Kúnságban, valamint a Nyírségen, 
nem különben a volt bánáti hom okvidéken ma is m ég több ezer 
hold kötetlenül áll s hom okja a szél által tovahordatván, vándor
lásával nem csak saját területét teszi gazdasági művelésre alkalmat
lanná, hanem  a szomszédos területek talajának term őképességét 
is veszélyezteti. Egy tagban legnagyobb területet a Tem es- 
várm egyében fekvő deliblati futóhom ok foglal el, m ert ennek 
terjedelm e az utolsó kataszteri felm érések szerint 50.848 hold. 
K ezdetét a Duna partján veszi, Palánka és Dubovác k ö z ö tt ; 
északkeleti irányban Alibunár felé mintegy 43 4 mérföld hosszú, 
Deliblattól pedig Grebenácig, délnyugattól északkeleti irányban 
12U— l 3 4 m érföld széles1).

A deliblati futóhom ok diluvialis származású s abból az idő
ből m aradt vissza, am ikor a hajdani alfölditenger a Vaskapunál 
utat tö rt m agának s a D una kivájt m edre a visszamaradt hom ok
tengert két részre osztotta, melyből a nagyobb rész a m agyarok
nak, a kisebbik pedig a szerbeknek jutott.

A futóhom ok területek figyelmes vizsgálása közben, bennök 
sötétebb foltokat vehetünk észre, am elyek televénytartalm ukkal 
világos bizonyítékai annak, hogy a hom ok vándorlása bizonyos

b  Erd. L. 1890. I.
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időközökben szünetelvén, rajta növények tenyésztek, majd ismét sí- 
vóvá, futóvá vált s term éketlenné tette a szomszédos területeket 
is. A  sívó hom ok igen apró kvarc- és csillámszemcsékből áll s 
ezeket nem  köti össze agyagos vagy televényes talajrész, azért 
hordhatja tova könnyen az ily hom okot a szél. És ha tekintetbe 
Amszszük, hogy a Bánátban uralkodó délkeleti szelek a tavaszi és 
őszi nap-éj egyenlő szakának idejében 4— 6 hétig is tartanak s 
o lykor valóságos orkánokká fajulnak, elképzelhetjük, hogy a szél 
szárnyára kapott futóhom ok minő rom bolásokat okozhat. E lindu
lását nagy kifúvások, m egállapodását pedig nagy bcfúvások jelezik. 
E zért dom bos a futóhom ok területe, sőt ahol 40— 50 m. m agasra 
torlódott fel, hom ok hegyekről s az ezek által képzett völgyekről 
is beszélhetünk.

Már e század elején kim ondották,1) hogy m indenek előtt 
m eg kell akadályozni a hom oknak a m ár megművelt területekre 
való futását, nehogy ezeket term éketlenné tegye, az em bereket 
lakásaikból kiszorítsa, a folyók irányát pedig megváltoztassa. Az 
akkori magy. határőrvidéki erdészeti igazgató Bachhofen E dler v. 
Echt Ferenc azt az elvet állította fel, hogy : Jia egyszer a homok- 
térség szélei sűrűn be vannak ültetve s a homok kihatolása a környe
zetre m eg van akadályozva: a legfontosabb dolog m eg van téve a 
homokkötés megkezdéséret Emez elv alapján kezdődött a hom okkö
tés nehéz m unkája hazánkban, de legnagyobb akadálya Arolt s 
részben m ég ma is a legeltetés, m elynek szükségszerű korlátozása 
folytán, a nép az erdősítés iránt ellenszenvvel viseltetik. Akadályúl 
szolgált az erdősítésnél kezdetben a fa n em  is, m ert az alkal
m azott fanem ekkel (nyír, erdeifenyő) tett erdősítési kísérle
tek eredm ényre nem  vezettek2) s különben is hiányzott a szük
séges ültető anyag, szakértő erdősítő s megfelelő munkás. Ma már 
m indezeket az akadályokat legyőzte az erdőművelő s a futóhomok 
m egkötését sikerrel végezheti.

b  Lásd részletesebben Erd. L. 1890. I.
2) Mária Terézia és József királyok rendelete folytán fekete-, az Alföldön 

csontorosnak nevezett nyárdugványokkal erdősítettek. Még 15 évvel ezelőtt 
is azzal. Terjedelmes ily erdősítések láthatók Kecskemét, Szeged, Szabadka 
vidékén. De mert nem minden homokra való, más fancmekkel is kellett 
kísérleteket tenni.
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/. Általános elvek és szabályok. : )

A futóhom ok m egkötésére vonatkozó általános elvek a követ* 
kezők.2) Az erdősítendő területen be kell tiltani m indenek előtt a. 
legeltetést, szekerezést, m arhajárást és általában m inden oly míve- 
letet, mely a hom ok felszaggatásával jár, m ert a szél a szekérvágá
sok és szakadások martjáról könnyen kifújja a hom okot s az előbb 
csak jelentéktelen bevágásokból csakham ar terjedelm es kifúvások  
keletkeznek, m elyektől bizonyos távolságra az elhullatott hom okból 
ismét halmokat, buckákat épít a szél, mindezekből újabb és újabb 
akadályokat gördítve az erdősítés elé.

Az erdősítendő hom okterületet legeltetés, marhajárás, vagy a 
szekerekkel való közlekedés megakadályozása céljából legjobb be- 
keríttetni, vagy 1 — 1 5  m. széles és 1'5— 2 m. mély árokkal körül- 
árkoltatni. Utóbbi esetben az árokból kikerülő föld az erdősí
tendő terület felé eső oldalra hányandó s az így származó töltés 
tetejére sefű-sefát (Lycium barbarum), tarack búzát (Tri
ticum repens), nádtippant (Calamagrostis Epigeios), fővénycimbort 
(Elymus arenarius), Arundo arenaria L., vagy más homoki dudvá- 
kat kell telepíteni; a Lycium ot dugványozás utján, utóbbiakat pedig 
úgy, hogy gyöktörzsciknek 2—4 cm. hosszúra vagdalt darabkáit 6 — 8 
cm. m élyen a hom okba takarjuk. Em e növényeknek m eg van az 
a kiváló tulajdonságuk, hogy hom okba jutva alsó ízeikből gyöke- 
ieket, a felszínhez közel eső ízekből pedig szárat hajtanak. 
Igen jó  erre a célra erős ákác csonkacsem etéket is használni. 
Ily m ódon egyrészt a hom oktöltés a szél által való elfúvatás ellen 
van biztosítva, m ásrészt a m ögötte levő terület is m inden tekin
tetben védelem ben részesül. Az erdősítendő terület ily m ódon 
történő biztosítása után haladéktalanul hozzá kell látni a fu tóho
mok mesterséges megkötéséhez.o  o

E rre valók a szélfogó sövények, részben sáncok (nálunk ritka 
esetben használják), valamint a homok takarása.

‘) Ezek a szabályok főképpen a legrosszabb, buckaképzésre hajlandó 
homok kötésére érvényesek. (1. E. L. 1884. I. 13. és 14. 1.)

-) Bővebb felvilágosítást adnak Illés Nándor: ,A futóhomok megkötése, 
befásítása és hasznosítása1 című műve és Kiss Ferenc: ,A szegedvidéki 
homokterületek erdősítéséről1. (Erd. L. 1892. V. VI.) szóló értekezése.
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A  szélfogó sövények célja, hogy általuk a szél ereje kisebbít- 
tessék s ily m ódon a hom ok további költözése lehetőleg megaka- 
dályoztassék. Vesszőből, nádból vagy szalmából készülnek 1— 1*5 
m. m agasságban s hogy állékonyságuk nagyobb legyen, 2 oldalról 
felváltva ferde támasztó cölöpökkel vannak ellátva. (Ha vesszőből 
készülnek, akkor vízszintesen vannak fonva, különben pedig füg
gélyesen.) Fonásuk laza, gyér, hogy a szelet irányában meg ne 
törjék, csak gyöngítsék, m ert különben m ögöttük erős kihívás,^ 
előttük pedig hatalmas befúvás keletkeznék, holott ezek m egszün
tetését célozzuk. Laza fonású sövényen a szél áthatol, de erejé
ből annyit veszít, hogy a magával hozott hom ok nagy részét a 
kerítés előtt és m ögött elhullatja s így nem csak a további kifúvás 
veszélye csökken, de a védett terület hom okkal való elöntetése is. 
Különösen jól válik be a sövények alkalmazása gödrök, m élyedé
sek betöltésére.

A szélfogó sövények term észetesen az uralkodó szélirányra 
m erőlegesen állítandók; hogy azonban a m ögöttük fekvő terület
nek esetleg másfelől jövő szelek ellen is védelm et nyújthassa
nak, végeiket ív alakban hátra kell hajlítani. H atásuk a sövény 
magasságától függ; sík helyen 80— 100, lejtős helyen 30—40—70, 
szélvájásokban pedig 10— 20 lépésre terjed. Egym ástól való távol
ságuk tehát a viszonyok szerint 10— 100 lépés közt váltakozik. A 
rendesen  készített szélfogó sövényeket egyszerűen a hom okba 
szúrt ágak is pótolhatják. (Pozsony várm egyében kitűnő eredm ény
nyel váltak be.)

A  sáncok rendeltetése ugyanaz, m int a szélfogó sövényeké. 
Irányuk tehát szintén keresztezi a veszélyes szél irányát s hogy 
feladatuknak annál jobban  megfelelhessenek, a belőlük kihányt 
föld tetejére szintén gyom növényeket és hom oki cserjéket kell 
telepíteni, m elyek a hom oktöltés m egkötésére is hivatvák.

A  takarás célja az, hogy a hom oknak további mozgását 
megakadályozza.1) Takarásra leginkább ágakat használnak, de a 
nád, gyephant, falomb, kukoricaszár, sőt a trágya is alkalmazható.

Ezekkel az anyagokkal legelőbb a hom okon levő bevágáso
kat, szakadásokat, kifúvásokat kell betakarni, azután a rendelkezésre 
álló anyagokkal a szél irányát keresztező és egymástól 3— 6 lépésre 
fekvő sorokban 3—5 m. széles pásztákat takarnak be, m ég pedig

1) L. Erd. L. 1884. I. 7. 1.

Vadas: Erdömüvelésian. 31
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m indig az uralkodó szél irányát követve. Ha takarásra esetleg gyep
hantot használnak (ami nagy ritkaság, m ert a futó hom okon gyep 
nincs, nagyobb távolról hozatni pedig költséges), akkor a gyep
hant darabokat sakktáblaszerüleg rakják le.

Gallyakkal való takarásnál a gallyak vastagabb végét a szél 
irányával szembe fordítva szúrják a hom okba és nagyobb bizton
ság okáért dorongokkal is lenyomtatják. Ha a takaró anyag na
gyon könnyű, kívánatos a nyom tató dorongokat fakam pókkal is 
leszorítani. Deliblaton a gallyakkal való takarást esős időben vég
zik, s a gallyak végeit a teljesen átnedvesedett hom ok rárakásával 
fogják le. H ogy a futóhom ok nyugalom ba hozása gyorsabban 
történjék, a takaró anyag alá (ág-lomb, vagy náddal való taka
rásnál), vagy közé (gyephanttal való takarásnál), alkalmas homoki 
gyom növényeket: minő a csicsóka, csenkesz, sörtelevelű cirok, 
csillagpázsit stb. szokás telepíteni, főleg őszszel, m ert ilyenkor tartja 
leginkább kötve a hom okot a nedvesség s így az elvetett m agvak
nak, illetőleg a beültetett gyöktörzs darabkáknak megfogamzása 
legvalószínűbb. Ezek gyökérzetükkel gyorsan m egkapaszkodnak a 
hom okba s azt nem csak kötik, de elrothadó és elkorhadó részeik
kel trágyázzák is. A gyom okkal ellepett területrészek között már 
hozzá lehet fogni az erdősítéshez.

A szélfogó sövényeknek, vagy sáncoknak és a takarásnak 
együttes alkalmazása kétségtelenül a leggyorsabb és legbiztosabb 
talajkötési m ód volna, a szükséges faanyagok és árkok elkészíté
sével járó  földm unkák drágasága miatt azonban, legtöbbször külön- 
külön történik alkalmazásuk.

így pl. vagy csak a takarást alkalmazzák s a takart pászták 
közt szélfogó növényeket legfeljebb csak a kifúvás veszélyének 
nagyon kitett helyeken telepítenek, vagy pedig sövényeket állíta
nak fel s a takarást csak a már meglevő kifúvások további vé
delm ére alkalmazzák, a kerítések közé eső hom oktereket pedig 
hom oki cserjék és gyom ok telepítésével vagy egyszerre erdősítéssel 
igyekeznek minél előbb kötötté tenni.

Hazánkban különösen az előbbi eljárás van elterjedve. így 
kötik pl. a deliblati hom okpusztát is, m elyen eddig a befásítás 
sok m ódját kisérlették meg. Ez idő szerint ott az erdősítés a 
szélernyők hatásának elve alapján történik, m elyek m ögött szélcsen
des hely keletkezik. A takart pászták valóságos védőgátat alkot
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n ak  a beültetendő csem etesor előtt. Ezt a védó'pásztát úgy készí
tik, hogy a veszélyes szél irányára m erőlegesen sorokat jelö lnek 
ki, ezekre keresztben 50—80 cm. lioszú boróka vagy nyárgallyakat 
raknak  le s szél felőli oldalukra hom okot hánynak, hogy ezzel le
nyom assanak. (A dorongokat, leszúrt karókat s kam pókat nem  
használják.) A takarásba a szél elleni oldalon egér- és hom okzabot 
vetnek s az így keletkezett gátacska m ögé ültetik el a csem etéket. 
A  pászták közötti nyilt terület szélessége 1 — L8 m. között válta
kozik. A futóhom ok mesterséges kötése nyomán halad az erdősítés, 
hogy a homok további vándorlása m inél előbb blatosan megaka- 
dályoziassék.

M indenekelőtt a szélnyalásokat takarják, s a takarást álta
lában sűrűbben ott alkalmazzák, ahol a lejtő m eredekebb. A 
takarás sem  szünteti meg teljesen, de jelentékenyen akadályozza 
a  hom ok futását.

Hazánk hom okvidékeinek hom okja a tenyészetre általában 
alkalmas, de mélységének és televényességének változatossága 
m iatt a fanem ek helyes megválasztása sok körültekintést igényel 
s szükségessé teszi, hogy összetételéről próbaásatásokkal előzetes 
tájékozást szerezzünk. A hol a homok alsó része szikes és ez a réteg 
a régibb kífúvások következtében a fe lszín tő l csak j — io  cm. mélyen 
fe k s z ik ,. ott jó form án sem m iféle fanem m el sem lehet boldogulni, 
m ert a szikes ta la j a fatenyészetre ártalm as. Ily helyeken a növény
zet is nagyon gyér, csak a sörkefű (Juncus lamprocarpus), ezer
jófű  és a libapimpó (Potenlilla anserina) díszük. Legrosszabb a 
sekély hom okréteg akkor, ha az alatta fekvő szikes réteg  vízát- 
hatatlan rétegen nyugszik és ennek következtében az őszi eső
zések, vagy a tavaszi hóolvadás vize nem  szivároghat le, hanem  
a felszín közelében m arad s a feloldott szíksóval eltölti az egész 
term őréteget.

Épp ily kevéssé alkalmasok fatenyésztésre a hom okterületek 
am a részei is, hol hajdan m ocsarak vagy kisebb- nagyobb tavak 
voltak, m elyeknek m edencéjét a szél vékony hom okréteggel ta
karta be, de ezalatt a hajdani m ocsár (v. tó) szerves anyagaiból 
képződött húmuszréteg, a növényzetre annyira ártalmas savanyú 
húm usztartalm át m ég nem  veszítette el. A hom oknak ez okból 
származó term éketlenségén a talaj megforgatásával lehet segí
teni, ha az altalaj nem fekszik itt is vízhatlan rétegen.

31*
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Ha a term ékeny hom okréteg legalább 20— 25 cm. vastag
ságú, akkor erdősítésre alkalmas, még pedig annál inkább, minél 
m élyebbre szivároghat be a csapadék. (Utóbbi körülm ényt különö
sen azért kell hangsúlyozni, m ert a fenékvíz elég mély hom okon 
is sokszor lehetetlenné teszi a fatenyésztést.)

Sekély és középmélységű hom okrétegre, m elyben a fenékvíz 
nem  em elkedhetik a szikes rétegen felül, kanadai-, rezgő- és feh ér
nyárt, erdeifenyőt, nyírt, bálványfát, kaspi fü z e t és feketefenyöt bát
ran ültethetünk. Ilyen helyeken a m agyar homokterületek tulajdon
képp eni fá ja  a z ákác is jó l tenyészik, de csak az első 10— 15 év
ben, míg gyökérzete nagyon m élyre nem  hatol.

Mély hom okra való az ákác és mocsártölgy (Qu. pedunculata.) 
Üde (vízben dúsabb) hom okra való az éger, a fű z  és kőris. A fű
zek közül különösen a kaspi fűzet (S. Caspica) és a serevény fűzet 
(Salix rosmarinifolia) alkalmazzák.

Az itt felsorolt fanem ek közül a fűz- és a nyárfajokat — a 
fehér nyárfán kívül —- dugványozással, helyesebben dugványcse
m eték kiültetésével, a többit pedig csemeteültetés útján szokták 
m egtelepíteni s felújításukra vagy szálaló vágást, vagy kisebb ter
jedelm ű tarvágásokat szoktak alkalmazni.

A hom okra szánt csem eték nevelésénél kiváló gond fe k te 
tendő a gyökerek fejlesztésére, m ert a kevés televény tartalm ú 
hom okban a kiültetett csem eték csak úgy válhatnak életrevalókká, 
ha dús gyökérzettel bírnak. Mennél mélyebb és gazdagabb a cse
m eték gyökérzete, annál szebb eredm ény jutalmazza a tenyésztő 
fáradságát. Az ákácot és bálványfát m ár 1, legfeljebb 2 éves ko
rában ki lehet ültetni; a többieket csak 2— 3 éves korukban. A 
Pozsony várm egyei hom okon az erdei fenyőt is 1 éves korában 
ültetik.

Futóhom okon az ültetés lehetőleg sűrűn történjék, hogy a 
fiatalos minél előbb záródjék. A sortávolság a futóhom ok term é
szete szerint 0 5 — 1'5 m. között váltakozik, a csem ete távolsága 
pedig 4 0 —50 cm. Szeged erdejében, m egállapodott hom okon 
újabban 2. m. hálózatban ültetnek. Futóhom okon a kihívásokon 
mindig sűrűbben, behívásokon pedig ritkábban kell ültetni. Ülte
téskor a fészkek felületének kiegyenlítését nem  szabad elmulasz
tani, nehogy kis buckák keletkezzenek, m ert ezekbe könnyen 
belekapaszkodnék ismét a szél s újabb kihívások keletkezhetnének.
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O tt, ahol a közelben elegendő víz van, igen jó  a csem etéket öntö
zéssel beiszapoltatni.

A m egtelepített fiatalost legeltetés és m arhajárás ellen szigo
rúan  tilalmazni kell s hogy a nyugvásba jö tt hom ok fölösleges 
m ódon fel ne szaggattassék, a szekerekkel való közlekedést is 
határozott útvonalakra kell terelni. A további ápolásra vonatko
zólag az crdőncvclésről és ápolásról szóló fe jeze t ad felvilágosítást.

//. A futóhomok erdősítésének gyakorlati kivitele.

A s z e g e d - v id é k i  h o m o k t e r ü l e t e k  b e f á s í t á s a .  a)

1. E r d ő s í t é s r e  s z o l g á l ó  f a n e m e k .  A futóhomok 
befásitásának m unkálata általában abban különbözik más erdősítési 
-eljárástól, hogy míg máshol a kiültetendő fanem ek megválasz
tásában a környéken növő fanem ek az irányadók s az egyes 
évi vágásterületek erdősítéséhez fanemül a kereslethez képest 
legértékesebb fanem ek választhatók, továbbá, hacsak a tengerszín 
feletti magasság és fekvés sajátságai meg nem követelik az egész 
vágásterület, sőt az egész vágássorozat mind egy és ugyanazzal a 
fanemmel újíttatik fel, addig a futóhom ok erdősítésénél a lépten- 
nyom on változó talajm inőség és talaj alakulás, más és más, jobb 
talajon gyakran gyom fának tekintett fanem eknek megválasztását 
teszi szükségessé. Itt tehát a fanem megválasztását a ta la j változá
saihoz ke ll alkalm azni, lehetőleg azt választván, amely a legnagyobb 
használhatóság, illetőleg érték mellett legjobban megél. De ez az 
utóbbi szempont nem  feltétel, m ert a fanem  megválasztását nem 
annyira az értékesítési viszonyok és a kereslet határozzák meg, 
mint az a cél, hogy ez a különben hasznot alig hajtó terület egyelőre 
bárm inő fanemmel befásíttassék. Egyelőre azért, m ert term észetes, 
hogy a befásítással m egvédett, m egkötött s a ifi é g oly gyér lom
bozató fák lehulló lombjával is term őképességében megjavított 
talajt, ha majd más értékesebb fanemek tenyésztésére egy-kct, 
vagy több vágásforduló után alkalmassá válik, más értékesebb 
fanem ekkel lehet betelepíteni.

A szeged-vidéki futóhom ok erdősítésénél a következő fane-

]) Az adatokat jobbára K iss Ferenc és Teodorovits Ferenc m. kir. főerdész 
.uraknak köszönhetem. Szerző.
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m eket használják: ákác (Robinia Pseudo-Acacia), bálványfa (Ailantus 
glandulosa), kocsános tölgy, párás- és sima szil, fürtös-juhar, big- 
nonia (Bignonia catalpa), zöld juhar (Acer negundo), ̂ amerikai dió, 
virágos- és magas kőris, platán (Platanus occidentalis), nyír, 
mezgés éger, eperfa, fehér nyárfa, kanadai nyár, fekete nyár, 
jegenye nyár, rezgő nyár, kaspi fűz, törékeny fűz, nagylevelű 
hárs, tövises- és tövistelen glédics, celtisz (Celtis australis), fekete- 
és erdeifenyő. A cserjék s cserjés fák közül, m elyeket sűrítésül 
a szélnek kitett északi, északnyugati és északkeleti oldalokon, a 
rendes ültetési hálózaton kívül, a hálószemek közepére ültetnek, 
Am orpha fruticosa, A cer tataricum, Ptelea trifoliata, Rhus Cotinus, 
Rhus coriaria, Syringa vulgaris, Ligustrum  vulgare, Evon ymus latifolius, 
Caragana arborescens, V iburnum  Lantana, T huja occidentalis, 
Cereis Siliquastrum, Juniperus virginiana, Juniperus communis,. 
Cytisus Laburnum , Sambucus nigra (újabban racemosa is), Crataegus 
oxyacantha, Berberis vulgaris és Tam arix germanica. A cserjék 
célja az, hogy az oly szélfúvásoknak kitett hom okhalm okon, 
m elyekről a csak egy vagy két napi fúvások is képesek a rajtuk 
levő fanem ek gyökérzetéről a talajt elhordani s ezáltal a fanem eket 
kifordítani, terebélyes növésükkel a talajt elfedjék s a lehulló lomb 
clhordását is megakadályozzák.

Az im ént felsorolt s a hom ok befásítására szolgáló fanem ek
nek száma azonban előreláthatólag —  mint ahogyan ezt az e 
részben tett kísérletek remélni engedik — gyarapodni fog. Éppen 
úgy, m int itt, a deliblati futóhomokon is az erdősítés fő faneme az 
ákác, holott a pozsony-vidékin az erdeifetiyő.

2. T a  1 a j  j e 11 e g z  é s. Ültetés előtt a talajt kell megvizs
gálni. A szeged-vidéki futóhomokon a talaj m inőségére annak 
színéből (színre való vizsgálás) s a rajta  tenyésző növényekből s 
tenyészetük m inőségéből vonnak következtetést. Az erdősítendő 
területen tenyésző növényzet, illetőleg a begyepesedés m értékéből 
biztos következtetést vonhatunk a talaj jóságára vagy rosszaságára. 
Legsilányabb a talaj ott, hol egyáltalán nincs növénytenyészet, mint 
a sivár hom okon és azokon a hófúvásokon, hol hom okkő kerül 
felszínre; jobb  a talaj ott, hol, hacsak kisebb távolságban is, egy
mástól csom ósán nő tt füvek és az úgynevezett kutyatej jőnek  elő;, 
még jobb, hol a begyepesedés teljes, azaz sehol a fűsorok között 
nyílt hom ok nem  látszik, s m ég ennél is jobb, hol m agasra növő
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füvek (tarack, perje) tenyésznek. Ez az utóbbi hely többnyire fekete
barna hom okos.J)

A királyhalmi erdőőri szakiskolánál az ültetó'gödrök kiásása 
u:án vizsgálják a talajt, tehát akkor, m időn nem csak a talaj felső; 
hanem  az ásott gödrök mélységéhez képest (70—80 cm.), alsó 
része is felszínre kerül. A talajt annak színe  szerint általában a 
következő 15 osztályba sorozzák. (Ezt az osztályozást az 1885. évi 
budapesti kiállításon hom okm intákkal m utatták be.)

1. Igenjó minőségű, teljesen begyepesedetttalaj: Fekete homok.
2. Igenjó minőségű, telj esen begyepesedett talaj: Fekete barna homok.
3. Jó minőségű gyepesedésre hajló talaj:
4. Jó minőségű gyepesedésre hajló talaj:
5. Savanyú füvekkel (vadhajdina, echinops)

benőtt:
6. M árgaköves altalajon levő:
7. Sovány hom ok:

Barna homok. 
V örösbarna homok.

Szikes szürke homok. 
Száraz szürke homok. 
Sivó-, vagy sárgás
szürke homok.
Fehér homok. 
Szürke homok. 
Szegény homok.

8. Kilugzott vagy igen szikes:
9. Meszes altalaj feletti:

10. Varangyköves (nagyobbköves):
11. Meszes szürke hom ok altalaj.
12. Meszes fehér, folyóhomok altalaj.
13. Szürke vályogagyag (gyepes barna hom ok alatt).
14. F ehér tapasztó agyag.
15. Kékesszürke hom okos tapasztó föld.

Ebből a 15 talajból az első 10 a talaj felső, a többi 5 pedig 
alsó rétegét képviseli.

Kiss Ferenc szegedi m. kir. főerdész szerint azok a növények, melyek 
az akác term őhelyét jellegzik a következők :

1. Euphorbia Gerardiana parti fütej ;
kék csenkesz;
Marschall-féle kakukfü;

2. Festuca vaginata
3. Thymus Marschallinus
4. Cytisus nigricans
5. Silene longiílora
6. » multiflora
7. » O tites
8. Bromus tectorum
9. Centaurea paniculata

*) A homok minőségét 
Jllcs JV. főerdőtanácsos állapította meg.

buglyos zanót;

bugás csüküllő;

a rajta tenyésző növények szerint először
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10. Eryngium campestre ördögszekér (mezei iringó);
11. Artemisia vulgaris fekete üröm;
12. Cynodon Dactylon tarack (1. Fekete Növénytan 11. R. 330. lap);
13. Polygonum dumetorum (folyondár);
14. » londulatus ( » );
15. Anchusa tinctoria buzér-gyökér (pirositó gyökér);
16. Chondrilla juncea bajuszpödrő;
17. Stipa pennata árvalányhaj;
18. Marrubium peregrinum pem etefű;

(ha a talaj kissé üdébb ;az ákác tölgygyei elegyíthető);
19. Veronica prostrata kakukfű;
20. Gypsophila paniculata;
21. Helianthemum Fumana;
22. Andropogon Ischaemum szürke fenyer, ha a talaj fensík;
23. Echium vulgare vad a tracél;
24. Secale fragile vadrozs;
25. Asclepias Vincetoxicum vadpaprika.

A felszántott vagy csupasz talajon előfordulnak :
26. Kochia arenaria vörös balla;
27. Salsola Kali tüskös balla;
28. Corispermum nitidum fénylő poloskamag;
29. Polygonum arenarium homoki porcsin;
30. Setaria verticillata 1 tarlón jönnek elő, ákácnak csak akkor való,
31. Setaria viridis ) ha elég magas fekvésű.
32. Tribulus terrestris királydinnye.
Azokon a talajrészleteken, hol a 22., 24., 28., 29. té tel alatti növények 

előfordulnak, a csemetéknek az ültetés utáni 2 éven át való kapálás nagyon 
kívánatos, mig a 16. és 21. tétel alatti növényekkel benőtt területeken ez 
okvetetlenül szükséges.

A felsorolt növények buckás területeken s száraz magasabb fekvésű 
lapályokon (fensík) fordulnak elő. A talaj legerőteljesebb, ahol a tarack töm e
gesen előfordul, az ákácnak kitünően felel meg, de ez a talajrészlet szorgosan 
kapálandó, mert a tarack már az erdősítés első évében oly té rt hódit magá
nak, hogy a fiatal fácskákat megöli. Az ültetésben már az első években csak 
a 26., 27., 28., 29., 30., 32. té tel alatt felsorolt növények lépnek fel. Abban 
az évben, melyben a csemeték kapálását abban hagyjuk, az egész területet 
sűrűén, embermagasságnál nagyobbra nőve, a csikófark-koró: Erygeron cana- 
dense, lepi e l ; ezután minden évben kisebb és kisebbre nőve a 4—5-ik évben 
teljesen elpusztul. Azonban nagyon sekély gyökérzete lévén, a csemeték 
növekvésére gátolólag kevéssé hat.

Áz ákácnak a tölgygyei elegyes telepítésére útmutatásul szolgálnak :
1. Marrubium peregrinum : ha a talaj kissé ü d e ;
2. Galium verum tej oltó galaj;
3. Andropogon Gryllus mosó fenyer;
4. Ononis spinosa iglice; ha erőteljesebb a talaj ;
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vadkender;

kigyó-hagyma; 
szelíd muhar;

5. Capsella bursa pastoris ;
6. Cannabis sativa
7. Euphorbia nicaeensis ;
8. Achillea millefolium;
9. Plantago arenaria;

10. Medicago falcata;
11. Gagea pusilla
12. Setaria glauca
13. Iris pumila;
14. Anthyllis vulneraria ;
15. Salvia odorata
16. » austriaca
17. Phleum Boehmeri;
18. Koeleria cristata;
19. Gnaphalium arenarium
20. Echinops Ritro;
21. Ökörfark-kóró
Ezeket a talaj részleteket a buckák alja, erőteljes fensíkok képezik. 

A szikes talajréteg csak 1 —12 méteren alul lép fel.

kék ajakos virágja van, gyakori; 
sárgás-fehér ajakos virágja van, ritkább;

arany-gyopar;

Tölgynek való talaj, ahol előfordul a:
1. Chenopodium eranifolium;
2. Poa pratensis;
3. Calomagrotis Epigeios;
4. Triticum repens perjefű, tarackbúza (lásd Fekete: Növénytan

II. R. 323. lap).
Ez a talaj kissé magasabb lapályokból áll, előbbitől abban is külön

bözik, hogy kötöttebb, de azért ültetendő tölgy, mert ennek mély gyökérzete 
lévén, a nagyon töm ötten fellépő növényzettel (Calomagrotis Epigeios, T riti
cum repens) legkönnyebben birkózik meg, sőt ezek nem engedik meg nagvor. 
elbokrosodni.

Tölgyet, kanadai-, rezgő- e's fehér nyárt telepítenek, ahol a következő 
növények tenyésznek :

1. Viola arenaria;
2. Silene viscosa;
3. Ononis spinosa, ha a talaj nagyon üde;
4. Gnaphalium luteo-album;
5. Stachys recta tisztes fű;
6. Potentilla cinerea;
7. Scirpus Holoschoenus;
8. Festuca ovina.

Ez a talaj a lapályos területeken szikes erekkel átnőve, fordul elő. 
A szikes réteg 50—80 cm. mélyen van, nedvességhiány nincs, ha nagyobb 
mennyiségű csapadék esik, a viz pár óra hosszat a felszínen marad.

Feliér nyár, k a sji fú r ,  tamaríska jól tenyésznek a következő növények 
előfordulási helyein :
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1. Carex nitida;
2. Medicago minima;
3. Potentilla anserina;
4. Equisetum variegatum, E. arvense, E. arenarium;
5. Juncus camprocampus;
6. Arundo arenaria homoki nád.

Fekvés előbbihez hasonló, csakhogy szikesebb a termő réteg, a szik
réteg pedig 20—40 cm. mélyen kezdődik. A talajvíz csapadékban dús esztendő
ben május hó végéig is felszínen lehet.

A feketefenyö főleg az utóbbi két csoporthoz tartozó talajokon tenyé
szik, de leginkább pótlásképpen lesz kiültetve, vagy ha a talaj fel nem szánt
ható, teljes erdősítést is végeznek vele.

A felsorolt növényeknek előjövetele és azok mikénti tenyészete alapján 
sorozzák a talajt az egyik vagy másik csoportba.

A m esterséges erdősítések talaját a kapáltatások beszüntetése után 
tömegesen az Erygeron canadense, csikófark-kóró (betyár-kóró) lepi el.

3. A t e r ü l e t  a l a k v i s z o n y a i .  A talaj minőségével 
egyidejűleg az erdősítendő terület alakulatát is szemügyre veszik 
s az alább m egem lítendő különbségek szerint elkülönített terület
részek nagyságát felbecsülik. Szükséges ezt tudni azért, hogy az 
erdősítés m unkálatának megkezdése előtt a különféle fanem ek 
szükséges m ennyiségét legalább hozzávetőlegesen megállapíthassák.

A  terület alakulata befolyással van a talaj nedvességfokára s 
egyúttal a rendesen évtizedenként bekövetkező földárra való tekin
tettel, a telepítendő fanem ek célszerű megválasztására is alapúi 
szolgál.

Közönségesen m egkülönböztetik a pocsogót, zsombost, sem- 
lyéket, magasabb síkot, kifúvást, buckát, vagy m ásként homokhalm ot. 
Ez utóbbi lehet kopasz (sívány) és gyepes barna homok.

Az egyes talajalakulatokra nézve m egjegyzendő még, hogy a 
pocsogó és zsombos rész az év nagy részén többé-kevésbbé vízzel 
borított s ha kiszárad is, süppedékes m arad, m iért is az ily részeket 
az erdősítés területén erdősítetlenül hagyják.

A sem lyék oly terület, mely valamivel m agasabb a zsombos 
területnél, a tavaszi és őszi esőzések alkalmával azonban víz áll 
rajta; homoki kaszálónak használják. Kötött, többé-kevésbbé szikes 
talajú s mint ilyent, az erdősítendő területből rendesen szintén 
kihasítják. Egyébiránt a kőris, éger, kaspi fűz, közönséges fűz és 
fehér nyár m egtelepíthető rajta.

A magasabb síkok , a sem lyékek felett valamivel magasabban
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állanak. T öbbnyire szürke fenyerrel (A ndropogon Ischaemum) és 
kutyatejjel benőtt s részben begyepesedett, tehát üdébb talajú 
területek, m elyeknek kifúvott helye azonban a szél hatása követ
keztében buckák képződésére alkalmas. A talajnedvesség nem  
száll le mélyen s az altalaj többnyire nedvességet több ideig tartó. 
Színezetük különféle; az 1-től 4-ig terjedő talajnem ek jönnek elő 
rajtuk, de helyenkint a 6. és 7. talaj is.

K ifiívásnak  hívjuk azokat a m élyedéseket, m elyek régebbi 
vagy újabbi kihívásokból keletkeztek, fölism erhetek a kihívásnak 
többnyire gödörszerű1) jellege mellett arról is, hogy alig van rajtuk 
gyep s hogy a talaj apróbb hom okkődarabokból áll s leásás alkal
mával néha 10— 15 cm. vastag hom oklapok is kerülnek felszínre 
belőle (10. szám). Néha az ily kihívásokon nem  kőlapok, hanem  
sörét- vagy golyónagyságú apró m árgaszem ek alkotják a talajt.

Bucka elnevezés alatt ism eretesek a hom oktorlódásból kelet
kezett kisebb-nagyobb halmok, m elyeknek talaja rendesen legsze
gényebb akkor, ha fedetlen, azaz kopasz, s jobb, ha némileg 
gyepes, rajta kutyatej, piros buzér, tarack stb. tenyész. De van jó  
talajú kopasz bucka is, am elynek u. i. nem  volt ideje begyepesedni, 
tehát nem  azért kopasz, m ert a földje rossz, de m ert a szél folyto
nosan mozgatja.

4. A  f a n e m e k  m e g v á l a s z t á s a .  Ha m ár a területeknek 
a különféle talajalakulások szerint m egállapított nagyságáról tájé
kozva vagyunk, m eghatározhatjuk, hogy mely fanemből mily 
m ennyiségre van szükségünk az erdősítéshez.

Szabályul tartják azt, hogy oly területre, mely a korszakonkint 
jelentkező földár alkalmával víz alá kerül, vagy ha víz alá nem  is, 
de  a talaj oly nedves, hogy a legkisebb, 30— 35 cm. mélységű 
gödörben is víz gyülemlik meg, elkerülendő azt, hogy az ily évek
ben, az ily területre ültetett fanem ek kivesszenek, oly fanem eket 
telepítsünk, m elyek a talajvizet kiállják. Ilyenek : a kőris, éger, szil, 
kocsános tölgy, közönséges fű z , némileg a feh é r  nyár is. Az ákácot, 
fekete nyárt, kanadai nyárt, fürtös juhart stb. oly talajra ültessük, 
mely a vízár alkalmával túlságos sok nedvességet nem  kap.

Figyelemmel kell lenni a talaj m inőségére is, hogy azokon 
a helyeken, m elyek a legsilányabb talajból állanak, mint, amilyenek 
a  kihívások, a m árgaköves talajok, oly fanem ek telepíttessenek,

•) A kifúvás nem mindig gödörszerü, ha neve: stélnyalás vagy kotyor.
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melyek többé-kevésbbé ily helyeken is tenyésznek. Ezekre tehát: 
fekelefenyöt, erdeifenyőt, fe h é r  nyárt, közönséges fü ze t, kaspi fü ze t 
kell telepíteni. Mihelyt a talaj az előbbinél valamivel jobb, ha a ned- 
vességi viszonyok megengedik, akác, kanadai nyár, jegenye nyár, 
fekete  nyár, nyír, bignonia, kaspi fű z , bálvány kerülhet erdősítésre.

A legjobb talajra, ha túlságos nedvességnek is van koronkint 
kitéve, a kocsános tölgy, szil, fürtös juhar, amerikai dió, kőris 
(virágos és magas) való.

Azokon a területeken, melyeken a talaj mélyebb része erősen 
szikes s a terület vízáradástól ment, ha a felső talaj jó  is, ákácot, 
bálványt stb., vagyis oly fanem et telepítsünk, melynél a gyökerek 
elágazók s nem  m élyrehatók; tölgyet, amerikai diót s általában 
oly fanemet, m elynek karógyökerei bejutnának a talaj szikes 
részébe, ne telepítsünk, m inthogy ezeket a szik m aróhatása tönkre
teszi. Ha a szikes talaj közel van a talaj felső, term ékeny részéhez, 
akkor erre káspi fü ze t, T am arix Germanicát, törékeny fü z e t tele
pítsünk.

A heves talajú  buckákra ákácot, köveket nem  tartalmazó 
kihívásokra pedig jegenye- és kanadai nyárt ültessünk. A kihíváso
kon eme két fanemen kívül a fekete- és erdeifenyő, kaspi- és 
közönséges fűz, ha pedig a talaj eléggé nedves, az éger is megél.

5. A t a l a j  m e g m u n k á l á s a .  A hom okon való erdősítés 
sikerének biztosítása végett szükséges, hogy a talaj feltöressék  (fel- 
szántassék).

A  feltörés és gazdasági vetem ények alá való művelés azért 
szükséges, hogy a talaj a levegővel minél nagyobb felületen 
érintkezzék, mely alkalommal szabad oxygént vesz fel s ez 
ism ert vegybontó hatásánál fogva a talajban levő sok olyan tápláló 
anyagot, mely eredeti alakjában a növények által fel nem vehető, 
oly vegyületekké alakít át, m elyeket a gyökerek könnyen szív
hatnak fel.

A  talaj megmívelésével ezenkívül kiirtják a mély és dús gyö- 
kérzetű gyomokat, m elyek épp oly károsak a csapadékoknak a 
talajba való be nem  engedése, mint a talaj alsóbb részeiből nyert 
nedvesség nagy m értékű elpárologtatósa által. Nem kevéssé figye
lemreméltó kárt okoznak a gyom ok különösen ákácos területeken 
azzal is, hogy a talajból igen sok tápláló anyagot vonnak el, 
az ákác ped ig  -sekély gyökérzetü lévén, legnagyobb részben épp arra
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a  talajrétegre van utalva , ahonnét a gyom ok táplálkoznak. Emellett 
szól az is, hogy a m élyebb gyökérzetű fanemek, pl. a tölgy, gazos 
területen, ha neki egyébként megfelelő, nagyon szépen nő.1)

Végül m egjegyezni való, hogy a talaj mozgatásával, az abban 
levő hajcsövek elrongálódnak, miáltal a talaj alsó rétegéből nyert 
nedvesség elpárolgása a minimumra apad, m inthogy a meglazított 
talaj elszigetelő réteg gyanánt hat. Innen van, hogy a legnagyobb 
szárazságban is a kapált talaj, legyen az kö tö tt vagy laza homok, 
10— 15 cm.-en alúl m ár nedves.

A királyhalmi erdőőri szakiskola kezelése alatt álló erdőkben 
s egyáltalában Szeged városa erdeiben, egészen helyesen, 3 évi 
talaj m egmunkálással történik az erdősítés. A talaj m egmunkálást 
bérlők teljesítik, kik szerződés szerint a homoki erdők többnyire 
egy-egy holdas parcellákra osztott részleteit 3 évi használatra kapják. 
Ebből a 3 évből két év teljesen mezőgazdasági, a harm adik pedig 
a sorok közti használatra esik, m ert az erdősítés a 2-ik évben 
történik. A talaj silánysága folytán bérlő az egyes parcellákra 
többnyire csak úgy akad, ha azokon, bárcsak kevés m ennyiségű 
fa van, vagy ha ez nem  volna, a talaj különben a futóhom oki 
talajokhoz viszonyítva jó  minőségű. Rossz talaj, melyen éppen nincs, 
vagy igen kevés fa van, sokszor a birtokos rendelkezésére marad, mit 
ez azután akként tö ret fel, hogy vagy saját költségén szántatja fel 
s két évig kapáltatja, vagy a bérlőnek a talaj m egm unkálása fejé
ben ingyen úgy adja át, hogy maga szántatja is, esetleg 4 —5 frtot 
fizet parcellánként a bérlőnek, ki ennek fejében csak a 3 évi m eg
m unkálást biztosítja.

A  fás területekre bérlő rendesen akad, minhogy az eddig dívó 
eljárással az általa szerződés alapján bérbevett területen levő 
faanyag feldolgozása és a terület 3 évig tö rténő  használata fejében 
a term elt és feldolgozott faanyag felét, illetőleg a hasábfának csak 
Vs-át kapja, de m eg azért is, m ert az a talajrészlet, m elyen erő
teljes fák vannak, kivétel nélkül igen jó minőségű; ezen az újból 
telepített erdő is legszebb.

Bérlő köteles a bérbevett parcellán levő faanyagot a vágatás 
évének március hava közepéig feldolgozni s megosztás után a 
birtokosnak eső felerészt a birtokos udvarára szállítani s ott ölbe
rakni; köteles továbbá a ,kifogott* területet m ég azon év tavaszán

!) Kiss Ferenc kir. főerdész kísérletei s megfigyelései szerint.
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a gyökerektől s a serevény fűztől (Salix rosmarinifolia) kitisztítani 
s azután legalább 25 cm. mélyen felszántani és első évben kapás 
növények term elésére (burgonya, dinnye, bab, kukorica stb.) hasz
nálni, őszszel újból felszántani s gabonafélével bevetni (rozs, búza, 
zab, köles). A gabona learatása után köteles a területet legkésőbb 
október közepéig újból felszántani, hogy még az év őszén eszköz- 
lendő. erdősítés alá felszántva legyen. Köteles még ezenkívül az 
erdősítésre következő évben a sorok között kapásnövényeket 
termeszteni.

A  jobb m inőségű parcellák, m elyeken több-kevesebb nyár és 
fűz található, a 3 évi használati időszak alatt m ég 2 —8 frtot 
jövedelm eznek is, m ert a bérlő egy-egy parcella használata fejében 
1 — 4000 drb. 45 cm. hosszú oldalakkal bíró s 70 cm. mély, három 
szögű kúpalakú csem etegödör kiásására kötelezi m agát; 1000 drb. 
ily gödörnek kiásásáért pedig, átalányként am a vidéken 2 frtot 
fizetnek.

6. A z  e r d ő s í t é s  k i v i t e l e .  Az erdősítés általában őszszc/, 
novem ber hóban, sőt olykor decem ber hó elején is történik. Az 
őszi erdősítés futóhom okon azért jobb  s inkább biztosítja a sikert, 
m ert a gyakori száraz tavasz egyrészt a m unkálat keresztülvitelét 
nehezíti és drágítja, másrészt a szárazság az erdősítés sikerét 
kockáztatja. A m unkálat keresztülvitelét tavaszszal ugyanis az nehe
zíti, hogy az ásott gödrök száraz talajon egy-egy szeles napon 
betem ettetnek s így újbóli kiásásuk válik szükségessé. A siker ped g 
azáltal van kockáztatva, hogy hosszabb tavaszi szárazság alkalmával 
a csem eték gyökérzete között még meg nem  üllepedett száraz 
talajban a csem ete m eg nem gyökeresedhetvén, elpusztúl. Az előbbi 
eset az őszi erdősítésnél is előfordúlhat, az utóbbi azonban nem.

Célszerű az őszi erdősítés még azért is, hogy ekkor a m unka
erő olcsó, m unkások nagy számban kaphatók és ennélfogva a 
m unkálat gyorsan végezhető.

Az erdősítés a következő m unkálatokból áll: 1. a nagy hálózat 
kitűzése; 2. gödörjelölés, vagy az ültetési háló kitűzése; 3. g ö d ö r  
ásás; 4. csem eteosztás; 5. ültetés; 6. tőrevágás.

1. A  nagy hálózat kitűzését a szabályos ültetési háló kijelö
lése feltételezi. Az ültetési háló a szeged-vidéki hom okterületen 
általában 1*5 m. Ennyi a sor- s a csem etetávolság is. Ehhez képest 
a nagy háló ennek többszöröse, a királyhalmi erdőőri szakiskolánál
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az ültetési háló 24-szerese, azaz 36 m. Ennek kitűzése 36 m. hosszú 
lánccal, vagy kátránynyal itatott zsinór segítségével és kitűző póz
nákkal történik, a pontokat pedig 35—40 cm. hosszú cövekekkel 
jelölik meg.

2. A nagy háló kitűzése és megjelölése után az ültetési 
pontok kitűzése 36 m. hosszú zsinórral, m elyen az 1‘5 m. távol
ságok a zsinór fonadékai közé húzott piros posztóval jelölvék, 
úgy történik, hogy a nagy ültetési háló két szemben levő oldalán 
vert cövekek között, a jelző zsinórt kifeszítik s az egyes csemete- 
helyeket kapavágással megjelölik. Midőn m ár az egész erdősí
tendő területen levő nagy hálózatok 2—-2 oldala jelölve van, 
kezdetét veszi a részletes jelölés úgy, hogy a háló egyközű oldalain 
kapavágással jelölt csem etehelyekhez feszítik ki a jelző zsinórt s a 
pontokat ugyancsak kapavágással jelölik  meg.

Ezt a m unkát napszám osok végzik, m ég pedig két-két ügyes 
napszámos a zsinórt áthelyezi és kifeszíti, a zsinór különböző 
pontjaira egymástól egyenlő távolságra felállított napszámosok 
pedig, a zsinór áthelyezése- és kifeszítésekor, az egy-egyre eső 4 —6 
ponton, kapavágással a hálószem eket jelölik ki.

3. A  gödörásást legcélszerűbb átalánymunkálattal végeztetni. 
1000 gödörnek kiásásáért átalányként 2 frtot fizetnek s egy nap
számos hajnaltól estig 300—500 gödröt ás.

Különben a kiásandó gödörm ennyiség a napszámos erején 
kívül a talaj m inem űségétől is függ. Többé-kevésbbé begyepesedett 
talajon kevesebb vagy több gödröt képes a m unkás kiásni.

H ogy a m unkás a megállapított gödörm éreteket betartsa s 
esetleg kisebbeket ne ásson, ásója nyelén a gödörm élység bevágással 
van megjelölve.

Az egyes napszám osok által kiásott gödörm ennyiség számba
vételére a nagy hálókba eső gödörszám  szolgál, m iért is m inden 
egyes hálót m egszám oznak s a munkavezetővel a kiásás után az 
illető napszámos javára íratják.

4. A csem eteosztás a legnagyobb gondot igénylő munkálat, 
amely m indig a kezelő tiszt útm utatása és közvetetlen felügyelete 
mellett történik, m ert ez a kezelő tiszt által m ár a vágások kijelö
lésénél számbavett növényzet m inőségén s a gödörásás alkalmával 
eszközölt talajminőség felvételén alapszik. A talajminőség m eghatáro
zása s ebből folyólag a különböző fanem eknek a különféle és
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lépten-nyom on változó talajnem ek szerint történő megválasztása, 
az erdősítés legnehezebb feladatai közé tartozik. A talaj becslést 
a vágások kijelölésénél kell először végezni; alapúi veendő az 
egyes parcellákon található növényzet (fák is).

G ödörásás után m ásodszor történ ik  a becslés, m időn az egész 
terület talajának felső és 70—80 cm. m élységben alsó részét a 
szántott rétegben s jobbára a gödrökből kikerült hom okon jól 
szemügyre lehet venni s mind a talaj alakúlását, mind a talaj 
m inőségét hozzávetőleges becslés szerint m eg lehet határozni, terü
letben megállapítani és az átnézeti térképen körvonalozni. A 
kettős becslés egybevetéséből m eghatározható, hogy milyen fa n e 
m ekkel ke ll erdősítem  és mely fanemből m ekkora m ennyiséget 
kell az ültetés helyére kiszállíttatni.

A csemeteosztást, illetőleg a fanem ek szerint körvonalozott 
területek gödreibe jövő csem eték beszórását, egy vagy két tanúl- 
tabb munkás, legalkalm asabban m aga az erdőőr végzi úgy, hogy 
az egyes talajnem ek határvonalait bejáró kezelőtiszt által bem ondott 
csem etéket, a határgödrökbe bedobja. A gödrökbe dobott csem e
tékkel határolt terület belső része ily fajú csem etékkel lévén erdő
sítendő, a csem eték elosztását ezután már kellő felügyelet m ellett 
napszámosok végzik.

A csem eték beszórásánál arra kell ügyelni, hogy a beszórás 
alkalmával a csem eték gyökérzete a gödörbe kerüljön, nehogy a 
szárító szél hatásának, esetleg a nap hevének sokáig kitéve legyen. 
Ezért csak annyit szórnak be egyszerre, am ennyit a napszámosok 
egy-két óra alatt beültethetnek. K ülönben a csemeteosztást legjobb 
úgy végezni, hogy a csem eteosztók az ültetők előtt 50— 60 gödörrel 
előbb járjanak. 30—35 ültetőhöz átlag 8—-10 csem eteosztót szá
m ítanak, mely esetben a csem eteosztók az ültetendő terület hatá
rain beföldelt csem etéket a gödrökhöz is m aguk hordják.

5. Az ültetést kisebb fiúkból és lányok- vagy asszonyokból 
álló napszámosok végzik, kikre számukhoz képest, 2— 3 m unka
vezető ügyel; 10— 10 napszám osra rendesen egy. Többnyire pász- 
tában fogják el az ültetők a területet s a csem etét félkézzel a 
gödörben tartva, kapával a hom okot a csem eték gyökereihez 
hárítják. Midőn a gödörbe húzott hom okkal a csem ete megállása 
már biztosítva van, s a csem ete kézbentartása fölösleges, a gödröt 
két kézzel töltik be s hogy a talaj később történő m egülepedésével
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a csem ete gyökérzete felszínre ne kerüljön, a hom okot a csem eték 
körül lábbal erősen betiporják.

Lapályos helyeken, hol a hom ok elhordásától tartani nem 
kell, a csem etét oly mélységig ágyazzák a talajba, mint amilyen 
m élyen termelési helyén állott. Buckákon, kifúvásokon, egyáltalán 
szélfúvásnak jobban  kitett helyeken a csemetéket, a fenyő féléket 
kivéve, 5-, sőt néha a buckán 10 cm.-rel is m élyebbre sülyesztik, 
m ert a m élyebben történő ültetés nincs oly káros következm ény
nyel a lomblevelűek nagy részénél,1) mint, ha a gyökérfej telje
sen, vagy néha m ég a gyökérzet is, a téli hom okfúvások után 
felszínre kerül és az időjárás káros viszontagságainak van kitéve.

K iss Ferenc főerdész újabban az ültetést következőképp 
végezteti: a munkás bal kezével a csem etét oly m agasan tartja 
a gödörbe, hogy az éppoly m élyen legyen új helyén, m int volt 
a csem etekertben (kivéve a kihívásokra hajlandó részleteken), 
jobb kezében tartott ásójával pedig a gödör oldalait a csem ete gyökerére 
szaggatja olyformán, hogy az ásót a gödör szélén mélyen a 
hom okba bocsátja s nyelét a gödörtől eltaszítva, ennek oldala a 
gyökerekre húll; ezt a m unkát addig ismétlik, mig a csem etére 
annyi föld kerül, hogy az magától megáll, s ekkor a hom okot jól 
meggázolja. Az első m unkás ezután m egy tovább. A gödörből 
kihányt földet az első m unkás után jövő gyengébb napszámosok 
húzzák a csem etére s általában a talajfelület elegyengetését végzik. 
Ennek az eljárásnak előnye az, hogy a csem ete nem  kerül mélyebbre, 
mint volt eredeti helyén s a gödörnek  közepére jő, nem  pedig 
egyik sarkába; továbbá nagyobb terület van a csem ete körül m eg
fordítva a gödör oldalának beszaggatása által s a gyökérre a jobb 
talaj jut, a kihányt hom ok pedig felül lesz. Hátránya, hogy így a 
munka jóval lassabban halad.

Az egész terület erdősítése után, ha egyes helyeken a 
szélfúvás károsításától tartani kell, m int a buckákon általában, 
a területet homokfúvás ellen úgy védik, hogy a csem eték közti 
teret a bucka északi, északkeleti és északnyugati oldalán rothadó 
törmelékszalmával, magzás előtt lekaszált s rothadás céljából nyersen 
rakásba rakott különféle gyomokkal, esetleg ha a közelben agyagos 
talaj (szíkföld) volna, ezzel szórják be; legjobban megfelel a tör-

t) Teodorovits F. föerdész tapasztalata szerint.
V a d a s :  Erdőműveléstan. 32
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m elék szalma, különösen ha fogashengerrel a csem etesorok közé 
betiportatott.

Kifúvás ellen a csem etéket még úgy is biztosítják, hogy 
azok tövéhez egy-két kapa szíkföldet hánynak; a sorok közötti 
többi részt pedig biztosítatlan hagyják.

6. A csem eték tőrevágását, ha az ültetés öszszel történt, 
m indig az ültetésre következő' tavaszszal, s éppúgy, mint a tavaszi 
ültetésnél, az ezt követő m ezőgazdasági növények bevetése után 
azonnal végzik. A tavaszi tőrevágást az teszi szükségessé, hogy a 
terület erdősítés után m ég egy évig a bérlők kezében hagyandó, 
kik abba tavaszszal kapásnövényt tartoznak vetni. Nehogy pedig a 
kapásnövények term esztésével egybekötött m unkálatok alkalmával 
az erdősítésben, a tó'revágott csem etéket nem látva, kárt tegyenek, 
szükséges, hogy a csem eték ez alkalommal m ég épen álljanak. így 
ellenőrizhető az is, hogy a bérlő a csem ete törzséhez közel kerti 
vetem ényt ne termesszen, nehogy töltögetés alkalmával a csem eték 
tövéről szedje el a talajt és a kerti vetem ényt a csem etesorok 
között 2 vagy 3 sorban termelje.

A tőrevágás erdőlési vagy közönséges nyeső ollóval történik. A 
terület első megkapálása csak akkor engedhető meg, ha a csem eték 
hajtásai már annyira megindultak, hogy a csem etcsorok feltűnnek 
m ert ekkor már a csem eték m egsértése nélkül teljesíthető. A 
kapálást legalább két évig kell ismételni, m ert ellenkező esetben 
a csem eték kivált a buckákon csak tengődnek s nem  tudván m eg
küzdeni a szárazsággal, elpusztulnak. M indennemű sarjból eredt 
hajtást kapálás közben kímélni kell.

7. A  h o m o k i  ü l t e t é s e k e t  é r h e t ő  n e v e z e t e s e b b  
k á r o s í t á s o k .  Az erdősítéseknek nem csak a hom okterületek 
m ár ism ertetett sivárságával, hanem  az állatvilágból eredő károsí
tásokkal is meg kell küzdeniök. Rendes lakója a hom oknak a 
kalló  vagy tigris cserebogár (Melolontha fullo), m elynek pajodjai a 
csem eték gyökereinek megrágásával m érhetetlen károkat okozhatnak. 
A tölgycsem eték gyökereit nagy előszeretettel keresik fel s rágják 
át, a kanadai nyárdugványoknak inkább a földben levő törzsrészét 
rágják körül, holott a nyírfát nem csak 1— 2 éves csem etéiben 
tám adja meg, hanem  10— 15 éves fákat is képes elpusztítani.1)

b Erdészeti Lapok 1892. 401. ].
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A nyíllak részben a törzsek körülgyűrűzésével, részben pedig 
a rügyeknek, hajtásoknak lerágásával okoznak kárt. Kiválóan sze
retik a glédicset, tölgyet, szilt körülgyűrűzni s az erdei- és fekete
fenyő csúcsrügyeit leharapni; nem vetik m eg azonban az ákácot, 
platánt, nyár- és fűzféléket (kivéve a kaspi fűzet) sem.

Mind a pajodok, m ind a nyulak elleni védekezés igen nehéz 
(1. Erdövédelemtan).

Az ákácpaizstetű  (Lecanium robiniarum) ism ert káros fellé
pése m ellett a kendermagbogár (Peritelus familiaris) is a homok 
csem etéin és fiatal fácskáin a rügyek lerágásával nem  jelentéktelen 
károkat okoz, m ert m inden tavaszszal, rügyfakadás idejében nagy 
sokadalom ban jelentkezik. Nem csak az ákác, hanem  a tölgy és 
szil fakadó rügyét is lerágja.1)

Ha nagyobb szelek alkalmával, m időn ez a rovar a fácskák- 
ról lepotyog, m ódunkban van az általa m eglepett területekre 
pulykákat behajtani, sikeres irtóintézkedést alkalmaztunk ellene, 
.mert a pulykák ugyancsak mohón fognak elfogyasztásához.

5. Fejezet.

Kopárok, vízszakadások és kőgörgetegek erdősítése.

A rendes vágásterületek erdősítésén s az erdőterület tisztásain, 
-valamint a futóhom okon eszközölt erdőtelepítéseken kívül még 
néha különös, az előbb em lítettektől eltérő term észetű erdősítési 
feladatokkal is m eg kell küzdenie az erdőművelőnek.

Hazánk sok vidékén a rossz gazdálkodási mód, a felújítás 
elmulasztása, de kiváltképp a legeltetési túlkapások miatt az erdő
terület jelentékeny része kopárrá, term éketlen, jövedelm et nem 
hajtó területté változott át. Ezek a néha nagy kiterjedésű kopár- 
ságok, eltekintve a term éketlenségük okozta nemzetgazdasági kártól, 
az éghajlati viszonyokra, de kiváltképp a csapadékok eloszlására 
és lefolyására gyakorolnak kártékony befolyást, birtokosuknak pedig 
még mint legelő sem  adnak hasznot, m ert a növényzetük silány, 
tengődő, a legelő m arhának táplálékot nem  nyújt s legtöbb esetben 
az ilyen elszegényedett talajt kiváltképp jellemző nyír-, vagy boróka- 
bokrokkal vannak ellepve. Az ilyen területek term őerejének vissza

1) L. Erd. L. 1892. 403. 1.
32*
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szerzésére, fentartására és fokozására, szóval a tenyészetnek vald 
visszahódítására egyetlen eszköz a terület erdősítése.

Az ilyen elkopárosodott helyek kedvezőtlen talajviszonyok 
mellett nagy hajlandóságot m utatnak vízmosások képzésére is. A  
hegyoldalon megindúló kis vízerecskélc lejebb érve, lassankint 
tágulni kezdenek, míg néha több m éter mélységű árkokban v ég 
ződve s keresztül-kasúl szelve a hegyoldalt, évről-évre nagy dara
bokat szakítanak ki a termőtalajból, elárasztva és term éketlenné 
téve az alattuk fekvő, művelés alatt álló területeket is. Em e víz
m osások keletkezésének meggátlása, továbbterjedésüknek m egaka
dályozása szintén a z erdőmiívelö fe la d a ta i közé tartozik.

Nem kisebb feladattal kell m egküzdenie az erdésznek ott,, 
hol a m eredek hegyoldalak kőgörgetegjei, földomlásai az alantabb 
fekvő term ékeny földeket, utakat és egyéb mesterséges építm énye
ket eltemetéssel fenyegetik, ahol csak a m egtelepülő erdő fáinak 
szétágazó gyökérzete, sűrű koronáinak vizet felfogó s lassan leve
zető képessége lehet csak hivatva a kőgörgeteg megindúlását, a  
föld csuszamlását megakadályozni.

Az im ént em lített erdősítési feladatok m egoldására nézve, az 
alábbiakban csak általános elveket veszünk tárgyalás alá, m ert a 
helyi viszonyokkal ismerős erdőm űvelő ezekből kiindulva, az eddig 
tárgyaltak nyom án esetről-esetre maga is meg fogja találni a leg
megfelelőbb eljárást s erdősítési módot, mely a terület terep- s 
termőhelyi viszonyai szerint jóform án m inden egyes esetben 
változik.

A  kopárok erdősítésénél vetéssel csak kivételesen érhetünk 
célt, m ert az elvetett magvak a lemosás veszélyének vannak kitéve; 
a csírázás feltételei rendesen hiányoznak s az ilyen helyeken nagy 
számban fellépő m agevő állatok is a vetőm agban nagy kárt tesznek. 
Az általános tapasztalat azt bizonyítja, hogy nagyobb területek 
bevetése ritka esetben já r sikerrel. Az erdősítés m ódja tehát az 
ültetés, mely hálózatban a már ism ert módon vagy az egész terü
leten egyszerre történik, vagy pedig fokozatosan több éven keresztül. 
Ahol a termőtalaj nagyon elszegényedett vagy hiányzik, ott az 
ültetés alkalmával az ültetőlyuk kellő m egtrágyázásáról (erdei föld
del vagy gyephamuval) is kell gondoskodni, úgyszintén figyelmet 
kell fordítani a kivesző csem eték mielőbbi pótlására is.

Az ily kopárságok term őtalaja rendesen oly silány, hogy azon
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nem esebb fanem eket egyelőre m egtelepíteni nem lehet. Oly fane- 
m ekkel kell tehát beérnünk, am elyek silányabb, szegényebb talajjal 
is m egelégednek. Ilyenek lom bfáink közöl a nyír, akác és virágos 
kőris, fenyőink közül főképpen az erdei- és feketefenyő , felső vidéken 
a  lúc is. Mint a kopárok befásítására legalkalmasabb fanemeket: a 
feke te- és erdeifenyőt alkalmazzák leginkább, s méltán is, m ert pl. 
a feketefenyő a legszegényebb mésztalajon is gyökeret ver, gyorsan 
nő, ham ar záródik s gazdag tűhullatásával nagy m értékben javítja 
a talajt. Az ákác agyagos talajon keletkezett vízmosásos kopárok 
befásítására alkalmas.

E lhibázott dolog volna azonban az erdei-, vagy feketefenyő 
m egtelepítésével a kopárság erdősítését befejezettnek tartani. 
Ezek rendesen csak átm eneti fanem ek  s m int ilyenek arra vannak 
hivatva, hogy a fatenyészetnek tért hódítsanak, a talajt árnyalá
sukkal s tűhullatásukkal más nem esebb fanem ek tenyésztésére 
alkalm assá tegyék s emellett korán hasznot hajtsanak. Amikor 
pedig m ár maguktól gyéríilni kezdenek, tehát feladatuknak meg
feleltek, közbeültetéssel vagy alátelepítéssel úgy kell a helyű viszo
nyokhoz képest legalkalmasabb nemesebb fanem et közéjök elegyíteni, 
hogy ez a kiküszöbölendő fanem ek fokozatos ritkításával azok 
■elnyomásától m egvédve legyen. Ily m ódon nem egy nagyobb 
kopárságot erdősítettek s az előbb kietlen, term éketlen földön ma 
m ár szép fiatal tölgy-, lúcz-, vagy jegenyefenyő-erdő díszlik.

A kopár területeken megfelelő termőtalaj hiánya miatt az 
erdősítés sokszor csak évek múlva foganatosítható. Előbb tehát 
pihentetni kell az ily területet, ami abból áll, hogy az erdősítendő 
területen a legeltetést feltétlenül eltiltjuk. E nnek  az a következ
m énye, hogy a terület gyrepesedni kezd, a szelídebb fekvéseket 
bokrok foglalják el s általában olyan növény tenyészet keletkezik, 
am ely  a talaj term őrétegének javítására s a telepítendő fanemek 
csem etéinek védelm ére szolgálván, m egm aradásukat s növekedésü
ket biztosítja; végeredm ény gyanánt a kopárság helyét erdő fog la lja  
el. Az előzetes tilalmazással, vagyis az erdősítésnek addig halasztá
sával, mig a fű megnő, mindig sok fáradságot és költséget lehet 
megkímélni.

A  kopárok erdősítésének sikerére döntő  befolyást gyakorol 
a  fanem ek megválasztása, m ert erre a célra csak oly fanem eket 
lehet sikerrel alkalmazni, melyek a legm ostohább term őhelyi viszo
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nyokat kiállják. Ezek a fanemek, m int már fentebb is említettük, az- 
erdei-, fekete- s lucfenyő, a nyír  s bizonyos körülm ények között az 
akác. A nyír kivételével, mely rendesen önm agától települ meg a 
legeltetéstől elvont kopárságon, a többi három  fanem csem etéit 
csem etekertekben kell nevelni s az ákác rendesen 1, a fenyők 
pedig 2 —3 éves korukban kerülnek kiültetésre. G ondunk legyen 
arra, hogy a csem eték a beültetendő területekre kosarakban, 
nedves m oha közé rakva, friss állapotban szállíttassanak. Az ültetés 
kivitele úgy történik, amint azt az általános szabályok a hegyoldalak 
beültetésénél előírják.

A vízm osások szintén csak ültetéssel erdősíthetők. Vetéssel 
ilyen helyeken nem  érhetünk célt, m ert a vízszakadás talaja foly
tonos elmosásnak, csúszásnak lévén kitéve, az esetleg nagy nehezen 
m egtelepedett m agcsem ete az első árvíz által elsodortatnék. Az 
erdősítéshez 2— 5 éves csem etéket használnak. A m unkát a víz
szakadás kezdetét jelző kis erecskékben kell kezdeni. Az erecske 
m edrének középvonalába az erősebb, dús gyökérzetű csem etéket 
elszórtan, de lehetőleg sűrűn kell ültetni. Az erecskéken lefelé 
haladva, mihelyt a szakadás szélesedni kezd, az oldalak beültetésé
ről is gondoskodnunk kell. Az oldalakra gyengébb csem etéket is 
alkalmazhatunk, megjegyezvén azonban, hogy a csemetegödrök, 
tekintet nélkül a lejtésre, m indig függélyesen készítendők, s víz
szintesen taposandók be, hogy az így származó bevágások, kiugrások 
a vízár erejét csökkentsék. Ahol a szakadás m edre széles, több 
sorban, de sohasem  szabályos hálózatban kell azt jó  sűrűn beül
tetni, hogy a kipusztúló csem etéket úntalan pótolni ne kelljen.

A hol a szakadás esése nagy, ereszezni szokták. Ereszezés alatt 
értjük a földkötésnek azt a nemét, m ikor a vízmosás m edrében, 
annak irányára m erőleges sorban, m eghegyezett végű lom bos 
gallyakat szúrnak le s azokat a m eder irányában lefektetve, rudak
kal vagy cövekekkel leszorítják. Az ily építmény, m ely nevét 
ereszhez hasonló alakjától nyerte, nagy m értékben csökkenti a  
vízár rohanását s így a beültetett partok  elm osását is.

A  partok lem osását rőzsetakarással akadályozhatjuk meg. Az 
egym ást függélyesen keresztező sövények alkalmazásával tö rténő  
takarás, melyet a vasúti töltések lejtőjének m egvédésére is alkal
mazni szoktak, sokkal ism eretesebb, hogysem  további leírásra 
szorúlna. Újabban négyszög alakban cövekeket vernek be, ezeket
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a föld színén rudakkal kapcsolják össze s az így keletkezett négy- 
szögű táblákat gyepesítik vagy ültetik be. A földcsúszás igen alkalmas 
m ódon van így megakadályozva.1) Végül m egem lítjük még, hogy 
abban az esetben, ha a vízár köveket is szokott lesodorni, a víz
mosás m edrét több helyen cölöpökből készült kerítéssel zárják el. 
Jó  szolgálatot tesznek itt a fűzek.

A vízmosás m edrének erdősítésével lépést tartva, a mellette 
elterülő, többé-kevésbbé term ékeny területet is beültetik, de itt már 
rendes hálózat szerint.

A vízmosások oldalainak s a vízmosások között levő területek 
erdősítésére legalkalmasabb elégülékenységénél és gyors növésénél 
fogva az erdei- és feketefenyő., valamint az akác. A lantabb fekvő, 
üdébb helyeken a kőris, fiír , tölgy, nyárfák  és égerek sikerrel tele
píthetők. A fenyők főképpen a vízmosások közötti m agasabban 
fekvő s verőfénynek kitett hegyoldalak befásítására általában igen 
alkalmasak, m ert örökzöld koronájuk a talaj nedvességét oly 
gyorsan elpárologni nem  engedi s a nedves talaj inkább összetart, 
mint a száraz. A vízmosások beültetésére szolgáló lom bfacsem eték 
sikeresen ültethetők el m int csonkított csemeték, m ert ezek 50—60 
cm.-es hálózatban elültetve, sarjhajtásaikkal sokszor m ár a m ásodik 
évben teljesen betakarják  a talajt. Különös figyelmet érdem elnek 
a vízmosások oldalainak befásításánál az akác s a vízmosás alsóbb 
részeinek vagy m edrének beültetésénél a mesgés- és ham vas éger, 
valamint a fű z  fa fé lé k ; s dacára, hogy ezekkel a fanem ekkel 
kiváló eredm ényeket lehet elérni, hazánkban az utóbbi hármat 
erre a célra eddig alig vették tekintetbe. Mélyebb talajú vízmosáso
kon a mezgés- és hamvas égert 1200 m. t. sz. f. magasságig igen 
jól lehet alkalmazni, a m agasabban fekvő vízmosások kötésénél 
pedig m egfelelő szolgálatot tesz a havasi éger.

A kőgörgetegek (meszes, dolomitos s tb ffö ld o m lá so s helyek erdő
sítése m ár sokkal több körültekintést kíván. M indenekelőtt a talaj ván
dorlásának m egakadályozása a cél, amit egyelőre a lejtés irányára 
merőleges, apró, egym ásfelett elszórtan elhelyezett rőzsekerítésekkel, 
rőzsetakarással, a m orénák m edrében erősebb karók, czölöpök 
beverésével stb. lehet elérni. Az ilyen helyek erdősítése, ha köny- 
nyen hozzáférhetők s term őtalajuk elég mély, ültetéssel, ellenkező 
esetben vetéssel történik. Az ültetésnél előforduló m inden egyes

') Szerző ezt Erdélyben, a gyímesi vasút bevágásainak biztosításánál látta.
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esetre ki nem  terjeszkedhetvén, csak annyit jegyezzünk meg, hogy 
minden alkalommal arról kell gondoskodni, hogy az elültetett cse
m ete megfogamzásához szükséges termő'föld m eg legyen s hogy a 
megfogamzás feltételeinek, a nedvességnek és ásványi anyagoknak 
a jelenléte esetleg m esterségesen is biztosíttassák; ez okból néha 
a sziklák közé vágott vagy tört ültetőlyuk betöltésére a földet 
m áshonnan kell beszerezni, illetőleg az ültetőlyuk term őföldjét a 
lem osás ellen kövekkel való körülrakás által kell m egvédeni 
(Mikulás-féle és a cserepes ültetési mód) stb. Kiszáradásnak alá
vetett helyeken általában nem töltjük ki teljesen az ültetőlyukat, 
hogy az időnkint hulló csapadék ott összegyűlhessen s hosszabb 
ideig eltartson. H a a  terület a termőtalaj teljes hiánya vagy hozzá- 
férhetlensége m iatt ültetéssel be nem  erdősíthető, teljes vetéssel 
próbálunk szerencsét. Volt eset reá hazánkban, hogy ilyen hozzá- 
férhetlen helyen, a vetőm agot erős papírborítékba rakott földbe 
vetve el,a papírcsom ókat hajigálták széjjel a terü le ten ; ezek egyik-másik 
kiem elkedőbb szikladarabon vagy párkányon m egakadtak s pár év 
múlva szépen felcseperedett nyom ukban a feketefenyő.1)

A kőgörgetegek erdősítésére szintén nagy előszeretettel, 
de nagy eredm énynyel is alkalmazzák az erdei- és feketefenyöt, 
am elyeknek magvai a csupasz sziklák repedéseiben csírázásukra 
elegendő földet és nedvességet találnak. Alkalmas egyébként 
kőgörgetegre a kocsántalan- és molyhos tölgy, hars, bálványfa, de 
különösen a virágos kőris is.

Tekintve a nehézségeket, melyekkel ilyen helyeken az erdő
m űvelőnek küzdenie kell, nem  csodálkozhatunk, ha a kőgörgetegek 
erdősítése mindig nem  sikerül s hogy ha sikerül, nagy pénz
áldozattal jár. A  közvetetlen hasznot azonban ilyenkor nem  szabad 
főcélúl kitűzni.

Mind a kopárokon és vízmosásokon, mind a kőgörgetegek- 
és földomlásos helyeken eszközölt erdősítéseket, hogy céljuknak 
állandóan m egfeleljenek, szükséges különösen az első években 
rendes ápolásban részesíteni s a hiányokat azonnal pótolni. A 
pótlások kell, hogy kiterjedjenek az erdősítések hiányainak k iegé
szítésére éppúgy, mint a vízmosásokban alkalmazott védőgátak és 
sövények kijavítására is.

J) Bérei Márton kir. főerdész állítása szerint.
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6. Fejezet.

A m agyar tengerm elléki K arszt erdősítése. 1)

A volt határőrvidék tengerparti részéhez ama terület tartozik, 
m ely  a Kis-Kapella és a Velebit hegyláncolatnak a M orlak-csatorna 
felé hajló nyugati lejtőit alkotja, és a Duga-draga öböltől kezdve, 
-a dalm át határig (Lisaricáig) terjed. Hosszúságban való kiterjedése 
ennek a kopár, szürkés-fehér mészkőből képzelt hegyoldalnak körül
belő] 91 k m ; szélessége pedig 4— 9 km. közt változik. A hegy
gerinc legalacsonyabb nyerge, melytől kezdve a tenger felé nyu- 
gotnak hajlik, 700 m éter magas, legm agasabb csúcsa pedig 1800 
m éterre em elkedik a tenger színe fölött. 79010 hold összes terü
letéből a m inden földréteg nélküli sziklás és kopár részekre esik 
21,4.00 hold, karszti tilalm asokra 12 8 12  hold, beltelkekre s védő 
csalitokra pedig 9039 hold. A term ékeny Karszt terület eszerint 
35759 holdat foglal el.

Sajátságos eme hegység kopárainál az, hogy legsivárabb részei 
is alkalmasak a mívelésre, m ert a sziklák hasadékaiban mindenütt 
van annyi, elmállásból származó földes rész, amennyi a fatenyészet 
m egm aradását biztosítani képes, s m ert ezeken a helyeken a közön
séges Bóra nem föltétien akadály a fatenyészetre nézve. Igaz, 
hogy  az ily sivár területekre kiültetett csem etéknek a fejlődése 
kezdetben igen gyarló, később azonban hovatovább javulás észlel
hető  a növekedésnél. Azokban a hegykatlanokban, tölcsérekben s 
általában m élyedésekben pedig, ahol az ú. n. terra rossa vagyis 
vörös agyagtalaj, részint csúszások, részint a légkört csapadékok 
hatása következtében vastagabb rétegekben halm ozódott fel, a kiül
tete tt csem eték azonnal vidor növekedésnek indúlnak, m ert a terra- 
rossa fatenyésztésre igen kedvező talajt alkot.

Újabban nem  annyira az erdészeti, m int inkább a nemzet- 
gazdasági érdekek parancsoló hatása folytán Isztriában, Krajnában 
és Horvátországban egyaránt nagy erővel fogtak az egészen kopár 
K arszt pusztaságok erdősítéséhez. Az erdősített területek sok helyen 
valóságos védőerdűt fognak alkotni, m ert helységeknek, tanyai gazda
ságoknak, vasútaknak s más útvonaloknak védelméül szolgálnak 
m ajd, a m indent pusztító Bóra orkánai ellen, a vadvizek keletke- i)

i) V. ö. Erdészeti Lapok 1885. VIII. és 1893. VII. VIII.
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zésének m egakadályozásánál pedig elejét veszik az annyira káros 
hatású hegycsúszásoknak.

A nagyszám ú marhával korlátlanúl gyakorolt legeltetés követ
keztében az erdősítendő terület m indenekelőtt bekerítendő, még 
pedig szárazon rakott kőfallal. Az így bekerített területet két-három  
évig, a legeltetéstől elzárva, m agára hagyják, hogy rajta fű verje 
fel m agát, ami m ár az első évben történik  kisebb m értékben. 
A m ásodik évben, m ár a Karszt-talajban lerágás után visszamaradt 
m indenféle gyökérhajtásokból kezd sarjhajtások alakjában élet 
fakadni s talajvédőfanem ek is, m int am ilyenek a Rhus cotinus,. 
Am elanchier vulgaris stb. szoktak jelentkezni. Ezekkel egyidejűleg 
jelennek  meg, de csak 300—320 m. tengerszín feletti magasságig 
a Salvia officinalis, Thymus, Lavandula stb. m elyeknek talajvédő 
szerepe szintén előtérbe lép. A m ásodik év végével a már jól fel
cseperedett fanem ek egyszerű m egtekintése után megítéli az erdő
művelő, hogy melyik vágandó tőre s melyiknél mellőzhető ez a 
munka. A tőrevágás erős, éles ollóval történik, mely után ném ely 
fanem ek ,' m int a tölgy, virágos kőris, A cer m onspessulanum  stb. 
már az első tavaszszal 80— 90 cm. magas tősarjakat hajtanak. Igaz, 
hogy azokat sokszor letördeli a Bóra erős szele, de ez a kár korán t
sem oly nagy, mint az, amit a zsenge, m ég m eg nem  fásodott hajtá
soknak a sáskák (Orthoptera saltatoria és grassoria) okoznak. Az 
ily m egrágott hajtásokat okvetetlenül vissza kell metszeni, hogy 
ismét új, életerős hajtásoknak adjanak helyet.

A  nem  erdősült nagyobb hézagokat és Osztásokat csem eték 
ültetésével, m ég pedig gödrös vagy árokba való ültetéssel kell 
erdősíteni.

Az ültető gödrök rendszerint 50— 70 cm. mélyek, átm érőjük 
pedig 40— 6 0  cm. Egy-egy ültető gödörbe egymástól 12—-15 cm. 
távolságban 3 drb. csem etét ültetnek, s egy holdra átlag 1600 gödröt 
lehet számítani. G yakorlott, ügyes m unkás naponkint 100 gödröt 
képes beültetni, egy hold beültetésére kell tehát 16 napszámos.

Csekélyebb lejtőséggel bíró hegyoldalokon vagy fensíkokon 
vannak olyan területek is, am elyeknek talaja m eglehetősen mély 
s felületükön sincs annyi kődarab, mint más területeken. Ezeken 
az árkokban való ültetés m ódját sikerrel a következőképpen lehet 
alkalmazni:

Az uralkodó északkeleti szél irányára m erőlegesen IV2 —2 m.
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távolságra egymástól 30— 35 cm. mély s m ajdnem  ugyanoly széles 
árkokat ásnak ki s helyenként minden árok hosszában a Bóra s 
a forrón tűző napsugarak ellen való védelem céljából 40— 50 cm. 
m agas s 3 0 —40 cm. széles száraz kőfalat em elnek az árkokból 
kikerülő kövekből. Az ültetés egy, az árok fenekén 15— 25 cm. mély 
gödörbe történik; úgy ezek, mint az árkok készítésére a munkások 
a kőcsákátiyt, a vasorrú törőrudat s az ezzel fel nem emelhető 
nagyobb kődarabok- és kőtuskók szétdarabolására szolgáló nehéz 
kősúlykot használják.

Magasabb fekvésű helyeken az erdősítés m indig nagyobb 
sikerrel történik, m ert nincsenek annyira elkarsztosodva, mint az 
alacsonyabb fekvések területei. A  m agasabb helyek egyes részei 
be is vannak fűvesedve s- a terra rossa fölött nem  ritkán találni 
10—50 cm. vastag fekete korhadék réteget, amelynek m eg van 
az a sajátsága, hogy nyár közepén term ékenységét elveszti, 
porszerűvé válva, a beléje ültetett csem eték legnagyobb része 
elpusztúl. Ezért az ültetésnél m indig gondunk legyen arra, hogy 
a csem eték gyökerei az ásványi talajba jussanak, m ert ez nedves
ségét, üdeségét nyár közepén is megtartja.

A Karszt erdősítésére a következő fanem eket alkalmazzák. 
300 m m agasságig a Pinus m aritima és P. halepcnsist, Atlanthust, 
Acer monspessiílanumot, Ficus carica-t és Amygdalus communist. 300 
///-tői körülbelül 8oo ///.-ig Pinus austriaca-t és Ostrya vu lgárist; üde 
agyagos talajon még a Fraxinus exclsiort és Acer Pseudoplatanust ; 
800 m étertől fölfelé pedig az Abies pectinata-t, L a rix  curopaca-t, s 
helyenkint az A cer Pseudoplatanust. A lom bfák közül alacsonyabb 
fekvésű helyeken m ég a Prunus Mahaleb, Cornus mas, Carpinus 
orientalis, Acer opulifolium  és a Fraxinus Ornus csemetéit is szokták 
ültetésre használni éppúgy, mint a többi felsorolt fanem ét 2— 3 éves 
korukban.

A  Karszt erdősítésénél a legfontosabb fanem a feketefenyó 
(P. austriaca), am elynek a sivár hegyoldalak újra erdősítésénél az 
előkészítő nehéz szerepe jut, s am ely a Karszt kiváló ismerője 
Malbohan kir. főerdőm ester állítása szerint az egyedüli fanem, amely 
lyel a sivár, m inden fanövényzettől m egfosztott Karsztnak erdősí
tése nagyban, egyedül sikerülhet.

A s ültetés holdankinti költsége, a csemetenevelés, őrzés stb.. 
beszám ítása nélkül, r jo —  155  fr t .
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Malbohan szerint a Karszt erdősítéseknél a következő fősza
bályokat kell szem előtt ta rta n i:

1. ,Az erdősítési m unkálatokat oly korán kell megkezdeni, 
amint lehetséges (február hó kezdetén). Mély fekvésű, védett helye
ken, ahol a talajba hom ok és apró kőm aradványok vannak keve
redve s a talaj felülete befűvesedve nincs, ahol a talajt m egm un
kálás után a fagy fel nem  emelheti, az erdősítést október hó 
végével kezdjük és február hó végén fejezzük be.1

2. ,Olyan facsem etéket, m elyeknek gyökere 30 cm .-nél rövi- 
debb, a Karszton használni nem  lehet. Minél erőteljesebb és hosz- 
szabb a gyökérzet, annál nagyobb annak ellenálló képessége aszály 
idején; erre pedig a csem etének annál nagyobb szüksége van, 
m inthogy gyakran történik, hogy július, augusztus és szeptem ber 
hónapokban egy csepp eső sem esik és harm atképződésre legke- 
vésbbé sem lehet számítani.*

3. ,M inthogy tavaszszal a Karszton a szárító Bóra m ajdnem  
naponkint dühöng, a kiültetett facsem eték a legnagyobb gondos- 
sággal védelm ezendők a kiszáradás ellen.1

4. ,Minden ültető gödör fenekére hintsünk legalább is 15 cm. 
vastag tiszta földréteget és a csem eték gyökérzetét is szórjuk körül 
tiszta földdel; az ültetésnél pedig az erdősítési m unkálatoknál előirt 
szabályok gondos betartása m ellett, csakis kitanított m unkásokat 
alkalmazzunk.1

5. ,A Karszton ültessünk mélyen, a fekete fenyő csem etét 
hozzuk a föld alá egészen a legalsó tűkig, de akként, hogy az 
ültető gödröt m ég a csem etének ily m élyre ültetése m ellett se 
töltsük be egészen, hanem  a környezet felszínéhez mérve, 15 cm. 
mélységig hagyjuk üresen, úgy tehát, hogy a facsem etének hegye 
se lássék ki a gödörből s hogy ily m ódon a csem ete a széljárástól 
és hőségtől lehetőleg teljesen védve legyen.1

6. ,M inthogy a Karszton m indenütt bőven találhatunk sza
badon fekvő köveket: Sohase feledjük el a csem etéket az ural
kodó széliránynyal (észak-kelet) szemben kőtuskókkal megvédeni.1

,Délnyugati hajlású hegyoldalokon állítsuk a kőtuskókat dél- 
nyugoti irányban a csem eték alsó feléhez, hogy ezzel a csem etéket 
a perzselő délutáni napsugarak ellen m egvédjük.1

,Minél m agasabbak a kőtuskók, annál nagyobb védelmet 
nyújtanak; kisebb kőtuskók annálfogva válnak gyakran károsakká,
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hogy minden oldalról egészen átm elegszenek és nem  bírván kellő 
állékonysággal, a Bóra zivatarok, záporesők és az ezek után beálló 
fagyok hatása alatt szétmállanak és a gyenge csem etéket eltemetik.1

7. ,Gyors esésű, m eredek hegyoldalokon, ahol könnyen 
tovagördülő törm elék fordúl elő, a csem eték köréjük rakott kövekkel 
védelm ezendők.1

8. ,Ültetéshez legalkalm asabbak azok a rövid törzsű, erőteljes 
feketefenyő csemeték, am elyek a csem etekertben legfeljebb 12 cm. 
m agasságot értek el.‘

A tengerm elléki karszt-erdősítése a zenggi kir. karsst-erdősitő• 
felügyelőség vezetése alatt történik.

II. SZAKASZ.

Az erdő természetes felújításáról általában.

Az erdő term észetes felújítása a növények magtermő és sár-  
ja d z d si képességén alapszik. A fák is bizonyos korukban magot 
terem nek, hogy ezáltal fajuk fentartását biztosítsák s egyesek 
emellett m ég oly sajátos term észettel vannak megáldva, hogy m eg
sérült vagy elvesztett részeiket is új szövetek, illetőleg hajtások 
fejlesztésével képesek pótolni. A fák term észetének eme kétféle 
m ódon történő  nyilvánulását az erdőm űvelő célszerű gazdasági 
elvek alkalmazásával erdeinek felújítására úgy használja föl, hogy 
a letarolt erdőrész felúj ulását részint a lehullott magvakból kikelt 
(magajött) csemeték-, részint pedig a levágott fák tuskóiból vagy 
gyökereiből keletkezett hajtások térfoglalásával biztosítja.

Az erdők term észetes felújítása ennélfogva történhetik  mag
ról m agavctéssel1) vagy sa/jakról, a fák sarjadzó képessége által, 
aszerint, am int a letarolt erdő helyét túlnyom óan magról kelt 
csem eték vagy sarjakból keletkezett egyedek foglalják el.

1. Fejezet.

T erm észe tes felújítás m agról. M agavetés.

1. A f e l ú j í t á s  k o r a .  A m agról történő felújításnál a fák 
magzó korát s az erre  befolyó tényezőket ism ernünk kell, m ert

!) Illés N. szerint Kecskeméten az erdő maghúllatásából keletkezett 
csem etét magajöttnek s a maghúllást magavetésnek mondják.
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ez a felújítás sikerére döntő befolyással van. Egyazon fanem nél 
ugyanis a magzás kora, a term őhelyi viszonyok szerint különböző 
időben következik be, a különböző fanem ek között pedig e rész
ben éppen nagy különbségek tapasztalhatók. így  egyform a fanem 
ből álló erdőkben a magzás kora ham arább áll be olyan erdők 
egyedeinél, am elyek déli, délnyugati, vagyis verőfényes fekvés 
mellett, vagy sovány, sekélytalajú term őhelyen, vagy pedig gyér 
állásban tenyésznek, mint azoknál, m elyek éppen ellenkező viszo
nyok között élnek.

Fanem  szerint is nagy a különbség, m ert pl. a tölgy, bükk 
és jegenyefenyő tulajdonképpi magzó korukat, vagyis midőn m ár 
kifogástalan m inőségű m agvakat terem nek, átlagosan életük 60-ik 
évében érik el s magzásuk ezután késő vénségükig tart, holott a 
többi fanemnél a jó  m agterm és ham arább áll be, legkorábban a 
nyír,- éger,- erdei- s vörösfenyőnél, m elyek már 25—30-ik évükben 
csírázásra képes m agot terem nek.

Már az eddig m ondottakból következik, hogy a term észetes 
felújítás sikere első sorban az erdő vágásra érett korának helyes 
m egállapításától függ. Itt oly szélsőségekkel állunk szemben, 
am elyekkel az erdőm űvelőnek m inden körülm ények között szá
molni kell, m ert a vágatás idejének eme szélsőségek szerint tö r
ténő megállapítása, a felújítás sikerét nagy m értékben kockáztat
hatja. A korai m agtermés ugyanis a csírázás képessége tekintetében 
oly silány anyagot ad, hogy az erdőnek ily maggal szándékolt 
felújítása lehetetlenné válik. A  fia ta lko ri vágatást tehát a magról 
történő felújításnál, m ert káros szélsőség, kerülni kell.

De az is bizonyos, hogy egyes fanem ek bizonyos koruktól 
kezdve a teljes záródást nem  tűrik, sőt évről-évre gyérebb állásba 
helyezkednek, ami az erdőre ismét káros hatással van, m ert a talaj 
hovatovább elsilányúl, vagy annyira lepik el a különféle gyomok, 
hogy a felújítás ezek m iatt válik lehetetlenné. A  nagyon m agas 
vágatási kor tehát a másik szélsőség s a felújítás szempontjából 
a m ost jelzett oknál fogva, de m eg azért is hátrányos, m ert a túl
ságos vastag törzsű s terebélyes koronájú fák kihasználása igen 
nehézkessé válván, kiszállításukkal az alattuk esetleg létrejött 
fiatalos a teljes elgázolás veszélyének van kitéve.

Itt is tehát célszerű az arany középutat betartani s az erdő t 
akkor vágni s felújítani, a mikor fái tulajdonképpi magzó korukat
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tn ár elérték, de annyira túl nem haladták, hogy az erdő a talaj 
jóságának rovására gyérülni kezdene vagy benne oly terjedelm ű 
törzsek keletkezzenek, m elyeknek kihasználásával az alattuk kelet
kezett fiatalos m enne tönkre.

Egyébiránt a vágáskorának illetőleg a vágásforduló m eg
határozása sok más körülm énytől is függ s nem az erdőművelő, 
hanem  az erdőrendező feladatai közé tartozik.

A m agterm és idejének kezdetét átlagban a következő táblázat 
mutatja: (V. ö. Illcs N. ,E rdőtenyésztéstan‘ 11-ik kiad. 163. 1.)

Fanem

Magot teremni kezd
--------------i-------------

térés [ zárt 
állásban 1 állásban

*
M egjegyzés

éves korában

Nyír ................ 10—12 20—30
Eger . . ..........— i 12—20 40 ritkán előbb.
Erdeifenyő . .. 15—20 50 erőteljes üde talajon csak 70—80 éves
Feketefenyő ... — 30 korában.
Simafenyő 20 45—50
Jegenyefenj’ő... 30 00—70 Jó talajon, gyér állásban is csak 40—50
Lúcfenyő... ... 50 70—80 éves korában.
Vörösfenyő ... 15 — 15 évesnél fiatalabb fák magja léha.
H a rs ................ 25 —
Juhar.............— — 40 ritkán korábban.
A kác................ — 15 gyér állásban sokkal korábban.
Szil ................ — 40 még a gyéren álló is csak ritkán korábban.
T ölgy .............. 50 100 melegebb talajokon, valamint sarjakról
Szelíd gesztenye 25—30 40—50 eredtek korábban.
Bükk ................ 40—50 60—80 5—10 év múlva ritkítás után.
Gyertyán... . .. — 20 néha.
Rezgő nyár ... 20—25 *7"“ majdnem évről-évre.

2. A m a g a  v e t é s  k ü l ö n b ö z ő  m ó d j a i .  Magról az erdő 
felújítása többféle m ódon történhetik, m ég pedig aszerint, amint a 
felújításra szolgáló magzófák vagy anyafák m agán a felújító terü
leten, vagy pedig  ennek szom szédságában állanak. Első esetben 
a felújítás nem e lehet szálaló vágás-, fokozatos felú jító vágás- és 
csoportos fe lú jító  vágás alkalmazásával történő felújítás, utóbbi 
esetben pedig az erdő felújítása az u. n. felú jító  tarvágással tör
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ténik. Mind a négy vágásmód alkalmazásával az új erdő az anya
iakról lehulló magból, tehát magavetésből keletkezik, amiért a 
vágást fe lú jító  vágásnak, az erdősült területet pedig, m egkülön
böztetésül az erdősített vagy betelepített területtől, fe lú h d t terü
letnek nevezzük.

A) M agavetés szó la ló  vágás a lka lm azásával.

A felújítás eme m ódjánál az anyafák a felújítandó erdő terü
letén vannak s az erdőt alkotó fák valamennyi korosztálya vagy  
szálanként vagy csoportonként elegyedve van jelen. A felújítás itt 
azon az elven alapszik, hogy évenként az egész erdő területéről a  
legöregebb s legerősebb, valamint a hibás és beteges törzseket 
kell kihasználni, az ezek helyén tám adt hézagokat pedig a szom
szédos fák vannak hivatva maghullatásukból keletkezett, tehát 
magajött csem etékkel pótolni.

A szálaló vágással való felújítás m ódja hazai erdőgazdasá
gunkban a szálaló erdőalak ism ertetésénél jelzett oknál fogva m a 
m ég nincs oly m értékben elterjedve, amint azt cg)' ném ely erdő- 
gazdaság érdeke megkívánná. Ez volt a kihasználásnak és fel
újításnak legprimitívebb alakja, mely m ég az őserdők lassú kihasz
nálása m ódjának utánzása gyanánt szárm azott reánk s am elyet 
sok előnyös tulajdonsága miatt a németországi erdőgazdák közül 
sokan újabban ismét alkalmazni kezdenek.

Hazánkban ez időszerint csakis a védőerdőket s a fatenyészet 
legfelsőbb határán fekvő erdőket kezelik szálalva, m inthogy ezekre 
az erdőtörvény a szálalva kezelést kötelezővé teszi. A szálalást itt 
kényszerítő okok hatása folytán teljesítjük, m ert más kezelési vagy 
felújítási m ód alkalmazásával az ily erdők  talaja könnyen moz
gásba jöhetne s az így származó kőgörgetegek, lavinák, föld
csúszások az alattuk elterülő erdőket vagy egyéb mivelési ágak 
területeinek term őképességét, a közlekedési eszközök stb. bizton
ságát veszélyeztetnék, saját területük erdősülését pedig meg
hiúsítanák.

A  tenyészet felső határán fekvő erdők szálalva kezelését, ha 
nem  is védőerdők, az teszi szükségessé, hogy fekvésük zordonsá- 
gánál fogva csakis kellő védelem  mellett, tehát szálalókezeléssel, 
magavetéssel újíthatok fel, m ert ilyen helyeken a sarjakból való 
felújulás soha, a tarvágással egybekötött erdősítés pedig csak
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kivételesen sikerül, ami pedig nem  csak erdőgazdasági, de könnyen 
érthető oknál fogva közgazdasági szempontból is rendkívül hátrá
nyos, m ert a felújítás sikertelensége esetében a fatenyészet határa 
lejebb szorul.

A  szálaló vágással kezelt erdőknél az uralkodó fanemnek 
árnyattűrőnek kell lenni. Legjobban megfelel erre a célra a 
jégenyefenyö, bükk s elegyes erdőkben a lúcfenyő is. A vágatás 
korát a m ár ism ert okoknál fogva túlságos m agasra megállapítani 
nem tanácsos.

A szálalásnak s az ezt követő felújításnak két m ódját ismerjük,
a törssenkénti- és a csoportos ssálalást.

a) Törssenkénti ssálalás.

Ennél a kihasználás kiterjed az egész terület idősebb, vága- 
tási korukat elért törzseire évenkint és egyszerre. E s a ssálalás 
teriiletbeosstás nélkül. Alkalmazásánál arra kell ügyelnünk, hogy a 
legidősebb korosztály fáinak kivágatásával a záródást erősen sehol 
se szakítsuk m eg s a kivágott fákat az esetleg már felverődött 
cscmctés lehető kímélésével szállíttassuk ki.

Az idősebb fákkal együtt az erdőlés szempontjából ki
szedendő fákat is kivágatjuk.

Ssálalás területbeosstássah Nagyobb szálaló erdőknél a kihasz
nálás s az ezzel kapcsolatos felújítás alkalmazásánál bizonyos 
rendszert kell megállapítani, nehogy a használat túlságos nagy 
területeken történjék. Ilyen erdőkben a területet 10—20 évi vágás
területre osztják föl s m inden évben ily területen vágják ki az 
illő vastagságot elért fákat. Az erdőrendezés dolga kiszámítani, 
hogy mennyit vastagszik a fa a vágáshoz közeli korban, az ily 
10— 20 éves vágás fordulás alatt és aszerint határozza m eg a ki
vágandó fák mennyiségét, vastagságát stb.

A vágásra ki nem  jelölt részekből is a nagyon elvénhedt 
vagy kiveszéshez közel álló egyedeket előhassnálatok gyanánt vágat
ják  s szállítják ki az erdőből. A kihasználás ilyen eljárás mellett 
tehát ugyanarra a területre csak m inden 10—20 évben kerül 
ismét vissza s a m unka kivitelének itt is óvatosan kell történni, 
nehogy a törzsek döntésével s kiszállításával a m egm aradó fákban 
kár okoztassék.

A szálalás folytán keletkező hézagok, a szomszédos fák mag-
33V a d a s :  Erdöműveléstan.
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term éséből bevetődvén, az erdő felújítása term észetes úton történik  
s ha a lehullott m agvak vagy az ezekből kikelő csem eték nagy 
része el is pusztul, a m egm aradt csem eték az álló fák védelme 
alatt rendesen szép növekedéssel fejlődnek.

A  szálaló e rd ő  eme jellegzéséből önként következik, hogy 
az ilyen erdőben a kihasználás és felújítás szakadatlanúl folyik s 
hogy ugyanazon a területen valam ennyi korosztály egymással elegye
sen van jelen.

A szálalás következtében keletkezett hézagok term észetes 
úton való felújulásának sikertelensége esetében, a hiányok m ester
séges úton pótlandók.

b) Csoportos szálalás.

A csoportos szálalás az előbbitől csak abban különbözik, 
hogy a vágás alá kerülő törzseket nem  egyesen, szálanként, hanem 
csoportosan vágják ki. Term észetes, hogy ennek következtében a 
keletkezett hézagok felújítása is a szomszédos fák magavetésével 
csoportosan történik. Ennek, a törzsenkénti szálalással szemben az 
az előnye, hogy a faanyag feldolgozása, kiszállítása, őrzése és ke
zelése egyszerűbb; hátránya azonban, hogy a felújítás nem oly 
sikeres, mint am annál s ennélfogva sok esetben kell a mesterséges 
felújításhoz folyamodnunk. A csoportos szálalás alkalmazásától 
különösen lúcfenyvesekben kell tartózkodnunk, m ert a keletkezett 
hézagok a széldöntéseknek igen könnyen útat nyithatnak.

c) A  szálalással való fe lú jítá s előnyei és hátrányai.

A rendes szálaló erdőnek felújítása nehézségekbe nem  ütkö
zik, ha a helyes beosztásra, a kivágandó törzsek pontos kijelölésére 
és a kihasználás s szállítás rendes m enetére gondot fordítunk. 
Nem így az olyan erdőknél, amelyek vágatásuk korát m ár túl
élték s ennélfogva a törzsek nagy része a lassú, fokozatos ritkí
tásnak rájuk kerülő idejét bevárni nem  tudja s m ég m ielőtt a 
m egtelepülő fiatalost kellő védelem ben részesíthetné, kidűl. Ilyen 
erdőben a kihasználást első időben kizárólag  az elvénhedt tö r
zsekre terjesztjük ki, azokat a fákat pedig, amelyek m ég jó  erőben 
vannak, kím életben részesítjük. Ha a kiszálait vén fák alatt fiatalos 
nem  támad, m esterségesen kell vetés vagy ültetés által megtelepí
teni s amint már serdűlni kezd, az idősebb fák fokozatos kiszedé-
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sével lassanként úgy szabadítjuk fel, hogy az erdő záródása m eg 
ne szakíttassék.

A szálalva való felújítás a legterm észetesebb s a fanem ek jó 
fejlődését leginkább kielégítő felújítási m ódok egyike. Előnyei 
főképpen abban nyilvánúlnak, hogy a talaj állandó jó  beárnyalá- 
sával annak term őképességét fentartja, hogy a fiatal csemeték fagy, 
szárazság s éppúgy, mint a talaj általában, a káros légköri beha
tások s elemi csapásoK (földcsúszások, vízmosások, kő- és hógör
getegek  stb.) ellen jobban védve vannak, a csem eték betegségek
nek is kevésbbé esnek áldozatúl s hogy az egyes fák rendesen 
nagyobb növőterüknél fogva mindig erőteljesebbekké s így a ve
szélyekkel szemben ellenállóbbakká fejlődnek. Alkalmazható kisebb 
területeken is, azért a kisebb erdőbirtokok szálerdőgazdaságánál 
alkalmas volta leginkább előtérbe lép.

H átrányai a következők: a kihasználás alkalmával m ind a 
döntéssel, mind a feldolgozás- és kiszállítással a m egm aradt tör
zseknek megsérülése elkerülhetetlen; a fiatal egyedek beárnyalása 
hosszú ideig tart, ami a növekedésre hátráltatólag hat, a világos
ságot kívánó fanem ek m egtelepedése pedig —  jó  talajon a tölgyet 
kivéve —  teljesen lehetetlenné van téve; a legeltetéssel okozott 
kár, nem különben a tűzveszély nagyobb. Legnagyobb hátránya 
azonban, hogy a szálait erdők védelme, a fa a n ya g  feldolgozása és 
kifuvarozása nehezebb, az évi kihasználható famennyiség m eghatá
rozása stb. bizonytalanabb s az, hogy m indenek fölött igen szemes 
kezelőt kíván. M indeme hátrányok dacára, a szálait erdőkben 
felnőtt fák hengeres törzse, jó  minősége, valamint a fe lú jítá s  
könnyűsége és csak kivételes esetben kim aradó sikere, főképpen 
pedig a talaj term ő ereje fentartására kétségtelenül gyakorolt 
jó tékony  befolyás, m egannyi kiváló előnyök s az erdőgazdaság 
m inél nagyobb jövedelm ezőségére befolyó fontos tényezők, m elyek 
ennek a felújításnak s az ebből keletkező szálaló-erdőalaknak 
alkalmazását megokolják.

B) T erm észe tes fe lú j í tá s  fo k o za to s  f e lú jí tó  vágással.

A  felújításnak ez a m ódja abban áll, hogy a vágható erdő fáit 
bizonyos m eghatározott időszak alatt fokozatos ritk ítá ssa l úgy kell 
levágni, hogy a m egritkított erdő fáinak m agterm ésre s az ebből 
keletkezett csemetés védelm ére időt engedve, a felújulás term é

33*
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szetes úton, m agavetésből kelt csem etékkel biztosítassék. PL ha 
egy 1000 holdas erdőt 100 éves vágásfordúlóval fokozatos fel
újító vágásm ód alkalmazásával kellene felújítani, akkor az egy évre 
eső 10 hold fatöm egét nem  vágják le a 10 holdas vágástérről 
egyszerre, hanem  pl. 3 éven át évenként 30 holdról vágják ki a 
fatöm eg 1 '3 részét, a következő 3 év alatt a m ásodik harm adát 
s az utolsó 3 év alatt a m ég visszamaradott 1 ,3 részt. Ilyen eljárás 
mellett 9 év alatt 90 hold, vagyis 9 évi vágásterületnek m egfelelő 
nagyságú területrész volna letarolva, ami azonban nem  egyszerre, 
hanem, tekintettel a m agról való term észetes felújításra, fokozatos 
ritkítással történt. Ez a m ód kedvező sikerrel alkalm azható az 
árnyattűrő, de a világosságot kívánó fanem ek felújítására is, 
utóbbiakra nézve azonban gyorsított ritkítással. Az elsők közűi 
kiválóan alkalmasak fokozatos felújító vágással való felújításra: a 
jegenyefenyő és bükk, m ert az árnyat jó l tűrik s a szélviharokkal 
is jól m egküzdenek, holott a lucfenyő a ritkítást sok helyen, éppen 
sekély gyökérzete miatt, nem állja jól, utóbbiak közül pedig a 
tölgy, s csak nagyon kedvező körülm ények között az erdeifenyő; 
ezeknél azonban magavetés előtt a talajnak bizonyos m értékben 
történő m egdolgozása vagy disznókkal való feltúratása okvetlenül 
szükséges s a csem eték kikelése után a ritkításnak is mindig na
gyobb fokúnak kell lenni, m int amilyet az előbb említett árnyas 
fanem ek felújításánál alkalmaznak. Egyébként mind a tölgy, m ind 
az erdei fenyő, csemete korukban fagy és hőség ellen védelem re 
szorúlnak. Minthogy az anyaállabot csak lassankint, fokozatosan 
vágják, a létrejött fiatalos egyedei között tapasztalható korkülönbség, 
a felújítás időszaka s a magtermő évek száma szerint 5— 20 évre terjed.

A fokozatos felújítás idejét s m unkálatait három  részre vagy 
szakaszra oszthatjuk, ú. m.

a) az előkészítő időszakra , mely alatt el kell hárítani azokat 
az akadályokat, m elyek az erdő term észetes felújítását általában 
hátráltatják, illetőleg oly intézkedéseket kell foganatosítani, m elyek
kel az erdőnek m agavetéssel való sikeres felújítása elősegítessék. 
Ennek eszközei az előkészítő vágás, a ta la j mesterséges előkészítése 
és a legeltetési tilalom  (előtilalom);

b) a magavetés időszakára , mely alatt az új állab az anyafák
ról lehullott m ag kikelt csemetéiből keletkezik. Eszközei a vető- 
vágás s a ta la j előkészítése a m ag fe lvé te lére;
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e) a felszabadítás időszakára, amelyben a keletkezett fiatalos 
az anyaállab m eghagyott egyedeinek jótékony védelm e alatt m eg
erősödéséig  m arad s csak fokozatos felszabadítással ju t teljes 
önállósághoz. Eszközei: a felszabadító-, vagy ritkító- cs végső vágás s a 
felújított területnek a vágások után visszamaradt anyagoktól való 
teljes kitakarítása.

aj Az előkészítő időszak.

a) A z  e l ő k é s z í t ő  v á g á s .  A  magas korig erős záródás- 
bán  m aradó árnyattűrő fák m indig később terem nek m agot s ha 
m agzanak is, a term és sokkal kisebb, m int téresebb állás mellett. 
Az előkészítő vágás célja tehát az erdő fá it  téresebb álláshoz ju t
tatni, hogy a napfény, a szabadabb légjárás ism ert hatása s a csa
padékok nagyobb m ennyiségének fölvétele által ham arább s bővebb 
m ennyiségben terem jenek magot. Célja továbbá apasztani a túl
ságosan felszaporodott nyers humuszt és el nem  korhadt lomb
takarót, ahol ez szükséges, pl. néha bükk- és fenyőerdőkben. 
Az előkészítő vágással ennélfogva a záródott erdőt megfelelő m ér
tékben megritkítjuk. Ezért legelőször az elnyom ott hibás fákat 
•szedjük ki, ezek után azokat, melyekről m agot nyerni nem akarunk, 
am elyeknek felújítását kerüljük, mint pl. a lágy lombfákat kem ény 
lomb faerdőkben s végre mindazokat, am elyeknek eltávolítása a zá
ródás megfelelő meglazítása végett annyira szükséges, hogy a fák 
koronái ne szorongjanak, hanem  egymással csak laza érintkezésben 
m aradjanak. Ehhez képest az előkészítő vágással a fatömegnek 
körülbelül i j —20olo-át vesszük ki. Term észetes, hogy abban az 
■esetben, ha az uralkodó fák között betegesek, sudar-száradás- 
ban, stb. sínylődő egyedek vannak, ezek a záródás túlságos m eg
szakítása nélkül szintén kivágandók. Ha a kezelési eljárás s ál
talában az erdőgazdaság megengedi, jobb egyszerre inkább keve
sebbet vágni s csak fokozatosan több évre felosztva folytatni az 
■előkészítő vágással egybekötött gyérítést.

M érsékeltebb s rövid idő alatt foganatosított előkészítő vágás 
alkalm azandó különösen az olyan erdőkben, ahol a) az alomréteg 
igen gyorsan bomlik, pl. mésztalajon; b) ahol nagyobb fokú rit
k ítással a talajt azonnal gyom növények lepnék el, tehát könnyen 
gyom osodó talajon. Nagyobb szélviharoknak, a nap és szél szárító 
hatásának vagy hótöréseknek kitett erdőkben az állab fáit csak 
fokozatos, mérsékelt gyérítéssel kell önállósítani, anélkül, hogy a
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záródásban hézagok keletkeznének. Gyérülni kezdő állabokban, m int 
pl. önm aguktól ritkuló tölgyesekben és erdeifenyvesekben s olyan 
erdőkben is, am elyeknek magas növésű, ágtalan törzsei a levegä 
szabad járását nem  akadályozzák, a gyérítés csak a száraz vagy 
beteges egyedekre terjedhet ki. M ár kigyérült erdőkben pedig elő
készítő vágásra egyáltalában nincs szükség. Az ilyen erdőkben fő
gondunkat a talaj term őképességének fentartására s ha lehet fo
kozására kell fordítanunk, miért is az alom gyűjtést s legeltetést 
m ár korán és feltétlenül be kell tiltanunk.

Az erdő határán, vagy nagyobb tisztások és mezőgazdasági 
területek közelében, nehogy az erdő lehullott lom bját a szél ki
hordhassa az előkészítő vágást 30— 50 m. szélességben vagy egészen 
elhagyják, vagy csak a száraz fákat szedik ki, m ert ily helyeken 
az erdő sűrűjébe rést ütni, káros hatást vonhatna maga után. Az 
ekként m eghagyott sűrűbb erdőpásztákat szélellenzőknek nevez
hetjük. (V. ö. Illés N. Erdőtenyésztéstanának 1 77 . lapján jelzett 
szélvéddel.)

Az előkészítő vágással kivágandó fákat a lombfáknál legcél
szerűbb akkor kijelölni, m időn a lomb rajtuk van, m ert akkor a 
záródást, a fák egészségi állapotát könnyebb megítélni s egyúttal 
könnyebb a kivágandó fákat is úgy kijelölni, hogy a záródásban 
hézag ne keletkezzék. Magát a kijelölést legjobb pásztánként több 
munkással végezni s a kivágandó törzseket mind a visszamaradó 
tuskón illetőleg gyökfőn, m ind pedig a törzs mellmagasságában, 
az ellenőrzés könnyítése s m inden visszaélés kikerülése céljából 
bélyegző baltával megjelölni. Magától értetik, hogy a jelzés egyazon 
irány szerint a törzsek megfelelő helyén történik. A  kihasználásra 
jelzett fákat ezután, m ég pedig többnyire őszszel vagy a tél fo
lyamán, kivágják vagy kiirtják.

Az irtás, ha ezt a gazdasági viszonyok és helyi körülmények megen
gedik, azért célszerű, mert ezzel a talaj a lehulló mag befogadására alkalma
sabbá válik. Itt arra kell ügyelnünk, hogy a kidöntött fák a megmaradókban 
kárt ne tegyenek s hogy a kiirtás után keletkezett gödrök földdel gondosan 
betöltcssenek s kiegyenlíttessenek. Az irtást azonban csak gyakorlott mun
kásokkal s oly erdőkben lehet végezni, melyeknek fái mély gyökérzetüek; 
a sekély gyökérzetűeknél könnyen megesik, hogy több fát döntetünk ki, mint 
amennyit akarunk, mert az irtásnál a dűlés irányát oly pontosan meghatá
rozni, mint a levágásnál nem lehet s így a szomszédos fákra dűlő fa esetleg 
ezeket is kiforgatja. Ezt a fa levágásánál a gyakorlott munkások könnyebben 
kikerülhetik. Ha tehát a tuskófa kifizeti magát, akkor lehet a fát vágva dön
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teni és a tüsköt irtani. A fa lecsusztatásánál s kifuvarozásánál is mindig 
gondunk legyen arra, hogy a megmaradó fák kíméletben részesüljenek.

Az előkészítő vágás nagysága területre nézve, jobbára alkal
mazkodik a vetővágás nagyságához, bár megfelelő m agtermés 
hiányában ennél nagyobb is lehet, azaz az előkészítő vágásokkal 
ilyenkor előre kell haladnunk, hogy a kihasználandó évi fatermést 
a vetővágás szünetelése alkalmával, ebből pótolhassuk. Viszont az 
előkészítő vágásnak rendes viszonyok között történő alkalmazásá
val a kihasználandó fatöm eg elosztása egyenletesebben történik, 
m ert a vetővágás fatöm ege az egy évi kihasználás előírt fatöm egét 
rendesen m eghaladja s így, ha az előkészítő vágással a törzsek 
egy részét m ár kiszedtük, a vetővágásból származó többlet kisebb 
lesz. Alkalmazását m egkívánják az árnyattűrő fanemek, ezek között 
főképpen a bükk és jegenyefenyő, m ert az ezekből alkotott állabok 
teljes záródásában az előkészítő vágás a túlságosan vastag, éretlen 
televény felbomlását siettetvén, a m agvak befogadására s csiráz- 
tatására igen alkalmassá teszi azokat.

A ta la j mesterséges előkészítése a m agterm és felvételére, kü
lönösen kiaszott talajon álló tölgyesekben s a magas hegységek 
moharéteggel borított nedves völgyeiben, szurdokjaiban, vagy ily 
term észetű fensíkjain, nem különben az olyan fenyvesekben szük
séges, ahol a gazdag tűhullatásból keletkezett nyers alom réteg 
vastagon borítja a területet. Ilyen viszonyok között a talaj fogé- 
konynyá tevése a szükséghez s a terület alakulatához képest ge- 
reblyézéssel, pásztás kapálással, kiritkúlt állabokban esetleg szán
tással, de főképpen disznókkal való feltúratással történik. Ez az 
utóbbi eljárás, ahol csak a disznók behajtása nagyobb akadályokba 
nem  ütközik, valam ennyi között a legcélszerűbb, m ert a disznók 
a nyers almot föld alá túrják, minélfogva gyorsabban és jobban 
elkorhad, amellett pedig az erdőre káros számtalan rovar, lárva, 
pajod és egér elpusztításával is jelentékeny hasznot hajtanak.

A disznók behajtását meredek lejtőkön vágj’ nedves talajon álló er
dőkben feltétlenül kerülnünk kell, mert ilyen helyeken könnyen érthető 
okoknál fogva sokkal több kárt, mint hasznot okozhatnak. A disznók behaj
tása egyébként is csak a talaj feltúrása s nem hosszabb ideig tartó legeltetés 
céljából történik, mert, mint fennebb mondottuk, a legeltetési elStilalmat a 
talaj term őerejének fokozása s tölgyesekben a ritkán bekövetkező magtermés 
felhasználása végett jóval, 5—10 évvel az előkészítő vágás megkezdése előtt, 
kell életbeléptctnünk.
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bj A magavetés időszaka.

fi) A  v e t ő  v á g á s .  A  vetővágással célunk a term észetes fel
újításra közvetetlenül hatni. E  cél elérésére szolgálnak a felújí
tandó területen részben az előkészítő-, részben pedig a vetővágás 
után visszamaradt fák az ú. n. magzó-, vagy anyafák. Már az elő
készítő vágás alkalmazásánál figyelemmel vagyunk arra, hogy a 
lehetőség szerint egészséges, erőteljes fák m aradjanak vissza a 
felújítandó területen, a vetővágásnál pedig kétszeres figyelmet kell 
arra fordítanunk, hogy a visszamaradó fák egészségesek legyenek. 
A vetővágást ugyanis az előkészítő vágás után akkor foganato
sítjuk, m ikor a  m agterm és m ár bekövetkezett s abból áll, hogy az 
állabot a lehullott magból kikelt csem eték fejlődhetése végett m eg
ritkítjuk. A megritkítás tehát oly m értékben történik, hogy a ki
kelt csem eték elegendő világosságot, levegőt s csapadékot élvez
hessenek, másrészt pedig, hogy a m egm aradt anyafák a fiatalosnak 
hőség és fagy s esetleg más csapások ellen is biztos védelmet 
nyújtsanak. "Emellett azonban az anyafáknak a célja m ég az is, 
hogy a magavetés hiányait vagy a csem etésben bármi m ódon b e
következett kárt későbbi m agterm éssel pótolják, beárnyalásukkal 
pedig a csemetés m egsűrűsödése idejéig a talaj term őképességét 
megóvják, elgyom osodását megvédjék. Az anyafák helyes m eg
választása, illetőleg a felújítandó területen való m eghagyása tehát 
nem  lehet közönyös a felújítás sikerére s ezért a kijelölés a vető
vágásnál is a legfontosabb feladatok egyike.

A vetővágás m unkáját m indjárt a m agterm ést követő télen, 
fenyvesekben tavaszszal kell teljesíteni. K ésőbbre halasztani nem 
tanácsos, m ert a kikelt zsenge csem eték a törzsek ledöntésével 
s kifuvarozásával sokat szenvednének. A  vágást oly m értékben 
kell alkalmaznunk, hogy a m egm aradó anyafák beárnyalását a ki
kelt csem eték 1— 2 évig sinylés nélkül tűrjék. A  túlságos, egy
szerre történő ritkítást itt sem célszerű teljesíteni, m ert ezáltal a 
talaj term őereje szenvedhetne s esetleg gyom ok lephetik el a 
talajt. Egyébiránt a ritkítás foka függ az állab s term őhely minő
ségétől, az állab korától s az állabot alkotó fanemtől. így sűrűbb 
állásban tarthatjuk vetővágás mellett is az olyan állabokat, me
lyeknek fái magas ágtalan törzsűek, m ert ezek nem  árnyalnak oly 
erősen, mint az alacsonyabb törzsű fák. Ez utóbbiak alatt bizo
nyos területrésznek beárnyalása is hosszabb ideig tart, m int a
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magas törzsű fák alatt, melyeknél az árnyvetés szöge gyorsan 
változik.

A kisebb vágás fordulóval kezelt erdőknél szintén sűrűbben 
tarthatjuk a vetővágást, mint a m agas vágásfordulót elért öregebb 
állaboknál, m ert a fiatalabb erdők fáinak rendesen keskenyebb 
koronája van s ebben a gallyazat is lazább, tehát nem  zárja el 
teljesen a talajt a napfény hatásától. Épp így nem  szabad erő
sebben ritkítani verőfényes m eredek hegyoldalakon, elgyomoso- 
dásra hajlandó vagy pedig sovány száraz talajon, mely a beár- 
nyalás nagyobb fokára term őereje fentartása m iatt m indig rá
szorul. A beárnyalás nagyobb foka alatt az állab fáinak azt az 
állását értjük, m időn a koronák szélei érintik egymást, vágj' na
gyon közel esnek egymáshoz. Ilyen állás mellett is sikeres fel
újítás történhetik  bükkel, jegenyefenyővel, sőt lucfenyővel is, m elyek
nél ennélfogva az előkészítő vágást foganatosíthatjuk ily fokban, 
ami az után sokszor a vetővágás alkalmazását fölöslegessé teszi. 
A beárnyalásnak ezt a fokát a tölgy-, éger-, s különösen az erdei- 
fenyőcscmeték nem tűrik.

A ritkítás bármely fokának alkalmazása m ellett az anya
fáknak egyenletes elosztása a helyes vágásvezetésnek főfelté
tele. H ogy milyen távolságban álljanak egymástól a vetővágás 
után visszamaradt anyafák, azt határozottan számokban kifejezni 
sohasem lehet, m ert az állabok m inősége különböző, s egy és 
ugyanabban az állabban is a törzsek vastagsága, magassága s ko 
ronáik átm érője különböző, s emiatt a kiszedendő fák m ennyi
ségét sem  a koronák perem ének egymástól való távolsága, sem 
a területen levő törzsszám, sem a körlapösszeg, sem  a törzsek 
egymástól való távolsága, sem pedig a fatömeg alapján pontosan 
s elfogadhatóan m egállapítani nem  lehet. Ezt csakis a term észet 
útm utatása nyomán, gyakorlatilag  lehet megállapítani.

M ár az előkészítő vágás befejezése után nem sokára tapasz
talhatjuk a felújítandó területen, hogy az erdő egyes világosabb 
helyein gyéren álló, vékony szálú fű jelentkezik, s e füves zöld 
foltokat a beárnyalt, fűnélküli területrészektől igen jó l m eg lehet 
különböztetni. Ha a zöld foltokon levő anyafák elosztását össze
hasonlítjuk a sötét foltokon levőkkel, bizonyára azt fogjuk tapasz
talni, hogy az előbbieken a fák ritkábban állanak, mint az 
utóbbiakon. Ez a ritkább állás s a koronák egymáshoz való vi
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szonya ad a szemlélődő vagy kutató erdőtisztnek útm utatást arra 
nézve, mily m értéket használjon a vetővágás fáinak kivágásánál s 
milyen alkotáséi és fejlettségű anyafákat hagyjon vissza a fel
újítandó területen. Ezekre nézve általánosságban az a szabály ér
vényes, hogy sem a legerősebb, sem a leggyengébb fákat nem  
szabad e célra kiválasztani, m ert az elsők igen erős árnyékot vet
nek s alattuk a talaj is sokszor gyengébb term őerejű, utóbbiak 
pedig maguk körül kis területet képesek védeni esetleg felújítani. 
Leginkább a közepes m inőségűek felelnek m eg legjobban s azért 
ilyeneket kell anyafákul kiválasztani. A  vetővágással a fatöm egnek 
a term őhelyi viszonyok szerin t /5 —jo - , igen kedvező helyeken, ha 
széldöntéstől sem  kell tartanunk, yoo/o-át is k i lehet szedni.

A vető vágás alkalmazása előtt sokszor azt tapasztaljuk, hogy 
a felújítandó erdő talaja m ég nem  vált fogékonynyá a m ag fel
vételére s nem szolgál alkalmas ágyúi a m ag csírázására, vagyis a 
talaj televényrétege a szükséges vegyi bomláson m ég nem m ent 
át, vagy a terület el van gyom osodva, m ohosodva, avagy a talaj 
felszíne annyira m egkérgesedett, hogy a m ag csírázása ezáltal van 
lehetetlenné téve. Ilyenkor m esterséges úton kell a talajt a már 
ismert m ódok valam elyikének alkalmazásával a m ag befogadására 
alkalmassá tenni.

Ezután történik a kivágandó famennyiségnek kijelölése éppen 
úgy, mint az előkészítő vágásnál s a lombhullató fanem eknél 
ugyancsak akkor, am ikor a lomb m ég rajtuk van. Term észetes, 
hogy abban az esetben, ha az erdő m egritkítása az előkészítő
vágás ismétlésével fokozatosan történt, az árnyattűrő fanem eknél 
a vetővágás csak kevés fa kiszedésére terjed, vagy a felszabadító 
vágásra bízva a további munkálatokat, egészen el is m arad; a vi
lágosságot kívánó fanem eknél ellenben az állabot a vetővágással 
kell oly gyér állásba helyeznünk, hogy a kikelt s kikelő cseme
téknek fejlődése a megfelelő világosság élvezetével biztosítva le
gyen. Öreg, terebélyes koronájú állabokban, vagy pedig  m ég erő
teljes növésű oly fiatalabb erdőkben, m elyeknek holdankinti törzs
száma nagy s am elyeknél a kiszedendő fák m ennyisége a m eg
m aradókét felülmúlja, célszerűbb nem  a kivágandókat, hanem  azokat 
kijelölni, m elyek mint anyafák továbbra is m egm aradnak. Nehogy 
azonban a kijelölés által a törzsek megsérüljenek, a jelzést nem a 
kéreg megvágásával eszközöljük, m ert ennél sokszor mélyebbre, a

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



fa testéig hat a fejsze, ami a törzsérték csökkenését vonja maga 
után, hanem  piros vagy fehér olaj festékkel.

Ez amellett, hogy a jelzés nagyon szembetűnő, a közönséges 
jelzésnél nem  kerül sokkal többe.

A kijelölés után a fák döntése rendszerint a lehullott mag 
csirázása előtt történik, ami lombfáknál a lomb s maghullás után, 
tehát őszszel, magas hegységi erdők fenyőállabjaiban pedig vagy 
korábban, tehát a m agterm ő év nyarán, am időn a bevetést a vető
vágás után m aradt fákra bízzák, vagy pedig a következő nyáron. 
A vetővágással döntö tt fákat szabály szerint még a mag csirázása 
előtt kellene, ha nem  is a felújítandó területről, elhordani, de 
legalább a rajta levő útakra vagy erre kijelölt helyekre össze
hordani, lecsúsztatni. Ez azonban sok esetben a vágás ideje, a ke
zelési s kihasználási eljárás nehézségei m iatt lehetetlen, ekkor azon
ban a kezelőtisztnek főgondja az legyen, hogy a fa feldolgozása, 
felrakása úgy történjék, hogy a csem etés ezáltal s később a fa 
kiszállításával is legkisebb kárt szenvedjen. A vetővágásnak a 
magavetés idejében vagy közvetctlen ezután történő alkalmazá
sával s a fának ezt követő feldolgozásával a m agvak is nagy
részben betaposás, stb. által föld alá kerülnek.

A vágások nagyságának s így a vetővágás nagyságának m eg
állapítása is nem  az erdőművelő, hanem  az erdőrendező feladatai 
közé tartozik, de az erdőm űvelőnek mindig arra kell hatni, hogy 
a m agterm és gyakori rendetlenségei miatt jó  m agterm ő években 
nyittassék minél több vetővágás, a többi vágásnem ek pedig ekkor 
szüneteljenek. Ezért célszerű, ha az erdőrendező az erdők term é
szetes felújítására való tekintettel az erdőt nem  rendes évi, hanem  
ú. n. időszaki vágásterületekre osztja, mely eljárással az időszaki 
vágásterület nagysága a m agterm és ism étlődő időszakától függ. 
így pl. ha egy 1000 holdas tölgyes 100 éves vágásfordúlóval ke
zelve, term észetes úton újítandó fel s tapasztalás szerint tudjuk, 
hogy jó  m agterm és átlag minden 7-ik esztendőben következik be, 
akkor az időszaki vágásterület nagyságát 7 év vágásterületeiből 
alkotjuk, vagyis (1000 : 100) X  7 — 70 hold.

Ezen a 70 holdon a kihasználásnak a felújítás sikerére, nem  
pedig az egyform a évi hozadékra való tekintettel kellene történni.

A gyakorlatban ez úgy történik. Magtermő esztendőbe^ s az arra kö
vetkező esztendőkben ritkíttatunk akkora területen, amekkorán bírunk, hogy a
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magkelések lábra kapjanak (vetővágások), azután ritkíttatunk a m egtelepedett 
vetések fölött (felszabadító vágások, kitakarító vágások) s ha késik a mag
termés, előkészítő vágásokban dolgozunk. így egyszer az egyik, másszor a 
másik vágás adja a fát.

A m agyar erdőbirtokost e részben az erdőtörvény látszólag 
megszorítja, m ert rendelkezései szerint m inden feltétlen erdőtalajon 
álló-, vagy rendes gazdasági üzemterv szerint kezelt erdő 6 éven 
belül felújítandó. M inthogy azonban fokozatos felújításnál a fel
újítás kötelezettségét a vetővágás alkalmazásától számítják s csak, 
ha az ettől számított 6 év alatt m arad el az erdő term észetes fel
újítása, kell a területet m esterségesen felújítani, világos, hogy a 
term észetes felújításra a m egszabott határidő minden körülm ény 
között elegendő. A felújítás határidejét tehát mind erdőrendezési, 
mind erdőtenyésztési szempontból a vetővágástól kell számítani s 
gyakorlatilag a vágatás am a évétől számítandó, amelyben az anya
fák záródása az illető fanem és term őhelynek megfelelő teljes 
záródás felére leszállott. Term észetes, hogy legeltetési tilalmat a 
vetővágás ideje alatt is a legszigorúbb ellenőrzéssel kell fentartani.

c) A felszabadítás időszaka.

'() A  f e l s z a b a d í t ó  v a g y  r i t k í t ó -  és  v é g s ő  (k i t ak a r í t ó )  
v ág á s . A vetővágás alkalmazása után kikelt csem eték a szükséges 
védelm et a közöttük álló anyafák koronáitól kapják s ezt addig 
élvezik nagyobb m értékben, míg több napfényre, nagyobb lég
járásra s a csapadékok jelentékenyebb m ennyiségére nem szórói
nak. E kkor az anyafák ritkításához s illetőleg a csem eték fokoza
tos felszabadításához kell a felszabadító-, vagy ritkító  vágással lát
nunk s am ikor a csem etés az időjárás m inden viszontagsága 
ellenében m ár eléggé edzett, a m ég a felújítás területén elszórtan 
visszahagyott anyafák m aradványait is a végső-, vagy kitakarító  
vágás segítségével kell a m ár felújított területről eltávolítani. 
A felszabadító vágással tehát a m egtelepedett csem etést az anyafák 
védelme, illetőleg későbben már nyom ása alól fokozatosan úgy 
szabadítjuk fel, hogy a világosság szabadabb élvezetéhez s az idő
járás viszontagságaihoz hozzá szokjanak. A ritkítást akkor már a 
talaj sem sínyli meg, m ert a talaj védelm ét a fiatalos veszi át. 
L ehetőség  szerint korán fogjunk hozzá a ritkításhoz s folytassuk 
fokozatosan oly m értékben , am inőt a csemetés felszabadítása 
követel s ha az utoljára m aradt anyafák is rendeltetésöknek m ár
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megfelelnek a végső vagy kitakarító vágással kivágatjuk őket 
egy szálig.

A vetővágás után következő ritkító vagy felszabadító vágás 
elsejét a vetővágás befejezésére következő m ásodik év őszén alkal
mazzuk, akkor tehát, a mikor a kikelt csem eték már többé-ke- 
vésbbé m egerősödtek s bennök az anyafák kihasználásával nagy 
kárt nem  tehetünk. Ez alól sokszor kivételt kell tennünk száraz, 
verőfényes oldalaknak világos fanemekkel tö rténő felújításainál, 
m ert ezek zsenge csem etéi azonnal m egkívánják nem csak a nap
fény korlátlanabb élvezetét, hanem  a csapadékok (eső, harmat) 
nagyobb m ennyiségét is. Sűrűén kelt csem etésnek a ritkítását szin
tén az első évben kezdhetjük m eg s folytathatjuk, általában a 
csem ete fejlődésétől feltételezett mértékben, évenkint fokozatosan, 
vagy 2— 3 évi szünetelés után, de m indenesetre úgy, hogy a vető
vágástól számított 6 év után a végső vágás fatöm egét is kihasz
náltuk. Egyébiránt a ritkítás foka s időtartam a függ a fanemtől 
is, m ert minél inkább világosságot kívánó s egyúttal gyorsabb 
növésű s kevésbbé érzékeny valamely fanem, annál erősebb m ér
tékben s rövidebb idő alatt lehet az anyafák beárnyalása alól 
felszabadítani s megfordítva. Épp így a term őhely viszonyaitól is 
függ a ritkítás foka s időtartam a, m ert bátrabban ritkíthatunk 
fagynak ki nem  te tt s gyom osodásra nem  hajló term őhelyeken, 
mint azokon, ahol az anyafák védelm ére a csem etés az elkésett 
fagyok, vagy a könnyen elhatalm asodó gyom ok vagy a nap heve, 
szárazság miatt, nagyobb m értékben s hosszabb ideig szorúl. 
Hosszú ideig ritkítani s halogatni a végső vágást azonban semmi
képp sem tanácsos, m ert a fejlettebb, nagyobb csem etékben az 
anyafák döntésével, feldolgozásával érzékenyebb károsítást teszünk, 
mint a m ég rugalmas, könnyen hajlítható törzsű apróbb csem e
tékben. De különben is a már nagyon ritkán álló anyafák nem  
hogy használnának az alattuk levő fiatalosnak, hanem  határozottan 
ártanak is, m ert a szabadon álló törzset ferdén érő napsugarak, 
arról ugyanolyan szög alatt vissza is verődnek s a törzs körül a 
talajt kiszárítják, a közelében felcseperedett, csem etéket kiégetik. 
Különösen tapasztalhatjuk ezt a m agányosan álló s világosabb 
színű kéreggel boríto tt fanem ek körül, am ilyenek a bükk, jege
nyefenyő s a nyír, m elyek alatt a visszavert sugarak következté
ben a fű is kiaszik.
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A felszabadító vágással eltávolítandó fanem ek kijelölésénél 
ugyanazokat a szabályokat tartjuk szem előtt, mint az előbbi vá
gással kivágandók jelölésénél, t. i. a lom bfákat nyáron jelöljük, 
hogy a visszamaradó fák egyenletes elosztását a lom bkoronák 
egym ástól való távolsága szerint eszközölhessük. Az első felszaba
dítással lehetőleg a gyengébb egyedek eltávolítására fektessünk 
súlyt, valamint azokra, m elyeknek árnya alatt a csem eték sínlenek 
s csak a m ásodik gyérítéssel használjuk ki az erős, magas tö r
zseket. Ahol ilyenkor m ég felújulás nélküli tarfoltokat találunk, 
azokat okvetetlenül m esterséges úton kell felújítani.

A  felszabadító s végső vágás fáinak kihasználására legcél
szerűbb az őszi évszakot választani, m ert ekkor a döntéssel s fel
dolgozással kevesebb kárt okozunk a m ég rugalmas fiatal csem e
tékben, mint télen, am ikor a csem eték legtörékenyebbek. E gyéb
iránt hóban gazdag teleken, am időn a csem etéket hó takarja, a 
kihasználás ugyancsak a fiatalos nagyobb sérülése nélkül tö rtén
hetik, ekkor azonban a kihasználás m unkálatai nehezebbek, a 
m agasabbra hagyott tuskók m iatt a fakihozatal s ennélfogva a jöve
delem is kisebb. A fenyőféléket a m ár ism ert okoknál fogva ennél 
a vágásnemnél is nyáron vágatjuk, s ott, ahol a term őhelyi és 
gazdasági viszonyok m egengedik, mind ezeknél, mind a lom bo
soknál igen célszerűen alkalmazható az irtással történő döntés, 
nem csak a m ár fentebb ism ertetett előnyöknél fogva, hanem  azért 
is, m ert a törzset tartó gyökereknek ellentálló ereje, a törzs esé
sének gyorsaságát csökkenti, am iért a fiatalos is kevesebb kárt 
szenved, mint a közönséges döntésnél, melynél a fa egész súlyá
val, nagy erővel zúdúl az alatta levő fiatalosra s azon bizony sok
szor hatalmas rést üt. Ennél a vágásnemnél általános szabály 
gyanánt van elfogadva, hogy a törzset mindig abban az irányban 
kell dönteni, ahol az alatta s körülötte levő fiatalosban legkeve
sebb kárt tehet.

Egyes erdőgazdaságokban a végső vágás foganatosítása után 
a felújult területen itt-ott nehány erőteljes, szép növésű törzset 
azért hagynak vissza, hogy ezek a következő vágás forduló végén 
nagym éretű értékes műfát szolgáltassanak. Ezeket ,visszahagyott‘- 
vagy ,hagyásfáknak1 nevezzük. Mind ezeken, m ind a felszabadító 
vágás után visszam aradt s m ár gyéren álló törzseken számtalan 
fattyúhajtás, a levágott törzsek tuskóiból, gyökereiből pedig sarj-
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hajtás keletkezik. Ezek, ha nagy m ennyiségben szaporodtak el, 
nehogy a fiatalostól a szükséges napfényt, csapadékot elvonják, 
eltávolítandók, m ég pedig a törzsek fattyúhajtásai 3 —4 m éter 
magasságig a talaj színétől, a sarjhajtások pedig főleg ott, ahol 
csoportosan tenyészve a fiatalabb csem etésre nyom ást gyakorol
nak. A  felújított területet nem csak ezektől a gyengítő szervektől, 
hanem sokszor azoktól a m agról keletkezett egyedektől is meg 
kell szabadítani, m elyek m ár a vetővágás előtt telepedtek meg, s 
a  m elyek cserjeszerűen nőve terebélyes elágazásukkal hátráltatják 
a  rendes fejlődésű csem eték növekedését. Ezek a tolakodó egye- 
dek felszabadulva is m egtartják ágas-bogas növésüket s így a már 
em lített oknál fogva, de m eg azért is, m ert a szabad légjárás 
m egakadályozásával fagykárok okozói, kipusztítandók.

A fokozatos felújító vágással kezelt erdők felújításának b e
fejezése a végső vágásból kikerülő faanyagok kitakarításával tö r
ténik. Ennél a m unkánál is a lehetőséghez képest igyekezzünk a 
fiatalost m inden károsítás ellen megóvni s ezért a levágott fákat 
az utakra nagyobb havon kihordani s a vágásban feldolgozott fát 
is havon kiszállítani.

A  végső vágás faanyagainak kiszállítása után, bejárva a fel
újult területet a felújítás jól észrevehető hiányait kell megállapí
tani s ezeket a következő év tavaszán erős, iskolázott csem eték 
ültetésével pótolni. Ezután kim ondjuk a felújult területre a legel
tetési utótilalm at, m elynek a viszonyok szerint megállapított ideje 
alatt a legeltetés alól a fiatalost feltétlenül kivonjuk. Ahol a fiatalos 
egyes helyein nagyobb és sűrűbb fű verné fel magát, felügyelet 
alatt történő kisarlózását m egengedhetjük, sőt egérjárás alkalmával 
el is rendeljük, nehogy az egerek s m ás kártékony állatok a fű 
között alkalmas m egbúvót találjanak s elszaporodva, a fiatalosban 
kárt tegyenek, vagy azt el is pusztítsák.

A  fokozatos felújító vágást alkalmazhatjuk főképpen az árnyat- 
tűrő fanem eknél u. m. a bükk-, jegenyefenyő-, s bizonyos termőhelyi 
viszonyok közt a lucfenyőddölcben is, a világosságot kívánó fa
nem ek közül pedig a tölgy s néha az erdeifenyő  felújításánál. 
Blikknél, jegenyefenyőnél a vetővágás sokszor elm arad, m ert ezek 
a  fanem ek nem csak m agot terem nek erősebb záródás mellett, 
hanem  a kikelt csem eték az anyafák árnyékát is az előkészítő 
vágás után hosszabb ideig eltűrik. Ilyen viszonyok mellett az elő-
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készítő  vágás után, am int a csemeték megerősödtek, a végsó vágással 
egyszerre használhatjuk k i a visszam aradt anyafákat. Ha a talajt 
csem eték borítják, akkor résen legyen az erdész, hogy sem túl 
korán, sem  túl későn ne vegye el felőle az ernyőt.

A  léte fenyő, sekély gyökérzete m iatt csakis rövid, szél ellen 
védett hegyoldalakon, vagy ha a jegenyefenyővel elegyesen tenyé
szik, újítható fel term észetes úton.

A  tölgy, dacára világosságot kívánó term észetének, jól kezel
hető ezen a módon, m ert az anyafák beárnyalását egy ideig jól 
tűri, sőt csem etéi a nap heve s különösen fagy elleni védelmet 
m eg is kívánják.

A z erdeifenyő ily m ódon való felújításánál az állabot magzás 
után azonnal erősen kell megritkítani s a végső vágást nem  szabad 
sokára halasztani.

Illés N . szerint hg. Eszterházi lékai uradalmának bükköseiben sikeresen 
alkalmazták a fokozatos felújítás azt a módját, hogy először kivágták a fa 
fele részér, s amikor a fiatalos a kellő mértékben már meg volt. s a fel
szabadítást kívánta, levágták a másik részt. Ez azonban vakmerő eljárás s 
csak nagyon kedvező termőhelyen sikerülhet.

C) T erm észe tes  fe lú jítá s , csoportos fe lú jító -  vágás a lka lm azásáva l.

A  szálerdő felújításának újabb m ódját hozta évekkel ezelőtt 
javaslatba Gayer s javaslata a ném c ; erdőgazdák között sok párt
fogóra talált. Gayer a felújításnak ezt új m ódját csoportos fe l 
újításnak nevezi, m ert a vágásterületek kihasználása és az ezt 
nyom on követő felújítás csoportonkint történik. Ezt a felújítási 
m ódot különösen előnynyel alkalm azhatónak m ondják oly állabok- 
ban, m elyekben az uralkodó lucfenyő  mellett, jegenyefenyő  és bükk 
is előfordul s ahol ez utóbbi fanem ek term észetes m egtelepedésé
ről, illetve az elegyarány további fentartásáról gondoskodnunk 
kell. A  lúc gyors növekedésével tudvalevőleg túlszárnyalja a jege
nyét és bükköt s rendes felújítás mellett az utóbbiak nem sokára 
végképpen eltűnnének az elegyből. De ajánlatosnak találják ott is, 
ahol elegyetlcn liícállabot kell a szélveszélyre való tekintettel sike
resen felújítani.

A felújítás lényege elegyes állabokban abban áll, hogy már 
évekkel a lúc felújítása előtt gondoskodnak az elnyomás veszélyé
nek kitett jegenyefenyő és bükk kellő m értékben való m egtelepedésé-
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ről. Az így keletkezett korkülönbség mellett sikerülhet csak a kellő 
elegyarány fentartása.

Az elegyes állabok felújítása következőképpen m egy végbe. 
M indenekelőtt célszerű a vágásterületet m ár évekkel a felújítás 
tényleges m egkezdése előtt u. n. yiyitóvágással (10— 15 m. széles, 
szalagszerűleg vezetett vágás) a szomszédos állaboktól elkülöníteni. 
A nyitó vágások előnye abban nyilvánúl, hogy a m egm aradó erdő
részek szélső fái viharedzettebbekké válnak, a vágásterület fái 
pedig az oldalvilágosság behatása folytán m agterm ésre ingerelve, 
a felújítás sikerét nagyban előmozdító fiatalost hoznak létre. 
A tényleges felújítás kezdetén a vágásterületen elszórtan keletke
zett jegenye- és bükkfiatalos csoportok felkeresendők, használ
hatóságukra és életképességükre nézve m egbirálandók s ha a fen- 
tartásra érdem esek, felszabadítandók. A felszabadítás úgy tör
ténik, hogy az ilyen fiatalos csoportok között vagy azok szom
szédságában levő idősebb törzsek közűi 2— 3-at kivágnak s ezáltal 
a világosság nagyobb m értékben való behatolását elősegítik.

A fentartásra érdem esnek nem  talált fiatalos csoportokat 
(jegenye, bükk vagy lúc is lehet), egyelőre szintén kím életben tart
ják  s csak a végső vágás alkalmával történik eltávolításuk. Ezeknek 
a feladata beárnyalásukkal a m egtelepedett fiatalost védelmezni.

Ahol m agakelt fiatalos kellő m ennyiségben nem  található, ott 
csoportos vágásokkal igyekeznek a m ég zárt állabban a jegenye, 
vagy a bükk term észetes m egtelepedését elősegíteni. A csoportos 
vágások term észetesen oly helyen alkalmazandók, ahol a felújí
tandó fanem kellő m ennyiségben közbe van elegyedve s ahol a 
talaj és fekvés tenyészetének legjobban megfelel. Ilyen helyeken 
mintegy 200— 300 m- területen ki kell szedni 2—3 törzset (sza
bály szerint a legidősebb és legerősebb törzseket), így a záródás 
megszakítása m ellett s a világosság zavartalan behatása alatt, a 
m egm aradt vagy szomszédos törzsek m agterm ésre ingereltetvén, a 
csoportok rövid időn bevetődnek.

A csoportok nagyságát oly formán szabják meg, hogy a 
m egtelepülő jegenyefenyőcsem eték m ég elég világossághoz jussanak, 
de em ellett az egyidejűleg vagy előbb m egtelepedett lúcfenyőcseme- 
ték idő előtt ki ne fejlődhessenek, sem pedig túlságosan el ne gyo- 
m osodjék a talaj.

Az ilyen vetőcsoportok képzését rendszerint a veszélyes szél
V a d a s :  Erdöműveléstan. 34
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irányára m erőleges oldalon kell kezdeni, de a felújítás gyorsítása 
céljából lehet a vágásterület felújítását több oldalról is m egindí
tani. A  vetőcsoportok 30—50 és több m éternyi távolságban egy
mástól sorakoznak egym ásután a vágásterület közepe felé, de köze
lebb is eshetnek egymáshoz a helyi viszonyok s az elérni kívánt 
elegyarány m inősége szerint.

A vetőcsoportok képzése több évre terjed. Ha ez alatt az idő alatt 
a lúc m agot terem ne, a jegenye és bükk vetőcsoportoktól távolabb 
eső részekben az előbb leírt m ódon lehet a lúc felújulásáról is 
gondoskodni.

Az így felszabadított fiatalos és vetó'csoportok m ost nehány 
évig pihennek s ez idő alatt más állabokat készítenek elő a fel
újításra.

Am int látjuk, ennél a felújítási m ódnál meglehetős fontos 
szerepet játszanak a korábban keletkezett fiatalos csoportok. Ez 
teszi világossá tehát azt is, hogy m iért alkalmaznak a voltaképpeni 
felújítás m egkezdése elő tt nyitóvágásokat. Ezeknek az alkalmazása 
azonban a helyi viszonyok szerint el is maradhat.

A  korább keletkezett fiatalos és a vetőcsoportok további 
kezelése abban áll, hogy 2— 3 évvel azok képzése után a csopor
tok  kiterjedését lassankint és fokozatosan úgy nagyobbítják, hogy 
a csoportok szom szédságában álló idősebb törzsek közül 2— 5 
évenkint, 2—3 darabot kivágnak s ezáltal a fiatalos növekedését 
előmozdítják. E nnek  a lassankinti terjeszkedésnek célja m ég az is, 
hogy a m egtelepedett jegenye- és bükkfiatalos m ellett m ost már 
a  lúcfenyő kellő felújulását is előmozdítsa, ami rendesen sikerül 
is, mivel a lúc m ajdnem  évenkint terem  magot. A  csoportokban 
m agukban álló idősebb törzsek azonban védelem adás céljából még 
fentartandók egész a végső vágásig.

Mihelyt a jegenyefenyő- és bükkcsem eték azt a kort és m agassá
got elérték, am ikor már elnyom atásuktól nem  kell tartani, á ttér
nek  a lúcfenyő felújítására. Részben a már képezett csoportok 
nagyobbítása, részben pedig a csoportok között elterülő idős állab 
m egritkításával nem sokára m egjelennek a lúccsem eték is, melyeket 
aztán fokozatos felszabadítással kellő ápolásban részesítenek. Sza
bály, hogy a lúccsem eték felszabadításánál a netán elszórtan elő
forduló jegenyetörzsek a végső vágásig kimélendők, hogy az 
elegyarány annál biztosabban eléressék. Ha a felújítás minden
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részb en  sikerült, következik a végsővágás, mely alkalommal kihasz
n á lá s  alá kerül m inden fentartásra nem  érdem es vagy a felújítás 
sikerét veszélyeztető fa.

Az elegyetlen lúcfenyő- állabok felújítása hasonlóképpen a 
korábban m agakelt fiatalossal és vetőcsoportok képzésével történik 
s csak annyiban tér el a jegenye vagy bükkel elegyes állab fel
újítási m enetétől, hogy itt a csoportos vágásokat nem  az egész 
területen  elszórva alkalmazzák, hanem  hosszú pásztákban sorakoz
nak egymás mellé. Ezekben a pásztákban tágítják aztán az egyes cso
portokat, míg határaik összeérvén, az egész pászta felújíttatott. 
A  pásztákat lejtős oldalon a lejtőre merőlegesen, felülről lefelé 
vezetik, néha azonban a lejtő irányában is készíthetők.

A  felújítási időszak mind az elegyes-, m ind az elegyetlen álla- 
boknál 15—30 évre terjed. A csoportokban felújított erdőkben 
szintén helye van az erdőlésnek, de tekintettel a felújítás hosszú 
idejére, csak a 60— 70 évben kezdhető meg. R endes gazdaságnál 
m ár az erdőléseknél figyelemmel kell lenni arra, hogy már 
korábban minél több csem ete települjön m eg a Veszélyeztetett 
fanemekből.

A  csoportos felújítással kezelt erdő kihasználása sok körül
tekintést, óvatosságot igényelvén, csakis szakavatott m unkások
kal vihető sikerrel keresztül. Majdnem minden egyes törzsre nézve 
külön állapítják meg a vágatás idejét, sőt még azt is, hogy melyik 
.irányban döntendő ki, hogy minél kevesebb kárt tegyen.

T agadhatatlan az, hogy az erdőnek im ént leírt felújítási 
m ódja kissé nehézkes, sok figyelmet és fáradságot igényel a 
kezelőtiszt és az erdei m unkások részéről, de tekintettel arra, hogy 
a kitűzött feladatot: az elegyarány fentartását (amint ezt a Siegs- 
dorfban, Bajorországban 14 éven át teljesített kísérletek eredm é
nyei bizonyítják) sikeresen megoldotta, nem lehet szó nélkül nap i
rend re  térni fölötte. Nem pedig m ár azért sem, m ert azt a szálaló 
gazdaság ismert, nagynevű előharcosa: Gayer hozta javaslatba s 
m a m ár hazánkban is sok barátja  van —  s nem  éppen ok nél
kül —  a szálalásnak.

M indamellett figyelembe véve azt, hogy ez a felújítási mód 
.rendszeres erdei ú(hálózatot, jó  m unkáserőt és jó  értékesítési 
•viszonyokat feltételez, hazai viszonyaink közt m ost m ég aligha 
'válnék be.

34*
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D) T erm észetes fe lú jítá s , fe lú j í tó  ta rv á g á ssa l.1)

M inthogy a fokozatos felújító vágással kezelt erdó'kben a  
záródás megszakításával kivált a sekély gyökérzetű fanemek, így 
a lúcfenyő gyakran széldöntésektől szenvednek, a term észetes fel
újítást eme vágásmód helyett olyan tarvágással akarták pótolni,, 
melynél a tarra vágott területek  csak annyira szélesek, am ennyire 
a m ag a vágás szomszédságában levő fákról elszállhat s a letarolt 
területet bevethesse. A term észetes felújítás ezt a m ódját fe lú jító  
tarvágásnak nevezik és sikere függ a vágásiránytól, a letarolt 
pászta szélességétől és alakjától s a vágásforduló idejétől. Alkal
mazható csakis a könnyű, szárnyas m agvakat term ő fanem ekből 
alkotott állabokban, így a vörösfenyő, lúc- s erdeifenyő, valamint a 
juhar, szil, fűz és nyárfa erdők felújításánál, bár ez utóbbiaknál 
alig számíthatunk sikerre, m ert magjukat a legkisebb szél messze 
elviszi. Egyébiránt a fenyők felújulását is csak akkor remélhetjük, 
ha a pászta letárolása után a terület nyom ban bevetődik, m ert ha 
egyszer a vágás begyom osodott, a mag felvételére alkalmatlanná 
válik.

A  felújítás sikere függ ezenkívül a vágás irányától, mert, 
hogy a m ag a vágásterületre szállhasson, az erdőt azon az oldalon 
kell vágni, amely felé a tobozokat felnyitó s a m agot a vágás
területre hullató szél fúj. A vágást ennélfogva az uralkodó széllel 
szemben úgy kell vezetni, hogy a vágás hosszabb hom lokvonala 
a szél irányára m erőleges legyen s ha ez nem  volna lehetséges, 
akkor a vágást a szél m entében kell nyitnunk; ilyenkor azonban 
a felúj ulás sikerét biztosítandó, m ögötte védő pásztát kell hagyni. 
Jó, ha a vágás területét körösköről álló erdővel, u. n. ,szél- 
köpenynyet' biztosíthatjuk. A vágást szabály szerint alúlról a völgy
ben kezdjük s úgy hatolunk feljebb. Ily eljárás m ellett remélhet
jük, hogy a vágás fölött álló erdők fái magavetéssel vetik be a 
íelújítandó területet.

A  vágás alakja lehet pásztás, ha a szalagszerű vágásterületek 
évről-évre közvetetlenűl sorakoznak egym ásután; szökő  (kulissza), 
ha két-két vágásterület között hasonló szélességű erdőpásztát 
nehány évig a biztos bevetődésre számítva, állva hagynak s végül

>) V. ö. ,Illés Nándor: Erdötenyésztéstan1. II. kiad. 187. 1.
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lékelő  vá g á s1), ha a fákat az erdő-terület több helyéről nagyobb 
csoportokban, lékalakban szedjük ki.

A  pászta  szélessége függ a fák alakjától, illetőleg m agasságá
tól és m agterm őképességétől, a lejt fokától, a távolságtól am eddig 
a m ag elszállhat s attól, hogy mely irányból éri az uralkodó szél 
a vágást. M ennél hosszabb törzsekből áll az állab, ezeken a korona 
m ennél fejlettebb, hogy több m agot terem hessen s ezt az uralkodó 
szél minél messzebb viheti a vágás felé, annál szélesebb pásztát 
vághatunk ; szélesebbet nagyobb lejtőn, m int lankásabb oldalokon 
vagy síkságon. A tapasztalás azt tanítja, hogy a pászta szélessége 
lúc- és erdeifertyőknél a fa m agasságának kétszerese, vörösfenyve
sekben pedig négy- vagy ötszöröse legyen .2)

Nagy hátránya a felújítás eme m ódjának az, hogy a felújulás 
ritka esetben sikerül a vágást követő esztendőben s annál későb
ben, minél szélesebb a letarolt s felújítandó pászta. Ahol ezt a 
m ódot itt-ott m ég alkalmazzák, a felújítás rendesen csak több év 
alatt sikerül s így nemcsak a növedékben szenved az erdőgazda
ság veszteséget, hanem  a talaj term őerejében is azáltal, hogy a 
talaj hosszú ideig van a légköri behatások káros hatásának kitéve. 
Hazánkban a feltétlen erdőtalajokon álló erdőkben a felújításnak 
ezt a m ódját alkalmazni m ár azért sem lehet, m ert a levágott te 
rületek felújítására az erdőtörvény 6 évet szab, m ár pedig ennyi 
idő alatt ritkán sikerül valamely, ily módon kezelt vágásterületet 
felújítani. A  besztercebányai erdőigazgatóság kis-garami erdőgond
nokságában mai napig is láthatók a felújító tarvágásnak nyomai 
(ott ,oszlopvágás‘-nak nevezték) s ezekből is következtethetünk egy
részt a felújítás hosszú idejére, m ert különböző korú fák foglalják 
el a régi vágás területét, m ásrészt a felújítás silányságára, m ert a 
jeg en y e  fenyő-erdő helyén most jobbára bükk, kőris, berkenye, 
lúc, stb. fanem ekből álló, nem  szép fejlődésű elegyes erdő 
uralkodik.

Ezek szerint a felújító tarvágást a tapasztalat nem  csak azért 
tün teti fel célszerűtlennek, m ert a felújítás hosszú ideig tart s 
legtöbbször nem  is sikerül, hanem  azért is, m ert az állva m aradt 
■erdőpászta helyét mégis csak m esterségesen kell felújítani, ha

!) L. Érd. Lapok. 1879. VII. 459. 464. 1.
2) V. ö. Heyer-Hess. Waldbau IV. p. 359.
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csak addig nem  akarunk várni felújításával, míg a szomszédos-- 
pászta fái m agtermő korukat el nem  érik. Azt is hátrányára írják 
ennek a felújítási módnak, hogy a völgyek aljához közel, a pászta- 
közök s a katlanszeríí vágások is valóságos fagyzugok.

2. Fejezet.

T erm észe tes felújítás sarjakról.

A term észetes felújítás nem csak magról, hanem sarjakról is 
történhetik, amidőn t. i. ném ely lomb fának nagy kiújuló  képességét 
felhasználva, a levágott erdő tuskóiból vagy az ezek gyökereiből 
fejlődött hajtásokat neveljük fákká.

Valam ennyi lom bfának m eg van az a képessége, hogy bizo
nyos korban, levágásuk után részint tuskójükből, részint pedig 
gyökerekből sarjakat hajtanak. A nálunk tenyésző fenyőfélék kö
zül csakis a tiszafánál tapasztaljuk ezt. A sarjadzás legnagyobb 
fokú nyilvánulását a fák fiatal korában tapasztaljuk, akkor tehát, 
m időn a fa legélénkebb növekedésében van, apad a korral s tel
jesen megszűnik a fa vénségével. Az is bizonyos, hogy minél jobb 
a talaj s általában minél kedvezőbbek a term őhelyi viszonyok s 
minél magasabb kort szokott valamely fanem elérni, annál tovább 
tart a sarjadzási képessége is, bár a korral a sarjadzó képesség nem 
m indig áll egyenes arányban, mint azt pl. a bükknél tapasztaljuk,, 
amely m agas kort érhet el s mégis kevesebb ideig sarjadzik, mint 
a rövidebb életű éger vagy némely fűz.

Nagy befolyása van továbbá a sarjadzás képességére, illető
leg a sarjak kifejlődésére a világosság behatásának, m ert a tapasz
talás bizonyítja, hogy amely sarjhajtások a világosságot szabadon 
élvezhetik, azok sokkal jobban  fejlődnek, mint a zárt fiatalos kevés 
világosságot élvező sarjhajtásai.

A sarjhajtások tuskón vagy a vágáslap felületéből (bükk),, 
vagy ehhez közel erednek s alkotják a tuskó sarjukat, ha pedig a 
vágás után nem  tuskó, hanem  m agasabb törzsrészlet m arad vissza,, 
az ezen keletkezett sarjakat botfa sarjakttak, azokat pedig am elyek 
a gyökérfőből vagy az ebből kiinduló föld feletti gyökerekből 
erednek, tősarjaknak s végűi a föld alatti, sokszor messze elágazd 
gyökerekből származókat gyökérsarjaknak nevezzük. Ez utóbbiak 
fejlesztésére azonban nem  m inden fanem képes. G yökérsarjakat
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hajt főképp a fehér- és rezgő nyár, a z akác, kevésbbé a ham vas 
éger és a szil.

Általában legnagyobb sarjadzó vagy kiújuló képességet ta
núsítanak: az égerek, tölgyek, szilek , akác, fű z - , nyár- és gyertyán
félék .

Melléjük sorakoznak: a hárs, szelídgesztenye, kőris és ju h a ro k; 
m ár kisebb m értékben nyilvánul ez a képesség: a ?iyír- és biikk- 
nél, amelyek csakis fiatal korukban sarjadzanak tuskóról, holott pl. 
a tölgy és éger öregebb korukban sem  vesztik el eme tulajdonsá
gukat. Sok és jó  fejlődésű botfasarjakat hajtanak : a fű z e k , gyer
tyán, tölgy, ákác és kőris.

Az erdőnek sarjakról való term észetes felújítása már régi 
keletű s visszavezethető arra az időre, m időn m ég rendes erdő- 
gazdálkodást nem  folytattak. A  levágott erdők felújítását a term é
szetre bízván, a felújulás sokszor nem  magról, hanem  sarjról tö r
tént, ami rávezette az em bert arra, hogy bizonyos term őhelyi 
viszonyok között a fanem ekkel rendszeres gazdálkodás mellett is 
nem  csak magról, hanem  sarjakról is tö rténhetik  a term észetes 
felújítás. Sőt nálunk egyidőben annnyira m entek, hogy az erdő 
felújulását (a tölgy volt az oka) csakis sarjakról tarto tták  term é
szetesnek.

Egyik föltétele a sarjakról való felújítás sikerének a jó ter
mőhely. Nagyon tévednek azok, akik azt hiszik, hogy a felújítás 
eme m ódjának megfelel a-gyengébb term őerejű talaj is, m ert nem  
számolnak azzal, hogy a lom bfák általában jobb  m inőségű talajt s 
m elegebb kiimát kívánnak, mint a fenyőfélék s nem  veszik tekin
tetbe, hogy a sarjakkal tö rténő  felújítás az erdőnek fiatalabb korá
ban való levágását feltételezi, miáltal a talaj tápláló anyagait a 
m indig erőteljes növekedésben levő fiatal egyedek nagyobb m ér
tékben veszik igénybe s a ham ualkató részeknek is m indig na
gyobb m ennyiségét fogyasztják s halmozzák fel m agukban, mint 
a magról keletkezett erdő. A felújítás idejének vagyis a vágásfor
dulónak alsó határát a sarjhajtások m inősége vagyis használható
ságuk m értéke szabja meg, felső határát pedig a sarjadzás képes
sége adja. így pl .fűzvesszőknél, melyeket kötő  vagy fonó munkákra 
használnak, a felújítás 1— 2 éves korukban történik, rőzseanyagok 
készítésére szükséges anyagok term elésénél (különféle cserjékből 
és lágy lombfanemekből) 5 — 10, cserzőkéregtermelésre berende-
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zett tölgyerdó'knél 16—20, tisztán tű z ifá t szolgáltató  különböző 
lom bfanemekből alkotott erdőknél 2 0 —40, ez utóbbiaknál kivéte
lesen m ég több évre is állapítják m eg a felújítás idejét.

A sarjerdő különben jó  term őerejű sekély talajjal is m egelég
szik, míg ellenben a szálerdőnek mély talaj kell1).

A sarjerdők felújításának általános gazdasági elvei.

A sarjerdők felújításánál általánosságban (a részletekről az 
állabalakok különböző felújítása módjánál lesz szó) a következő 
szabályokat tartsuk szem előtt: a felújításra szánt erdőket legcél
szerűbb té l végén s a nedvkeringés időszakának bekövetkezése 
előtt vágni, kivéve a patakok, folyók m entében s az ezek kiönté
seiben vagy rendes árterületeken levő éger, fűz vagy más fanem 
ből álló erdőket, m elyeket legcélszerűbb tél közepén, vagyis akkor 
kihasználni, m időn a befagyott vízen vagy fagyott nedves talajon 
a m unka kivitele meg van könnyítve.

Hasonlóképpen kivételesek a cserkéreg hántásra beren
dezett erdők, m elyeknek felújítását a hántandó kéregre való te 
kintettel, a nedvkeringés időszakára, tehát május havára kell 
halasztani.

V annak vidékek, ahol a sarjerdőket őszszel vágják. Az őszi 
vágás előnyéül azt tartják, hogy az őszszel vágott s feldolgozott fát 
télen a havon könnyen lehet kiszállítani a felújítandó területről s 
így a tavaszszal m egeredő sarjhajtások a kitakarítással nem lesznek 
veszélyeztetve, hátránya azonban a tuskósarjakról nevelendő sarj- 
erdőknél (bükk) ném elyek szerint az volna, hogy a tuskó kérgét 
a tél fagya a vágáslap körül berepeszti, ami gyakran a korhadás 
betegségét vonja maga után.

A fákat éles fejszével tőben úgy kell vágatnunk, hogy az 
egészen alacsony tuskó felülete sima, a víz lefolyására alkalma
san lejtős legyen; a tőben vágás azért szükséges, hogy a tuskó- 
sarjak közel a föld színéhez eredjenek, m ert a tőből eredő sarjak 
nem  törnek le s részben gyökereket is hajtanak, minek folytán a 
törzs önállóvá válva, a következő felújításnál ismét erőteljes tüsköt 
szolgáltat. Gyengébb, fiatalabb sarjakat sújtókéssel is lehet vágni. i)

i) Erd. L. 1888. II. 130. 131. 1. E. L. 1888. X.
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vastagabb fák levágására pedig fejszén kívül fűrészt is használ
hatunk.

Igyekeznünk kell a vágott s feldolgozott anyagot az új sarjak 
növekedésének m egindulása előtt a felújítandó területről kiszállí
tani, m ert később a zsengés sarjak sokat szenvedhetnek, miáltal a 
felújítás sikere veszélyeztetve volna.

A  felújítás sikerét tartva szem előtt, gondoskodnunk kell a 
m ár elvénhedt tuskók pótlásáról s a felújítandó területen levő hé
zagok kiegészítéséről. Ezt legcélszerűbben erős, iskolázott, egy
szerű vagy csonkított csemetékkel tehetjük. A nagyobb hézagokat 
jó  sikerrel erdősíthetjük nehány évvel az állab levágása előtt, hogy 
jól m eggyökeresedve érje őket a felújítás ideje, amidőn az állab 
fái levágásával egyidejűleg a csem etéket szintén tő re vágatjuk s ez
zel erős növésű sarjak fejlesztésére kényszerítjük. A  hézagok szé
lein álló fák gallyait, ha nagyon árnyékolnának, avagy a sarjcso- 
portok szélső törzseit világosság nyerése m iatt szükség esetében fel 
kell nyesetni, vagy m eg kell kurtíttatni. A sarjerdők hézagainak 
pótlásánál, m indig tartsuk szem előtt azt az általános szabályt, mely 
szerint a csem eték a sarjadzásra képes tüsköktől 1 \3 — 1 '5 m. tá
volságra ültettessenek, m ert ha ezekhez közelebb állanak, a tuskó- 
sarjaktól nagyon könnyen elnyom atnak; de különben is nagyon 
kívánatos a tuskók nagy mennyiségű s szélesen elterebélyesedő 
sarjait levágással a kellő m ennyiségre apasztani, hogy az önállósí
tásra alkalmas sarjhajtásoktól a tápláló anyagok nagy részét el ne 
vonják. Később is figyelemmel kell lennünk a sarjak fejlődésére s 
az elnyom ottakat vagy gyenge fejlődésűeket, az állabba netalán 
betolakodott s elterebélyesedett, kevésbbé értékes lágy fanemekkel 
együtt idejekorán ki kell vágatnunk.

Már az eddig m ondottakból is kitűnik, hogy az erdőnek sar- 
jadzás útján való felújítása a m agról történő felújításnál egyszerűbb, 
m ert nem  szükséges időszaki vágásterületeket alkotnunk, hanem 
m inden évben az illető erdőrész egyszerű levágásával újabb terü
letet újíthatunk fel teljesen függetlenül a m agterm éstől s minthogy 
a sarjhajtások általában kevesebbet szenvednek a légkör különböző 
káros hatásaitól, mint a magról keletkezett csem eték s rövidebb 
vágásfordulóval is kezeltetnek, a felújítás illetőleg vágásvezetés 
irányára, a vágások nagyságára és alakjára nem kell oly nagy 
súlyt fektetnünk, mint a m agról való felújításnál.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



538

III. SZAKASZ.

A különböző erdőalakok felújítása.

1. Fejezet. ALAPELYEK.

i. A  felújítás vezetésének iránya.

A felújítások vezetésénél, eltekintve a kihasználás, s különö
sen a fa kiszállításának követelményeitől, általánosságban tekintet
tel kell lennünk az uralkodó veszélyes szelek irányára, az erdőtalaj 
jóságának, term őerejének fentartására, a felújítás után keletkezett 
fiatalosnak a légkörből eredő káros befolyások ellen való védel
m ére s egyes erdőalakoknál ezeken kívül még a term észetes fel
újítás sikerét előmozdító körülm ényekre.

A rendszeres erdőgazdasági üzem tervekben a felújításra vo
natkozó intézkedések elseje az a szabály, hogy a vágások a veszélyes 
szé l iránya ellenében vezettessenek. Ehhez, képest, m inthogy hazánk 
síkvidékein az északnyugati szél szokott igen veszedelm es lenni s a 
nyugat felől jövő szelek is rendesen hevesebbek s gyakoriabbak, 
m int a többi égtáj felől jövők, ennélfogva a vágásokat ilyen helye
ken, keletről nyugat fe lé  kellene vezetni.

H egységekben a veszedelmes szél irányát határozottan megálla
pítani a legtöbb esetben nem  lehet, m ert nagy befolyással vannak 
a szelek irányára a völgyek iránya, hosszúsága, kanyarulatai, a 
hegységek alakulata, abszolút magassága, egyes részeinek lejtősége, 
de m eg az erdősített területeknek nagysága s az erdők állabjó- 
sága, m int olyan tényezők, melyek a szél eredeti irányát megvál
toztathatják.

Általában az uralkodó szélvihar hevességéből sokat veszíthet, ha 
valamely völgyben minél több kanyarulaton kell végig haladnia, 
am ikor m ég eredeti irányát is kénytelen megváltoztatni. Veszedel
messé válhatik az erdőre különösen az olyan uralkodó szél, mely 
a fővölgyben haladva, találkozik valamely ellenkező irányból a fő
völgybe beszögellő mellékvölgy külön szelének irányával, m ert a 
találkozás helyén a szelek nagyobb hevessége esetében, fo rg ó  szé l 
tám ad, mely az erdő sűrűjébe, m int üstökbe kap bele, hogy a fá
kat gyökerestől kiforgatva döntse halomra.

Legveszedelm esebbek az erdőkre a nyitgot irányából jövő 
szelek, m ert a rendesen m agukkal hozott csapadékkal a fák koro
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náinak súlyát s ezzel saját erejüket is fokozván, hatásuk erősen 
rom boló. Sok esetben az északi szél is nagy erővel fekszik neki 
az erdőnek, m inthogy azonban többnyire télen, fagyott talajon éri 
a fákat, ezeknek ellenálló erejét legyőzni a legtöbb esetben nem  
képes. A  déli szé l azáltal válhatik veszélyessé, m ert rendesen a 
légkör m agasabb rétegeiben húzódván, a magas hegykúpok fáinak 
nem  is annyira kidöntésével, m int inkább term őtalajuknak kiszá
rításával árt. A keleti szél, m elynek ereje a leggyöngébbb, az 
északi és északkeletivel együtt egyes helyeken m int sorvasztó  
szél hat.

Hegységekben bárm ely szél hatása főképpen attól függ, vaj
jen  a völgyön fölfelé vagy lefelé halad-e ? Fölfelé haladva, soha 
sem  rom bolhat úgy, mint lefelé haladtában, m ert fölfelé nagyobb 
ellentállást kell legyőznie, miáltal ereje, sebessége csökken, különö
sen akkor, ha iránya a völgy több kanyarulatában megtörik. Em el
lett m ég fölfelé haladtában nehezebb m unkát kell végeznie a fák 
kidöntésénél, mert azoknak a völgy felé nehezedő súlyát s a völgy 
felé erősebben kifejlett gyökereiknek ellenállását is a súlypont át
forgatása végett le kell győznie, holott lefelé haladva, ezek a körül
m ények erejének hatását növelik.

És csakugyan a tapasztalás bizonyítja, hogy a völgyön lefelé 
haladó szélvésznek rom boló hatása mindig nagyobb, mint a felfelé 
haladóké. N agy ostrom nak vannak kitéve a völgyek kanyarulatai
ban ama hegyoldalak, m elyek a szélvészeket szemközt fogadják s 
azok erejének m egtörésére hivatvák.

Ilyen helyeken ellentálló fanem eknek telepítése s ezeknek 
megfelelő ápolása az erdőmívelő főfeladatai közé tartozik, m ert 
ezek az erdők alkotják azokat a védőbástyákat, m elyek az 
ostrom ló szél hatalm át megtörik. É pp így jó  záródásban kell tar
tanunk a völgyek m inden ki- és beszögellését s általában azokat 
a  részeket, m elyek a szél hatásának s rom boló erejének leginkább 
ki vannak téve.

Ezeket szem előtt tartva, a vágások vezetésénél gondunk 
legyen arra, hogy a vágások homlokvonala, hacsak az erdőgazda
ság egyéb viszonyai m egengedik, m indig a veszélyes szél irányára 
m erőlegesen álljon s ha a völgynek iránya nyugatról kelet felé 
halad, a vágásokat a völgyön felfelé, ha pedig kelet felől nyugat 
felé indulnak, a völgyön kifelé, a délről észak felé nyílókon, ha

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



540

rövidek, a völgyön befelé, különben kifelé s végre az északról dél 
felé torkolló völgyekben a vágásokat a völgyön felfelé kell vezetni.

M egtörténik, hogy valamely m agasabban kiem elkedő hegy
oldal erdejét a veszélyes szél derékszög alatt éri, ilyen helyen, 
hogy a szél által okozható károkat csökkentsük, a vágásokat a 
hegyoldal gerincvonalának irányában felülről lefelé vezetjük, a 
szemközt fekvő hegyoldalon azonban a vágás irányát éppen ezzel 
ellenkezően kell megállapítani, t. i. a vágást alúlról felfelé vezetni. 
Ha pedig hegykúpokat kell íelújitani, a vágásokat mindig a széllel 
ellenkező irányban, oly alakban kell vezetni, hogy ez a három szög 
vagy ferde négyszög alakját megközelítse. A  vágásokat ily alakban 
m indig a hegykúp talpánál kell kezdeni s felfelé haladva, váltakozva, 
hol az egyik, hol a másik oldalon addig vezetni, amíg a vesze
delm es szél hatásának kitett helyre nem  érünk, am ikor is a vágásokat 
oly m ódon kezeljük, hogy homlokvonaluk a szél irányára m indig 
m erőlegesen álljon. Ha a hegykúp igen m agasra em elkedik ki, 
legcélszerűbb a rajta levő erdőt szá la lva  kezelni, különben pedig 
előbb m indig a kúp teteje újítandó fel, hogy a keletkezett fiatalos 
a körülötte álló m agas fák által m egvédelm eztessék.1)

A felújítások teljesítésénél a talaj term őerejének fentartását 
sem szabad figyelmen kívül hagyni, amire szintén a vágások iránya 
van befolyással. Mert, ha a letarolt erdőrészek az uralkodó nyugoti 
vagy egyes helyeken a szárító keleti szeleknek vannak kitéve, a 
talaj term őereje nagyon szenved, ha a vágásokat nem  eme káros 
szelek irányával ellentétes oldalon kezdjük s folytatjuk úgy, hogy 
a felújítandó erdőrész a szelek hatása ellen mindig álló erdő által 
legyen megvédve. Éppúgy számolni kell a fagyokozta károkkal 
is s olyan term őhelyeken, ahol pl. a fagy iránt érzékeny fiatalosok 
általa szenvedhetnének, a felújítást nyugatról kell kezdenünk, 
hogy napkelet felől a felújított terület álló erdő által védve legyen, 
m ert az érzékeny fanem ek főleg akkor szenvednek leginkább fagy
károkat, ha a fagyott részek reggel a napfény hatásának vannak 
kitéve.

A term észetes úton magavetéssel felújítandó erdőalakok vágá
sainak vezetésénél arra is tekintettel kell lennünk, hogy milyen 
széllel nyílnak a m agvakat hullató tobozok s mely égtáj felől járnak 
azok a szelek, am elyeknek feladata a felújítás m unkáját végezni.

b  V. ö. Heyer-Hess: Waldbau IV. p. 71.
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Ha tehát valamely term őhelyen azt tapasztaljuk, hogy a fenyőfélék 
tobozait főképpen a keleti vagy déli szelek nyitják s az illető 
területet felújító tarvágással akarjuk felújítani, akkor, ha különben 
szélviharoktól nincs mit tartanunk, a vágásokat északnyugatról 
délkelet felé kell vezetni. Egyébiránt erre nézve határozott szabály 
nincs, m ert a m agot hullató szél iránya vidékek szerint nagyon 
változó s óvatosaknak kell lennünk, nehogy különösen sekély 
gyökérzetű fanem ek felújításánál a veszélyes szél irányának 
tekinteten kívül hagyásával nagyobb károsításoknak nyissunk 
utat. A nnyi bizonyos, hogy a fenyőfélék tobozait nyitó uralkodó 
szelek tavaszszal kelet felől jönnek  s igy, ahol a felújítást ezektől 
várjuk, a vágásokat nyugat-, vagy délnyugatról kell kezdeni, 
hogy a kelet-, illetőleg északkelet felől álló fák magvait a szél a 
felújítandó területre hordhassa. Sarjakkal történő felújításnál a 
fiatal sarjakat legtöbbször az északi hideg szelek ellen kell m eg
védeni. Szóval az erdőgazdának sok tényezővel kell számolni, hogy 
a vágás irányát a felújítás sikerére való tekintettel, helyesen m eg
állapíthassa.

2 . A vágások kijelölése.

Rendszeresen kezelt erdőgazdaságokban, szabály szerint a 
legöregebb állabokban történik a kihasználás s ezzel kapcso
latosan a felújtíás is. De vannak esetek, m időn ettől a szabálytól 
el kell térni, ha pl. gyenge fejlődésű s rendes fejlődésre már 
nem  is alkalmas fiatalabb állabokat kell előbb kihasználni és 
felújítani, vagy pedig, ha szélvészektől m egrongált s vágatásuk 
korát m ég el nem  ért erdfírészeink vannak, szintén nem  lehet 
a kihasználással várni, hanem nagyobb bajok megelőzése végett 
a vágást késedelem  nélkül teljesíteni. Épp így ki kell használ
nunk azokat a fiatalabb erdőrészeket is, m elyek a vágatás sor
rendjében , kisebb terjedelem m el, két idősebb erdőrész közé 
vannak beékelve; ahol tehát a szabályos korfokozat elérése után 
törekedve a vágásterületeket célszerűen kell kiegészíteni és egymás 
után sorakoztatni. A term észetes felújításoknál megesik, hogy oly 
állabokban, m elyeknek fái nagyobb időközökben terem nek magot, 
am ikor teljes m agterméssel a terület kifogástalanul felújult, az 
állabot, ha ezt a gazdasági viszonyok egyébként is megengedik, 
korábban taroljuk le, mint, amely időre ez előírva volt. Közbe
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jöhetnek  m ég más körülm ények is, melyek valamely erdó'résznek 
korábbi letárolását s felújítását teszik szükségessé s m egokolttá, 
amit azonban az erdőtörvény rendelkezése szerint kezelt erdő- 
gazdaságoknál csakis a gazdasági terv határai között, vagy az 
illetékes hatóságtól nyert engedély alapján lehet megtenni.

A vágások nagyságát és alakját is a gazdasági terv állapítja 
meg, de a felújítás sikerét tartva szem előtt, m indig arra kell 
törekedni, hogy a vágások középszerű nagyság  mellett szabályos 
alakúak (négyzet, téglány stb.) legyenek. Nagy, illetőleg széles 
tarvágásokkal kezelt erdőkben a letarolt terület a nap és szelek 
szárító hatásának szabadon lévén kitéve, a húmusz elhordása, 
illetőleg kiszárítása s a talajnedvességnek elpárologtatása által 
a talaj term őképessége sokat szenved. De m eg hátrányosak a nagy 
vágások azért is, m ert sokszor m egnehezítik a fának választékok 
szerinti összehordását, ami pedig választékok szerint tö rténő 
eladásoknál a fa kelendőségére bénítólag hat; fokozzák a tűz
veszélyt s a kártékony rovarok (különösen a cserebogár pajod- 
jainak s az orrmányos- és Hylesinus fajok) elszaporodását.

Az igen kicsiny, illetőleg keskeny vágások szintén nem cé l
szerűek a felújítás szempontjából, m ert a nyom ukban járó  felújítás 
a szélső fák nyom ásától többet szenved, ami nagyobb növedék- 
veszteséget von m aga után, mint nagyobb vágásoknál, ahol az 
egész területhez képest aránylag kis területen szenvednek a cse
m eték a szélső fák beárnyalásától, vagy a visszavert fény hatásától. 
Ezenkívül hátrányosak a nevelés szempontjából is, m ert m egnehe
zítik a m unkának célszerű felosztását, a védelmet, a fának kiszállí
tását, fokozzák az erdei u tak fentartásának költségeit s nagyobb 
m értékben vannak a vad- és legelő marhától való károsításnak is 
alávetve. Szóval a vágások kitűzésével a középúton haladva, 
nagyságukat mindig a term őhelyi s gazdasági viszonyok tekintetbe 
vételével kell m egállapítani. így pl. nagyobb, illetőleg szélesebb 
vágásokkal dolgozhatunk, jó  term őerejű s szélnek-fagynak ki nem 
te tt oly erdőkben, m elyeknek évi faterm ését nem  kell sok választék 
szerint elkülönítve kihasználni, hanem  ahol, m int ez pl. magas 
hegységi erdőségeinkben sok helyt történik, az épületfa term elése 
s kiszállítása után visszamaradt faanyagból szenet égetnek, vagy 
ahol a faterm és egészben tűzifa- vagy szénterm elésre lesz felhasz
nálva. Nagyon kitett vagy gyenge term őerejű helyeken azonban,
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ahol vagy a légkör káros hatásaitól, sőt az elkopárosodás veszé
lyétől kell tartanunk, vagy ahol a felújítás taroló vágással történik, 
vagy ahol a rovarkárok gyakoriak stb. kisebb, illetőleg keskenyebb 
vágásokat kell nyitnunk. A vágások nagyságára határozott m értéket 
megállapítani nem  lehet, m ert ez, amint látjuk, a terepviszonyok 
különfélesége mellett sok más körülm énytől is függ. A  megfelelő 
m értéket a különböző tényezők összhatásának kellő mérlegelésével, 
az erdőgazda helyes ítélőtehetsége szabja meg. Éppúgy a vágás 
alakját is, m elynek szabályosságát főkellékül kell tekintenünk, főképp 
a term őhely földalakúlata s a szelek elleni védelem  határozza meg. 
Nem szabad szem elől tévesztenünk, a kiszállítás legcélszerűbb 
irányát, tehát a meglevő vagy létesítendő úthálózatot sem, mint 
olyan tényezőt, mely a vágások irányára s alakjára az olcsóbb 
szállítás, tehát a jobb  értékesítés szempontjából bír befolyással. 
A  vágássorozatnak oly m ódon történő megállapítása, hogy az évi 
vágásterületek egym ásután sorakozzanak, a felújítás szempontjából 
sok előnynyel, de sok hátránynyal is jár. Előnye a széldöntések 
kevesbedése, a vágásszéleknek a szomszédos területek fáitól okozó 
kárnak csökkenése, a felújításoknak könnyebb s igy olcsóbb 
védelme, s a szállítási eszközöknek kevesebb költséggel való fen- 
tartása; hátránya pedig a szárító szelek káros hatásának nagyobb 
területeken való nyilvánítása, a tűzveszély s rovarkárok fokozódása.

2. Fejezet.

A szálerdő felújítása.

Szálerdőalak alatt, am int m ár a különböző erdőalakok jelleg
zéséből s keletkezésük ism ertetéséből tudjuk, olyan erdőt értünk, 
mely term észetes úton magavetésből, vagy mesterséges telepítéssel 
vetés-, vagy ültetésből származik s m elyet addig nevelünk, amig fái 
magtermő korukat, illetőleg azt a nagyságot s alakot el nem érik, 
melylyel az erdőbirtokosnak az elérhető legnagyobb jövedelm et 
biztosítják. Felújítása term észetes úton történhetik  szálaló vágással, 
m időn az igy keletkezett erdőt szá la it erdőnek, vagy fokozatos 
felújító vágással, m időn az ily erdőt vetővágásos szálerdőnek nevez
zük. A szálerdőnek mind eme, mind a fe lú jító  ta tvágás  és a 
csoportos fe lú jítá s  módjaival tö rténő újraterem tését m ár ismerjük.

M esterséges felújítása tarvágással tö rténhetik  s ha ennek nyo-
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mában a területet vetés- vagy ültetéssel újra erdősítjük, a keletke
zett erdőt taruágásos szálerdőnek nevezzük. Hogy a tarvágás területét 
vetés- vagy ültetéssel újítsuk-e fel, az eme két erdősítési mód egy
mással való összehasonlításának ism ertetésénél felsorolt tényezőktől 
s viszonyoktól függ, azt pedig, hogy a vetés vagy ültetés mely módját 
alkalmazzuk, szintén a m ár ism ertetett körülm ények határozzák meg.

A tarvágásnak s a vele egybekötött m esterséges felújításnak 
előnye az, hogy a kezelési eljárás (üzem) általában egyszerűbb, 
mint a szálaló- vagy fokozatos felújító vágással felújítandó erdőknél.

Az évi vágásokat szakadatlanul kihasználhatjuk s ismét fel
újíthatjuk, m ert a m agterm éstől teljesen függetlenül végezhetjük a 
felújítás munkáját, akár saját nevelésű, akár m áshonnan szerzett 
csem etékkel, vagy m indig vásárolható vetőmaggal. Ezzel a m óddal 
tehát az évi faterm ést ingadozások nélkül tartós használattal bizto
síthatja az erdőbirtokos s a szabályos korfokozatot is az egymás 
után sorakozó vágásterületeken ham arább érheti el, mint más 
felújítási m ódok alkalmazásával. Előnye a tarvágással felújítandó 
erdőknek az is, hogy vágásukat bárm ely évszakban foganatosít
hatjuk, ami nagy előny, különösen a magas hegységi erdőgazda
ságokra nézve, hol pl. a lúcfenyőerdőket nem csak a m agas hó 
miatt, hanem  azért is nyáron kell vágnunk, hogy kérgüket könnyen 
lehántva, értékesíthessük. A fatermelés is olcsóbb, m ert nem  kell 
mint más m ódoknál, a már term észetes úton keletkezett fiatalosra 
való tekintettel, a fát bizonyos kitűzött területekre lecsúsztatni, vagy 
összehordani s esetleg a területet kitakarítás s a tuskók kiirtása 
után mezőgazdaságilag is használhatjuk (Mezőgazdasági elő- s köztes 
használat). Ez az irtásos gazdaság, melynél nem szükséges a fákat 
előbb levágni s tuskóikat azután kiirtani, hanem célszerűbb a fák 
döntését irtással végezni. Az irtás után m esterséges úton keletkezett 
erdőt irtásos szálerdőnek nevezzük, mely az erdőgazdaság jövedelm ét 
nem csak a mezőgazdasági növények term esztésével járó  bevéte
lekkel, hanem  a nagyobb százalékkal term elhető műfa értékével is 
fokozza, m ert az irtással döntött fánál a törzs alsó, legértékesebb 
része nem  m arad vissza tuskó gyanánt a földben.

Természetes, hogy a tarvágással való felújításnak hátrányai 
is vannak. így igen sokszor nehéz a felújítás az Epilobium s más 
gyom ok elhatalm asodása folytán. A vad is rendesen nagyobb kárt 
okoz a tarra vágott területek fiatalosaiban, m ert nyílt helyeken
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inkább csapatokba verődik s egy helyen legel, m int a ritkás vető- 
vágásokban.

Tarvágással főképpen az olyan fanem ekből álló erdőket 
újítjuk fel, m elyeknek csemetéi az anyafák árnyékát nem  tűrik, 
tehát a világosságot kívánó fanemekből, pl. erdei- és vörösfenyő-bői 
alkotott erdőket, vagy am elyeknek fái sekély gyökérzetüknél fogva 
az erősebb ritkítást m eg nem  tűrik, m int amilyen a lúcfenyö. 
Sokszor azonban a gazdasági viszonyok kényszerítő hatása folytán 
olyan erdők kihasználásánál is alkalmazzák, am elyeket szabály 
szerint term észetes úton kellene felújítani. Pedig az ilyen erdők
ben a term észetes felújítás mellőzését nem  lehet eléggé kár
hoztatni, m ert bizonyos, hogy tarvágások alkalmazása mellett, 
különösen, ha a vágásterületek nagyok, a talaj igen sok esetben 
az elgyom osodásnak (Epilobium), kiaszásnak, ami kiváltképp meszes 
talajon igen veszedelmes, m egkem ényedésnek stb. van kitéve, a 
m esterségesen keletkezett fiatalos pedig, m ert védelem ben nem 
részesül, gyakran a fagy- és hőségnek, vagy az ily helyeken ren
desen nagyon elszaporodó káros rovaroknak esik áldozatul. Ezért, 
ha a felújítás tarvágással történik, inkább taroljunk kisebb, illetőleg 
keskenyebb pásztákat, m ert ezeken a károsítás m értéke soha sem 
ölt akkora arányokat, m int nagy vágásterületeken.

Az, hogy mikor újítsuk fel az erdőt mesterséges úton tarvágással 
vagy természetes úton, valamely már előbb ism ertetett vágásmód alkal
mazásával, mindig a fanemtől, term őhelyi és erdőgazdasági viszo
nyoktól függ s a felújítás sikerét sokszor nem az általánosan elfogadott 
elv alkalmazása, hanem  a m unka kivitelének minősége biztosítja. 
Származhatik m ég a szálerdő alátelepítés útján is m esterséges 
m ódon, amelyről részletesen az állabátalakításoknál lesz szó, s 
keletkezhetik a szálerdőnek bizonyos elvek szerint történő felújí
tásával az ú. n. kétkarúi szálerdő  is, mely azoknál az állabalakoknál 
lesz ismertetve, am elyeknél a felújítás, illetőleg erdőnevelés ezt a 
m ódját alkalmazzák.

A) F elú jítás a különböző fa n e m ek  szerin t.

i .  Lúcfenyő-szálerdő felújítása.

Kezelhető tarvágásos- s kedvező viszonyok között vetővágásos 
szálerdő alakban. A vágásfordúló 80— 120 év közé esik, m ég p ed ig  
a magas hegységek gyengébb term őhelyein 1 0 0 — 1 2 0  év, a szelidebb

35Vadas: Erdöműveléstan.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



fekvésű helyeken pedig 80— 90 év szokott lenni. A csem eték 
záródása m esterséges felújításnál az alkalmazott módtól, annak 
kivitelétől és sikerétől, term észetes felújításnál pedig a felújulás 
jobb  vagy gyengébb eredm ényétől függ.

A lúc-fiatalos első éveiben lassan nő s ennélfogva záródása 
is későbben következik be. Magassági növekedése is kezdetben 
csekélyebb, m ihelyt azonban záródik, gyorsabban nő és 2 0 —25 
éves korában a magassági növekvés évenként már 40—60 cm.t- 
s jó  talajon még 90 éves korában is 25 cm.-t teszen. Magassági 
folyónövedéke term őhelyi jóság szerint 20-—40 éves korában leg
nagyobb, átlag növedéke pedig  életének 45— 80 éve között éri el 
tetőpontját s vágásra érett 55—60 éves korában.

A záródás kifejlődésével a mellékállab fáinak oldalágai lehul
lanak, a gyengébb elnyom ott egyedek m egszűnnek élni s csak az 
erősebbek, az uralkodók m aradnak meg s fejlődnek hatalmasan 
törzsben; mint elegyetlen állab nagy jövedelm et ad, de öreg 
korában a széldöntések és rovarkárok igen gyakoriak benne. 
Normalis term őhelye a közép- és magas hegységekre, vagy ezek 
fensíkjaira esik, bár az alsóbb helyeken is tenyészthető, fája azonban 
itt puhább, m ert szélesebb évgyűrűkkel fejlődik s ilyen term ő
helyeken 50— 60 éves korában már rendesen befejezi növekedését, 
holott m agasabb term őhelyen 1 0 0 — 1 2 0  éves koráig nő s fája a 
keskenyebb évgyűrűk miatt töm öttebb, minősége kitűnő.

A  lucfenyőt vetővágásos szálerdőben rendszerint nem  szokták 
kezelni, m ert m agasabb term őhelyeken s hosszú völgyek oldalán 
sekély gyökérzete miatt nem  gyéríthctő széldöntcsek nélkül, ellenben 
ott, ahol a talaj védelem re szorúl, vagy ahol tarvágásokat nyitni 
nem  szabad, óvatosan szólaló vágási, sőt ahol nagyobb szélvészektől 
tartanunk a term őhely előnyös fekvése folytán nem  kell, vagy a 
völgyek többszörös kanyarodásával megtört, tehát m integy több 
rövidebb részre felosztott hegyoldalakon, a fokozatos fe lú jító  vágást 
is alkalmazhatjuk. A felújítás mégis legtöbbször tarvágással, ter
mészetes vagy m esterséges úton történik.

1 . A  l ú c f e n y ő  t e r m é s z e t e s  f e l ú j í t á s a  f e l ú j í t ó  t a r v á 
g á s s a l .  Ez a felújító tarvágás ism ertetésénél már előadott elvek 
szerint úgy történik, hogy a keskeny pásztákba letarolt vágás
területeknek felújítását a szomszédos álló erdők fái maghúllatásától 
várjuk. E nnek  hátrányait m ár ism erjük s azt is tudjuk, hogy ezeket
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hátrányokat némileg azáltal csökkenthetjük, hogy a vágásterüle
teket nem  sorakoztatjuk egymásután, hanem  bizonyos szélességű 
álló erdő pászták kihagyásával váltakozva nyitjuk m eg tarvágással 
a  felújítandó részeket. Ezek az ú. n. szökő vagy váltakozó  vágások, 
m elyeknek rendesen nagyobb szélességet is adnak, m int az. egymás 
mellé sorakozottaknak, remélvén, hogy a felújítandó terület két 
oldalról lévén álló erdővel határolva, a maghullatás m unkáját az 
álló pászták megosztva végezhetik. Ez azonban többnyire nem  
következik be, m ert a maghullatás idejében két ellentétes irányú 
szélnek kellene a magvakat a vágásterületekre hordani, amit pedig 
rendesen hiába várnak. A lúcfenyő ily kezelés mellett, az erdő 
■összefüggésének erőszakos megszakítása folytán, a legtöbb esetben 
a szélvészek áldozatául esik, am iért a felújító tarvágás ism erteté
sénél felsorolt okoknál fogva, a felújításnak sem  ezen, sem  pedig 
a  sakktáblaszerű felosztással történő m ódját ajánlani nem  lehet.

2. A l ú c f e n y ő e r d ő  m e s t e r s é g e s  f e l ú j í t á s a  t a r 
v á g á s s a l .  R endesen tarvágás alkalmazásával kapcsolatos m es
terséges felújítással kezelik a lúcosokat, m ert ez az eljárás a lúcfenyő 
term észetének leginkább megfelel s legszabadabb kezet biztosít az 
erdőgazdának- a vágások sorrendjének, nagyságának s alakjának 
megállapítására, nem különben a különféle választékoknak term elé
sé re  s kiszállítására nézve. Itt érvényesülnek m indazok az előnyök, 
melyeket a szálerdőnek tarvágás útján tö rténő felújítására nézve 
általánosságban felsoroltunk s ezekhez hozzájárúl m ég az is, hogy 
az ültetéssel való felújítás a kiültetendő csem eték koránál fogva 
növedéknyereséggel já r s az állabok egyenletesebb fejlődése által 
a keresletnek inkább megfelelő egyforma anyagot nevelhetünk. 
Ezek az előnyök a legtöbb esetben ellensúlyozzák azt a hátrányt, 
amit a tarvágással egybekötött m esterséges felújítás rovására az 
erdősítés költségei okoznak, vagyis a szakszerűen teljesített m es
terséges felújítás költségei soha sem oly nagyok, hogy a felsorolt 

■'előnyökkel elért haszon értékében fedezetet ne találnának.
Maga a felújítás történhetik  vetés vagy ültetés által. A vetés 

módjai közűi a teljes vetést nagyobbára csak a felújított vágások 
nagyobb hézagainak pótlásánál, vagy köves, sziklás helyeken, hol 
a megművelés nagy nehézségekkel van egybekötve, alkalmaz
zák. A  vágások területein a törzsek lecsúsztatásával keletkezett 
bevágásokat (földcsúsztatók) szokás s általában az elgyom osodástól

3 5 *
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nem  félthető területeket lehet teljes vetéssel felújítani. Ez utóbbiakat,, 
ha az erdősítést vetéssel szándékunk teljesíteni, mégis inkább 
foltvetéssel (tüskök mellett), nagyobb területeket pedig pásztás vagy 
vetősoros vetéssel újítjuk fel tavaszszal. Hogy a vetést azonnal a 
vágás kitakarítása után, vagy később eszközöljük-e ? a helyi 
viszonyoktól, vagyis attól függ, hogy hosszabb szüneteléssel nem  
csökken-e a talaj term őképessége, másrészt a felújított terület 
veszélyeztetve van-e rovarkárok által. Ha a term őhelyi viszonyok 
kedvezők s az crrm ányos bogarak állandó lakói a friss vágás
területeknek, az erdősítéssel 2—3 évig, vagyis addig várnunk kell, 
amig a tüskök peték lerakására alkalm atlanokká válnak, tehát 
kiszáradnak.

A tarra vágott területeket újabban leginkább ültetéssel újítják 
fel. E rre a célra 2 — 6  éves közönséges és iskolázott csem etéket 
használnak s a kisebbeket ültető-vassal vagy fával, a nagyobbakat 
pedig valamely gödrös ültetési m ód alkalmazásával ültetik s csak 
arra kell ügyelni, hogy az ültetés m élyre ne történjék, m ert a 
lúcfenyő, mint sekély gyökérzetű fanem, a mély ültetést nem  tűri. 
Nagyobb csem etéket különösen elgyom osodott vágásterületek fel
újítására kell használni. A lúcfenyő igen alkalmas fanem dombos 
ültetéssel való felújításra vagy erdősítésre is, minélfogva, nedves 
vagy felfagyásnak kitett s éppúgy elgyom osodott területeken a 
dom bos ültetést jó sikerrel alkalmazhatjuk.

A  tarra vágott területeknek ültetéssel történő felújítása, ha 
rovarkároktól nem  kell tartanunk, rendesen igen jól sikerűi. 
Rovarkárok ellen pedig legjobb védekezés, ha a vágás területét 
m indennem ű ágfa- s rőzseanyagtól tisztán tartjuk s ha a körülmé
nyek m egengedik, a tuskókat is kiirtjuk. Ha az nem  lehetséges s 
az orm ányosok károsításaitól tartanunk kell, abban az esetben elég 
jó  szolgálatot tesz az is, ha a tüskök kérgét tövig gondosan 
lehántatjuk.

3. A l ú c f e n y ő e r d ő  f e l ú j í t á s a  f o k o z a t o s  f e l ú j í t ó  
v á g á s s a l .  Szokatlanúl fog talán ez a cím hangzani hazai erdő
gazdáink nagyrésze előtt, akik eddig mindig csak azt hallották, 
hogy a lúcnak ily m ódon való felújítása a lehetetlenségek közé 
tartozik, pedig az az állítás, hogy a lúcfenyőerdőket m inden 
körülm ény között egyedül tarvágással célszerű felújítani, semmi
képpen sincs megokolva. Miért ne lehetne a lúcfenyőt, mint kéz-
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•detben árnyéktűrő fanem et bizonyos term őhelyi viszonyok között 
éppúgy felújítani term észetes úton, mint a jegenyefenyőt? Vannak 
term őhelyeink, ahol a lúcost széldöntéstől félteni nem  lehet, ahol 
t. i. fái egészségesek s ahol hegyek által szélvészek ellen védve 
van, vagy oly völgyek hegyoldalait foglalja el, m elyeknek sok
szoros kanyarulatai a szélvész erejét annyira m egtörik, hogy 
károkat nem okoz. Nem egy ilyen völgyet lehet pl. a beszterce
bányai erdőigazgatóság kerületében látni, ahol ezeknek széltől 
védett helyein, kiböngészéssel m egritkított állabjai alatt (vízfogók, 
farakodók közelében levő erdőrészek), oly szép lúc-csemetések 
keletkeztek, hogy a versenyt bármely rendes fokozatos felújító 
vágással felújított jegenyefenyő-állabbal kiállják. Ez is bizonyítja, 
hogy vannak term őhelyek, am elyeken a lúc felújítása fokozatos 
felújító vágással is történhetik, ahol a fákat m ár erre a célra 
rendszeresen folytatott erdőlések által önállókká, ellentállóbb 
term észetűekké nevelték. És ha még ilyen lúcosok jegenyefenyővel 
vagy bükkel elegyítve tenyésznek, a term észetes felújítás útjában 
nem  áll semmi.1)

A lúcosokban előkészítő vágást csak ott kell alkalmazni, ahol 
ezt az állab túlsűrű záródása s a talajviszonyok (nyers húmusz) 
m egkövetelik, különben pedig ahol a vágatást m egelőzőleg önm a
gától tám ad magkelés, előkészítő vágásra nincs szükség. Ha szük
séges előkészítő vágást nyitni, ezzel, óvatosan és mérsékelve, főképpen 
a terebélyes fákat szedjük ki, m ert a cél itt nem  lehet egyéb, 
mint ama fák ellentálló képességét fokozni, am elyek a vető- s 
m ajdan a felszabadító vágás állabjának képzésére hivatvák. Az elő
készítő időszakot 5 évre lehet tervezni, m ert a lúcfenyő kedvező 
term őhelyi viszonyok között körülbelül m inden 3— 5, kedvezőtlen 
helyeken azonban csak m inden 5 — 8  évben terem  magot. A  vető
vágást m inden körülm ény között csak igen jó  m agterm ő évben 
kell alkalmazni, amidőn a fatöm egnek m ajdnem  felét vágathatjuk 
ki, helyesebben annyit, hogy a m egm aradt fák koronái körülbelül 

•3 m. távolságban álljanak egymástól. Sok helyen lúcosainknak *)

*) A széldöntötte fák többnyire betegek. Törzsökük rendesen korhás, 
s a korhadás valamelyik gyökértől kezdve megy fel a fába. Illés a korhadás, 
illetőleg revesedés kezdetét Mármarosban már apró, 3—10 esztendős cseme
téken is észlelte. A lúcfenyő némely vidéken beteges, kiváltképp Mármaros
ban. Azért oly gyakori o tt a széldöntés.
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területe vastag réteg  mohával van takarva, amely a mag csiráztatását 
hátráltatja. Ilyen helyeken a m ohát vagy egészen, vagy legalább 
pásztánkint ki kell szaggatni. Annál inkább megfelelnek a term é
szetes felújításnak az olyan term észetes lúcosok, am elyeknek por
hanyó talaja a lehullott fenyőtűkkel van keverve, m ert ez a csírázás 
feltételeit leginkább egyesít; magában.

M inthogy a lúcfenyó'csemeték csak kezdetben kívánják a 
beárnyalást s az anyafák védelmét, a felszabadító  vágást részben 
való felszabadításukra korán, a m egtelepedést követő esztendőkben 
kell alkalmazni. Ezután, ha kell, több esztendeig tűrik a m érsékelt 
beárnyalást s a végső vágásnak több év után történő bekövetke
zését nem  igen sínylik meg. Ott, ahol széldöntések veszélyeztet
hetik a felújítandó területet, m indenesetre célszerű a felszabadító
vágással minél előbb végezni, ahol azonban szélvészektől nincs 
okunk félni s a felújítandó területen levő faanyagnak célszerű 
kihasználása szempontjából kívánatos, hogy a törzsek kiszedése ne 
egyszerre történjék, a felszabadítást a felújítás veszélyeztetése nélkül 
fokozatosan több év alatt is foganatosíthatjuk.

E nnél a felújításnál is a m ár ism ert okoknál fogva igen 
kívánatos inkább kisebb, mint nagyobb területeket több helyen 
történő felosztással kitűzni.

A felújítás ezt a m ódját egyesíteni is lehet a m esterségessel 
úgy, hogy az állabot, a legöregebb korosztály fáinak kiszedésével 
tö rtén t m egritkítása után alátelepítjük s ezután a felszabadítást az 
ism ert elvek alapján végezzük.

T örténhetik  a lúcfenyő felújítása az ú. n. csoportos fe lú jítá ssa l' 
is úgy, am int az m ár a term észetes felújítás általános tárgyalásánál 
van ismertetve.

Nincs kizárva a lúcfenyőerdőnek szálaid vágással történő fel
újítása sem, sőt védőerdőkben más felújítási m ódot alkalmazni 
nem  is szabad. Legcélszerűbb a rendezett szálaló vágásm óddal a 
felújítást úgy végezni, mint az a szálaló vágásmód leírásánál ism er
tetve van.

2. Jegenyefenyő-szálerdő felújítása.

A jegenyefenyő ama fanem ek egyike, melyek kiválóan alkal
m asak elegyetlen szálerdők képzésére is, m időn a főcél értékes, m ű
szakilag kiválóan használható fák termelése. Felújítására legjobb a vető
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vágás alkalmazása, m ert árnyas, üde helyeken kiváló hajlandósága 
van önmagától, term észetes úton magavetéssel megtelepülni; csakis 
elgyom osodott vagy száraz talajon nem  lehet term észetes úton 
felújítani. Hosszú gyökérzetének tulajdonítható nagy ellentálló 
képességénél fogva, a viharokkal m ég gyérített állásban is könnyen 
dacol, bár kezdetben a m agfákat sűrűbb állásban kell hagyni, mint 
a lúcnál, m ert a jegenyefenyő érzékeny csemetéi fagy és elgyo- 
inosodás ellen nagyobb védelem re szóróinak. Tarvágással éppen 
emiatt nem  kezelhető előnyösén s m inthogy a csem eték kezdetben 
m ég nagyon lassan nőnek is, tarvágás m ellett a gyom, a hőség és 
fagy, valamint a záródásnak hosszabb ideig való nélkülözése rájok 
nézve fölöttébb káros hatású szokott lenni.

A jegenyefenyő életereje, tudvalevő, rendkívüli nagy. Hosszú
ságban való növekedése a kellő záródás után fokozódik s tető
pontját a különböző term őhelyi viszonyok között 50— 80 éve közt 
éri el. Ekkor szenved a hótörésektől legtöbbet. M inthogy teljes 
magzási korát zárt állabban 70-ik életévénél ham arább ritkán éri 
el, vágni rendes viszonyok között 1 0 0 , o tt azonban, ahol erős 
hengeres, m agas jegenyefenyőszálfák term elése a cél, 1 2 0  esztendős 
korában szokás.

1 . A j e g e n  y e f e n y ő e r d ő  f e l ú j í t á s a  f o k o z a t o s  
f e l ú j í t ó  v á g á s s a l .  Az elegyetlen jegenyefenyő állabok te r
m észetes felújítása rendesen nem csak azért szokott legsikeresebb 
lenni, m ert a fiatal csem eték az árnyékot m egtűrik s védelem re 
szóróinak, hanem  azért is, m ert a jegenyefenyő hazánkban a fő- 
fanem ek között leggyakrabban (m ajdnem  m inden 3-ik évben) s 
legbővebben terem  magot.1) M inthogy a jegenyefenyő csemetés a 
leghosszabb ideig szóról az anyafák védelm ére, igen kívánatos, 
hogy az előkészítő vágást minél korábban alkalmazzuk, m ert csakis 
ily kezelés mellett erősödhetik  m eg a csem etés a felszabadító
vágás idejéig. Az előkészítő vágással csupán a gyengébb, m agter
m ésre nem  képes, beteges s a közbeelegyedett bükk vagy más 
értékesebb fanem ek vágandók ki annyira, hogy az állab körülbelül 0 '8  

záródású m aradjon. Sokszor m ár az előkészítővágás után oly szép 
fiatalos keletkezik a felújítandó területen, hogy a vetővágást m ár 
nem  magavetés, hanem  csakis a csem eték felszabadítása céljából

h V. ö. Erdészeti Lapok 1S93. 471—472. 1.
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alkalmazzák. K ülönben pedig a vetővágást a tulajdonképpi cél 
elérése miatt oly záródásban tartjuk, hogy a talaj sűrű begyom o- 
sodása lehetetlenné váljék, m ert csak így ju that a lehulló mag 
olyan talajágyra, amely a csírázás föltételeit m agában foglalja. Ezt 
a  záródásnak 0 6 , esetleg 0'7-ig történő leszállításával érhetjük 
el. Ha a fák levágását maghullás után, tehát október havától kez- 
dődőleg foganatosítjuk, abban az esetben a mag a fák dön
tése  s feldolgozása közben megfelelő m élységre kerül a talaj 
alá, szükség esetében azonban disznók áthajtásával legjobban 
segíthetünk a hiányos takaráson. Ezt különösen akkor kell ten 
nünk, ha a talaj netalán vastagabb m oharéteggcl van borítva, 
m ert, ha ezt nem  tesszük, vagy ahol a nedvesebb term őhelyeken 
sokszor elhatalm asodó Sphagnum ot (tőzegmoha) legalább pasztán
kén t le nem  hántatjuk, ott hiába várjuk a felújítás sikerét.

A keletkezett fiatalos fokozatos felszabadítása végett a végső 
vágás előtt a rendes ritkító  vágást szokták alkalmazni. Ahol azon
ban a vető vágás után m ég sűrű záródásban m aradt az állab, az 
első felszabadítást a vetővágás után következő m ásodik esztendő
ben az állabnak erős megritkításával kell teljesíteni s amint a 
csem eték a szabadabb állást megszokva m egerősödtek, 3 — 1 évre 
beállíthatjuk a végső vágást.

Ha a jegenye fenyő állabokban a fokozatos kihasználással 
egybekötö tt felújítást rendszeresen teljesítjük, ritkán leszünk kény
telenek a m esterséges felújítást kisegítésül venni, legfeljebb olyan 
helyeken, ahol a csem etés kihasználás közben vagy más módon 
elpusztúlt. V annak olyan silány term őhelyek is, ahol maghullásra 
várakoznunk nem igen lehet, ahol tehát az állabot alátélepítéssel 
kell újra terem teni.

A zsarnócai m. kir. erdőhivatal kerületében a jegenyefenyő 
erdők  felújítása term észetes úton igen jó  sikerrel, a felújításra 
m egszabott 6  év alatt úgy történik, hogy a tiz esztendő alatt 
kihasználandó állabok, az első öt évben vetővágás alá  kerülnek a 
m ásodik öt évben pedig, vagyis a vetővágástól számítandó 6 -ik évben 
letárolás alá kerülnek.1)

A felújítás sikere szempontjából szükséges, hogy a végső 
vágás előtt annyi évvel, ahány év a csem etés fokozatos felszaba- V.

V. ö. Érd. Lap. 1893. 468.
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dításához szükséges, a vágásterület m ár m agavetéssel be legyen 
vetve s hiányaiban m esterséges úton idejekorán pótolva. Minthogy 
a  kihasználásnak ekként 5 évre megállapított rövid ideje alatt a 
felújítás sok esetben elmaradna, vagy csak részben sikerülne, m eg 
van engedve, hogy a kihasználás alá kerülő állabok, a vetővágást 
m egelőző 10 év alatt a természetes fe lú jítá s  előkészítése s a fa- 
töm eggyarapodásnak előm ozdítása végett előkészítőhasználat gyanánt 
szakszerűen m eggyéríttessenek, de csakis oly m értékben, hogy 
emellett az állab fatöm egénck legfeljebb negyedrésze használ
ható ki.

Ez tehát a tulajdonképpeni előkészítő vágás.
Egyes erdőgazdaságokban a jegenyefenyő állabok felújítása 

alkalmával egyenletes elosztással több ,hagyásfák  is állva hagynak, 
hogy a következő vágás fordulóval tö rténő kihasználás alkalmával 
erősebb műfaválasztékkal is rendelkezhessenek. De a felújítás 
szem pontjából is jó  szolgálatot tesznek az így visszatartott fák, 
m ert ezek a következő felújítási időszak alatt kimagaslanak a 
tulajdonképpi állab fái közűi, rajtok mindig dúsabb m agtermés 
van, mint az egyenlő korú s egyenlő magasságban álló fák többé- 
kevésbbé szorongó koronáin, m elyeken a m egterm ékenyítés nehe
zebb, miután a nővirág tobozkái a korona ágazatának legfelsőbb 
részén, a hím virágok pedig a legalacsonyabb állású ágak alsó 
felén fejlődnek.

2. A j e g e n y e f e n y ő e r d ő  f e l ú j í t á s a  s z á l a l ó  v á 
g á s s a l .  A jegenyefenyőt szálaló vágással mély gyökérzete s 
kiválóan árnyattűrő term észete következtében felújítani nem  csak 
lehet, sőt, ha a kihasználás s értékesítés nehézségeivel nem kellene 
küzdeni, nagyon kívánatos is volna, m ert bizonyos, hogy ter
mészete sajátosságának ez a m ód felel m eg leginkább. A  szálalás 
itt is m indenekelőtt a terület ama részeire terjed  ki, m elyekben a 
beteg  s kiszáradt egyedek m ellett sok a túlkoros, nagyon erős fa 
s a vágást úgy rendezzük, hogy a középerős, de jó  fejlődésíi 
törzsek egyenletesen az egész területeit legyenek elosztva. Ott 
pedig, ahol m ár csem etések vagy fiatalosok szorongnak, felszaba
dításuk kisebb jékelő  vágások'-kai úgy történik, hogy az idős fákat 
kivágatjuk, a fiatalabb, vastagodásra s hosszaságban való növeke
désre m ég alkalmas fáknak pedig csak alsóbb, a csemetést nagyon 
bcárnyaló ágait nyesetjük meg.
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E gyébként itt is érvényesek a szálalóvágás helyes alkalma
zását meghatározó elvek és szabályok.

Csoportos felújítás-sCS. a jegenyefenyó't szintén fel lehet újítani,. .  
m ég pedig úgy, am int ez ennek a m ódnak általános ism ertetésé
nél van tárgyalva. Itt a fősúlyt az előzetesen m egtelepedett cseme- 
tésre, vagyis a jól használható, erőteljes fiatal csoportok kiváloga
tására s megfelelő felszabadítására kell helyezni s arra, hogy a 
m ár ism ertetett vágások alkalmazásával s a felújítás egész ideje 
alatt a talaj üdesége s term őereje ne szenvedjen.

3. A  j e g e n y e f e n y ő  e r d ő  f e l ú j í t á s a  t a r v á g á s s a l .
Azt, hogy a jegenyefenyőt tarvágással felújítani ne lehetne, állí
tani nem  lehet, de az is bizonyos, hogy ez sohasem sikerűi úgy,, 
m int term észetés felújítása, m ert a tarra vágott területen, lassú 
növekedésénél fogva, védelem hiányában, fagytól, hőségtől sokat 
szenved. Ezért, ha m esterségesen kell felújítanunk, jobb vetés 
helyett ültetést alkalmazni, m ert a m ár erősebb csem etéket a gyom. 
sem nyom ja el oly könnyen s általában a viszontagságokat sokkal 
inkább eltűrik, m int a m agvetés zsenge csemetéi. Legjobb már 
erős, 5— 6  éves s m ég inkább iskolázott csemetékkel az ültetést 
nagy gonddal végezni, hogy a megfogamzás sikere az ültetés 
helyes kivitelével biztosítva legyen. Főképpen a gödrösültetés felel 
m eg legjobban, amelynél különösen száradásra hajló term őhelyeken, 
igen célszerű a m ár elültetett csem eték tövét mohával kirakni, 
vagy a déli oldal felől kő- vagy vastagabb fadarab odahelyezésével 
a csem etének jó l eső árnyékot megadni.

Legjobb az ültetést tavaszszal végezni s különösen biztosítja 
a tavaszi erdősítés sikerét, ha az ültető lyukakat megelőző őszszel: 
készítettjük, m ég pedig a jegenyefenyőnek zárt állást kedvelő ter
mészetére való tekintettel, 1 m--e.s hálózatban. Szóval a jegenye
fenyőt m esterségesen is fel lehet újítani, de rendesen nagyobb 
költséggel, m ert sehol sem  kell annyi éven át a hiányokat pótolni, 
m int ennek a fanem nek ily m ódon való felújításánál s azért álta
lánosságban fogadjuk el a jegenyefenyőnél a term észetes fe lú jítá s  
elvét m int olyat, mely term észetének legjobban megfelel s a m es
terségeset csakis kisegítésül, a hézagok pótlásánál alkalmazzuk, 
esetleg ott, ahol a körülm ények védőállab telepítését m egengedik,, 
vagy m agától van ilyen már jelen, am ikor tarra vágott területet is lehet 
jegenyefenyővel felújítani.
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3 . A bükk-szálerdő felújítása.

A bükknek, sajátos tenyészeti tulajdonságainál fogva, vala
m ennyi erdőalak közűi legjobban megfelel a szálerdő. A  zárt állást 
kedveli s az anyafák oltalma alatt keletkezett fiatal állab lassan s 
állandóan növekedve, a talajt nem csak jó  karban tartja, hanem 
javítja is. A hosszúságban való legnagyobb évi növekedést a blikknél 
a term őhelyek különbözősége szerint, 30— 35 éves korában tapasz
taljuk. A vágás korának meghatározására több tényezőnek van 
befolyása, a hosszabb vágásfordúló azonban m indig biztosabb, 
m ert a 80—-100 éves fák gyakrabban terem nek m agot, sőt zor
dabb fekvésnél csakis ebben a korban lesznek magtermésre 
ére ttek  az állabok s m ert gyengébb term őhelyeken a legnagyobb 
átlag fatöm eggyarapodás csak a 1 0 0 — 1 1 0  év közötti korszakra 
esik. Ezért a bükk vágáskorát term őhelyi jóság szerint 80— 120-, 
sőt egyes esetekben 140 évre is szokás megállapítani. Hazánkban 
a mostani üzem tervek szerint többnyire 1 0 0  éves vágásfordúlóban 
kezelik a bükköt, de a levágandó fák 1 2 0 — 2 0 0  évesek.

A bükk- szálerdő legelőnyösebben s a legnagyobb sikerrel 
term észetes úton a fokozatos felújító vágás alkalmazásával újítható 
fel. E nnek a felújításnak egyedüli hátránya az, hogy a m agterm és 
sokszor nagy időközökben következik be s így egyes esetekben 
a kihasználás rendes m enetében zavarok keletkezhetnek. A m es
terséges felújítás tarvágással általában a bükknél azért nem  ajánl
ható, m ert a teljesen védetlen fiatalos igen ki van téve a hőm érsék 
szélsőségei káros behatásának, amit pedig ez az érzékeny fanem , 
az eddigi tapasztalatok szerint nem  képes elviselni. A  bükkállab- 
élete s erőteljes növekedése a lomb és húm usztakaró fentartásától, 
ez pedig a fokozatos felújító vágás alkalmazásától függ.

1 . A b ü k k  f e l ú j í t á s a  f o k o z a t o s  f e l ú j í t ó  v á g á s 
sa l .  Nem m indenütt kell a bükk felújítására előkészítő vágást 
nyitni, m ert ez mindig az illető erdő term őhelyi viszonyaitól s a  
felújítandó állab m inőségétől függ.

G yérebb bükkösökben, vagy a m elyeknek a talaja gyengébb 
term őerejű, sziklás, kiszáradásra hajló, vagy oly talajokon is, m elyek 
a m ag befogadására s a csírázás folyam atának akadálytalan m eg
indítására teljesen alkalmasak, az előkészítő vágás elm aradhat, sőt 
elm aradása kivánatos is. Ellenben olyan sűrű záródásé bükkösök
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ben, m elyek bőven nem terem nek magot, am elyeknek talaja 
vastag rétegben nyers televénynyel s alommal borított s ahol a 
talaj kiaszásától nincs mit tartanunk —  jobbára tehát északi 
fekvésű hegyoldalokon —  az előkészítő vágás alkalmazása igen 

j ó  szolgálatokat szokott tenni.1) Hogy azután ezt mily m értékben 
foganatosítsuk, az a talajviszonyoktól függ s a kiveendő fatömeg 
10—25% -a között ingadozik.

Az előkészítővágásnál ne csak az elvénhedt, beteges s száraz 
egycdekre terjeszszük ki figyelmünket, hanem, am ennyiben ezt a 
záródás erősebb megszakítása nélkül tehetjük, vágassuk ki a nagyon 
elágazó, u. n. villástörzseket is, mert ezek sokkal erősebben árnyal
nak s azokat a fákat is, m elyeknek tenyészetét nem  kívánjuk, 
•amilyenek a bükk közé elegyedett gyertyán vagy rezgőnyárfa. Ha 
az előkészítővágás után a talaj a m ag befogadására, csiráztatására 
alkalmassá nem  vált, nem  m arad egyéb hátra, m int m esterséges 
úton a szükséges m értékben előkészíteni. Ez, tudvalevő, tö rtén
hetik disznók behajtásával, a talajnak göröngyössé való teljes- vagy 
pásztás-, illetőleg barázdás megkapálásával.

A  vetővágást ott, ahol erősebb elgyom osodás veszélye nem 
fenyeget, legcélszerűbb akkor alkalmazni, am ikor a m agtermés 
évében a m ag m ár lehullott. Ilyenkor a felújítás sikeréhez nem 
lényegtelenül járúl hozzá az a körülm ény is, hogy a vágás feldoz- 
gozása közben a m agvak betaposása s a fa döntése stb. által 
megfelelő m élységre kerülnek a talajba s azért a talaj m esterséges 
előkészítése ily esetben vagy végképpen elmaradhat, vagy csak 
felületes m unkát kíván. A vetővágással egybekötött gyérítés m ér
tékének megállapításánál még alaposabban kell a helyi viszonyok
hoz alkalmazkodni, m int az előkészítő vágásnál, m ert vető
vágásnál az anyaálíab fatöm egének 0'2 — 0 3  részét veszszük ki, 
miáltal a záródás csekélyebb lesz s azért ezt csakis abban az 
esetben tehetjük a talaj term őerejének veszélyeztetése nélkül, ha 
a m agavetés után kikelő csem etés a talajt megfelelő m értékben 
takarja, árnyalja. *)

*) Ha a magtermés ritkán szokott beállani s attól lehet tartani, hogy a 
ministerium által előírt 6 esztendő alatt a felújítás nem biztosítható úgy. 
mint előbb a jegenyefenyőnél mondva volt, 10-, sőt 15 esztendővel előbb kell 
alkalmazni az elökészítővágást, amidőn a záródásnak 0'8-ra leszállítása ele
gendő lesz a cél elérésére.
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A bükknél rendesen teljes-, fé l- , negyed- s szórványos mag- 
term ést szoktunk m egkülönböztetni. Bizonyos, hogy a vetővágás 
sikerét legjobban a teljes m agterm és biztosítja, de azért még a 
szórványos is jó elosztással sok esetben jó  eredm ényt ad. Már a 
m agterm ést megelőző év őszén vonhatunk némileg következtetést 
a m agterm és nagyságára, m ert a bükk virágrügyeit erősebb duz- 
zadtságuk által jól m eg lehet különböztetni a közönséges rügyektől. 
Igaz, hogy sokszor a fagy, vagy nyári hőség meghiúsítja a várt 
magtermést.

A zártabb állással egybekötött vetővágást különösen üde, 
erőteljes, gyom osodásra vagy felfagyásra hajló m eredek fekvésű 
talajokon s különösen délnek és nyugatnak hajló oldalakon cél
szerű alkalmazni, nem különben magas fekvéseknél, amelyek a zord 
északi- és keleti szeleknek vannak kitéve. E llenben világosabb 
állást adhatunk vetővágással a fáknak, az északi és keleti hegy
oldalokon tenyésző s a nagyobbfokú világosság s m eleg élvezetétől 
megfosztott bükkösökben akkor, ha a fagyok veszélyétől nem  kell 
tartanunk. Épp így erősebb vetővágással kezelhetjük az előhegyek 
gyengébb term őerejű talajain álló bükköseinket, azokat t. i. am elyek
ben a gyom ok nem szoktak elhatalmasodni.

Mindig óvakodnunk kell azonban a túlságos gyérítéstől, m ert 
ezt a zsenge, érzékeny csemeték, részint közvetetlen káros hatások 
által, részint pedig a talaj üdeségének csökkenése, esetleg teljes 
elvesztése folytán könnyen m egszenvedhetnék.

Az ne adjon gondot, hogy a sűrűbb beárnyalás alatt levő 
csem eték fejlődése lassú, vagy, hogy ily védelem  élvezete mellett 
elkényeztetnek, m ert a tapasztalás bizonyítja, hogy a jó  záródással 
fentartott talajerő hatása  a fejlődés kezdetleges hiányait teljesen 
pótolja s a gyenge csem eték erősekké válnak. Szóval a sűrűbb 
állást nem is annyira a csem eték fejlődése, mint inkább a talaj
erőnek változatlan fentarthatása követeli meg. A csem eték ennek 
elérését megkönnyítik, m ert term észetük a beárnyalást jól tűri.

A  felszabadító  vágást', ha a vetővágás fái elég sűrűén állottak 
s ha kevésbbé jó, száradásra hajló talajon történik a felújítás, a 
vetővágástól számított m ásodik esztendőben alkalmazhatjuk. Ha pedig 
m ár a vetővágással világosabb állásba helyeztük a fákat, vagy 
pedig a felújítandó erdőrész üde, porhanyó, tápláló anyagokban 
gazdag talajból áll, abban az esetben elég, ha a felszabadító vágást
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csak a harm adik évben kezdjük meg. Ezután a fokozatos felszaba
dítást m inden évben tovább folytatjuk, de mihelyt a csem etésen 
az árnyék és ernyő rossz hatása m ár mutatkozni, vagyis a fiatalos 
nyurgúlni kezd, tehát töm ött állású ágait s leveleinek üde színét 
veszteni kezdi, a végső vágással egyszerre használjuk ki a területen 
m ég állva m aradt fákat. Természetes, hogy a term őhelyi s gazda
sági viszonyok szerint a kihasználás m értéke s ideje tekintetében 
eltérések  vannak úgy, hogy itt sem lehet m inden erdőre érvényes 
kihasználási s felújítási rendet megállapítani.

Hazai bükkerdő gazdaságainkban a vetővágással rendesen 
világos állásba ju t az erdő s ez alatt a keletkezett csem eték oly 
m értékben fejlődnek s erősödnek meg, hogy másodszori ritkítás 
nem  szükséges, hanem  a teljes felszabadítás egyszerre történik.

A felszabadító s végső vágás kivitelénél gondunk legyen 
arra, hogy a fa döntése a tél beállása előtt befejeztessék, m ert 
télen a fagy a bükkcsem etéket nagyon törékenynyé teszi. Nem 
szabad elhanyagolnunk eközben a különféle sarjadékok kivágását 
sem ott, ahol ezek a magról kelt egyedek fejlődését s m egm ara
dását veszélyeztetik s különösen irtsuk ki a netalán betolakodott 
különféle lágyfanem eket. A  vágásterület kitisztítása után észlelhető 
nagyobb hiányokat, a felújítatlan m aradt foltokat, gondosan m es
terséges úton kell legcélszerűbben valamely értékesebb fanem 
csemetéivel beültetni.

Egyébiránt hazai erdőgazdaságunknak a jelenben egyik fő
feladata a bükkerdőknek kisebb területre való szorítása ott, ahol 
távol esvén a főközlekedési eszközöktől, kevés jövedelm et hoznak 
s ezért a bükkösöket kihasználásuk után azokon a helyeken jegenye
fenyővel, részben lúcfenyővel vág}' értékesebb lom bfanem ek (tölgy 
szil, kőris, juhar) telepítésével váltják fel; ez különösen ott sikerű 
legjobban, ahol a bükk jegenyefenyővel elegyesen tenyészik. (L. az 
állab átalakításokat).

2. A b ü k k  f e l ú j í t á s a  ta r v á g á s s a l .  M inthogy a bükk zsenge 
csem etéi fagy és hőség iránt igen érzékenyek, a bükköst nagyobb 
tarvágásokkal, vetés vagy ültetés alkalmazásával felújítani sehol 
sem  szokták. Kisebb tarra vágott területeken, m elyeket a szom
szédos álló erdő fái bizonyos m értékben mégis védelem ben 
részesitnek, vagy a felújított területek  bármi úton keletkezett 
tisztásain, hézagain eredm énynyel járhat a m esterséges erdősítés.
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Ilyenkor azonban mindig célszerű erős, iskolázott csem etéket 
kiültetni. Jó  szolgálatot tesznek a term észetes felújításokból kisze
dett, 3 —5 éves gom olyos csem eték is, különösen azok, m elyek 
m ár a felszabadító vágás világosságát élvezték. A bükkcseme- 
lékkel való ültetés mindig sűrűén s tavaszszal történik, m ert 
a kiültetés alkalmával a csem eték életm űködésében am úgy is 
zavarok keletkezvén, ily állapotban az őszi ültetést, illetőleg az 
ezután bekövetkező téli s tavaszi fagyokat nagyon megsinlenék.

Németországban itt-ott alkalmazzák a bükk m esterséges fel
újításánál a pásatás tarvágást, m időn t. i. a keskenyebb pásztákat 
oly irányban tűzik ki s vágják tarra, hogy a szükséges védelm et 
a szomszédos álló erdő adja meg. A nap hősége ellen a szom
szédos, gyérített erdő teljesen beárnyalja a pásztás- vagy foltvetés
sel, avagy az ültetéssel felújított pásztát. Itt is alkalmazzák a ssökii- 
vágásokat. A m esterséges felújításoknál a bükkcsem eték, ha a fagy 
s hőség veszélyét ki is kerülik, legtöbbször a gyom ok elhatalma
sodása folytán m ennek tönkre.

A mi szálait vagy ősbükköseinket sok helyen kitünően újítják 
fel tarvágással, m ert van előzetesen m egtelepedett csem ete több 
mint kell s ahol nincs, annál jobb, m ert oda mai napság jobban 
fizetett fanemeket ültetnek.

4 . A tölgy-szálerdő felújítása.

A tölgy elegyetlen szálerdő képzésére csak igen jó  term ő- 
erejű talajon alkalmas s ilyenen tarvágásos- és vetővágásos szálerdő 
alakban kezelhető. Gyengébb talajokon elegyetlen tenyésztésre 
nem  való, m ert laza lombozatánál fogva nem  árnyalja be a talajt 
megfelelően s ezért nyom ban ott terem  a fű, m indenféle gyom 
és cserje, m elyek az itt-ott ki is kelt néhány tölgycsem etét 3 — 4 
év alatt elnyomják. G yengébb term őhelyeken a tölgy elegyetlen 
állásban inkább a koronában gyarapodik, törzse rövid m arad s 
ilyen helyeken sokat szenved az elkésett 'fagyoktól, vadtól s más 
károsításoktól.

Az első években a csem eték főleg gyökerekben fejlődnek s 
magassági növekedésük csak az 5 — 6 , sőt sokszor csakis a 1 0 — 
15-ik évben kezd emelkedni. Mély talajon, m érsékelt klimájú term ő
helyen az állab hosszúságban való növekedésének m axim um át 

-30—40-ik életévében éri el, zordabb fekvés mellett s gyengébb
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term őtalajon 10— 15 évvel később. Legnagyobb töm eggyarapodása 
összeesik m agtermő korával, am elyet 60— 80-ik évében ér el. 
A világosság szabad élvezete mellett elegyetlen állásban, jó  term ő
helyen hosszú ideig nő s egészséges marad, holott gyenge talajon 
magas kort nem  ér el, futóhom okon a buckákon már 40 éves 
korában a csonkásodás betegségének esik áldozatúl. Vágatási kora 
jó  talajon a 100— 150 év közé esik. Term észetének megfelelő 
term őhelyen a vágatás nagyobb kora rendkívül emeli az állab 
értékét, a törzsek műfaszázaléka jelentékeny m értékben emelkedik, 
amit a tölgyállabok nevelésénél mindig célúi is kell kitűzni, m ert 
tűzifát más fanem ekből is nyerhetünk s m ég —  m int pl. a bükk- 
ből — jobb  m inőségben is.

A felújításnál s telepítésnél mindig tartsuk szem előtt, hogy 
a kocsánostölgy a lapály nyirkosabb, a kocsántalan pedig a hegy
ségek verőfényes oldalainak term őhelyeit kedveli.

1. A t ö l g y  f e l ú j í t á s a  f o k o z a t o s  f e l ú j í t ó v á g á s 
sal .  E nnek a m ódnak az alkalmazását megkönnyíti a tölgynek 
viharedzett tulajdonsága, m ert hosszú vezérgyökeret fejlesztvén 
állása oly szilárd, hogy gyérített állásban is ellentáll a szélviharok 
támadásainak. Term észetes felújítását megnehezíti azonban sok 
term őhelyen az a körülm ény, hogy ritkán terem  makkot, szórvá
nyosan csak m inden 3— 5-, jó  m agterm ést pedig átlag minden 
8  — 10 esztendőben ad. Ha tehát a tölgynek m esterséges felújítását, 
kivált szárazabb talajokon, hol a m esterséges felújítás rendkívül 
nehéz és költséges, a legkisebb m értékre akarjuk szorítani, a töl
gyesek m akkterm ő éveit a felújítás szempontjából m indig jól ki 
kell használni s gondoskodni kell a talajnak kellő előkészítéséről 
is. K ülönösen szükséges erről m eredekebb s avar fűvel benőtt 
hegyoldalokon gondoskodni, ahol a hulló makk, részint a völgybe 
gurúl, részint a fű között m egm aradván, a száraz föld felületén 
elszárad. Igen célszerű a ritkásabb s közelebbről kihasználás alá 
kerülő tölgyállabok m eredekebb helyein, egymástól 2 —3 m. távol
ságban olyan szintesen futó barázdákat készíteni, m elyek a hegy
oldal m entében részint folytonos, részint pedig a netalán már 
előzetesen m egtelepedett csem etés kihagyásával, m egszakított vonal
ban futnak.1) *)

*) V. ö. Erd. L, 1893. 478. 1.
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Céljuk a lehulló m akkot felfogni s csírázásának megfelelő 
talajágyat szolgáltatni. Kevésbbé m eredek hegyoldalokon vagy sík
ságon ezt a célt disznók behajtásával is el lehet érni. Előkészítő- 
vágást a tölgyállabok felújításánál alkalmazni nem  mindig szüksé
ges, m ert ezt a tölgyállabok, term észetüket jellemző ritkulásukkal, 
m agok végzik s ennélfogva sokszor csakis a vetővágás alkalmazá
sáról kell gondoskodnunk. E nnek alkalmas ideje a m agterm ésnek 
bekövetkezése, m értékét pedig a m agterm és nagysága határozza 
meg s eszerint a fennálló fatöm egnek 0 3  — 0 5  része szedhető ki, 
sőt megesik, hogy gyengébb m agterm és mellett egyes részeket 
kézzel való vetéssel kell pótolni. Ahol azonban a tenyésztés tár
gyát nem  képező fa ,  kiváltképp gyertyán is van a tölgyesben, ott 
jó  eleve, hogy be ne vesse a z erdő aljá t, előkészítővágással kell 
kiszedni a gyertyánt s azokat a cserjéket, m elyek erősen beárnyal
ják  a talajt. A ritkás tölgyesben vetővágásra sincs szükség. Várni 
kell a magakelt csem etékre s ezek azután csak felszabadítandók.

M inthogy a fiatal tölgycsem eték term észetüknél fogva a be- 
árnyalást hosszabb ideig nem tűrik, a fclszabadítóvágással késni 
nem szabad s azt m indjárt a csem eték m egjelenése után, vagy a 
vetővágást követő avagy legkésőbb a második év őszén úgy alkal
mazzuk, hogy első sorban csakis a legerősebb anyafákat vágatjuk. 
Az ezekből term elt nehezebb választékokat (oszlopok, rönkök stb.) 
mindig csak havon szállítjuk ki, nehogy a m egtelepedett csem e
tékben nagyobb kár essék. A felszabadítást fokozatosan hosszabb 
időre kell kiterjeszteni s csak, ha m ár a csem eték jól m egerő
södtek, vágjuk ki a végső vágással a m ég visszam aradt fákat.

E gyebekben itt is érvényesek a term észetes felújításra vonat
kozó s már ism ert elvek és szabályok.

2. A t ö l g y n e k  f e l ú j í t á s a  t a r v á g á s s a l .  Mint vilá
gosságot kívánó fanemet, olyan term őhelyeken, m elyek fagykáro
sításoknak nincsenek kitéve, egészen jól lehet tarra vágott terüle
teken vagy bárm ely más, a tölgy term észetének megfelelő talajjal 
biró tisztásokon, m esterséges úton felújítani vagy megtelepíteni. 
Különösen célszerű és előnyös a kocsános tölgyet m esterséges 
úton vetéssel vagy ültetéssel oly term őhelyeken felújítani, m elyek
ben az anyaállab talaját csakham ar m indenféle cserjék oly sűrűén 
lepik el, hogy a term észetes felújítástól megfelelő sikert nem  is 
várhatunk. Ilyen helyeken alkalmazzuk, ha a viszonyok m egen-

3 6V a d a s :  Erdőműveléstan.
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gedik, az irtással kapcsolatos tarvágást] em ellett a területet 2 — 3 
évig mezőgazdasági célokra használjuk s azután vessük be a már 
ism ert m ódon tölgymakkal. A tölgymakkvetés sorközeit ezután 
közteshasználatképpen művelve, a csem etéket a növekedésüket 
elősegítő kapálásban is részesíthetjük.

Ahol a fagyok gyakoriak s káros hatásuktól van okunk 
félteni csemetéinket, ott a tarra vágott területen telepítsünk ritká- 
san, előbb gyorsan növő fanem ekből pl. erdeifenyőből u. n. 
védőállabot s am időn felcseperedett, telepítsük alá tölgygyei. Az ily 
tölgyes nem csak fagy-, hanem  a gyom októl való elnyomatás ellen 
is biztosítva van. Am int a védőállab feladatát teljesítette, az alatta 
lévő tölgycsem etés teljes felszabadítása végett letarolandó.

A fiatal tölgyállabok, nehogy a gyom ok által elnyomassanak, 
különös gondozásra s az alább ism ertetett erdőlés lelkiismeretes 
alkalmazására szorúlnak. Emellett az állabban tenyésző alja-növény
zetet kímélni kell, m ert beárnyalásukkal nagyban hozzájárulnak a 
talaj term őerejének fentartásához. Ezt különösen hazai hegységi 
tölgytalajainknál nem  szabad szem elől tévesztenünk, m ert ezek a 
régebben  gyakorolt legeltetés következtében, a beárnyalás hiánya 
folytán amúgy' is elvesztették azt az őserőt, am ely a szép növésű, 
értékes tölgyesek fejlődésének feltétele. Ezért ne is ragaszkodjunk 
ahhoz, hogy ilyen helyeken elegyetlen tölgyállabokat neveljünk 
hanem elegyítsük olyan fanem ekkel (bükk, jegenyefenyő), melyek
nek talajjavító hatása kétségtelen.1)

5 . Az erdeifenyő-szálerdő felújítása.

R endesen szálerdő alakban kezelve, m esterséges úton történik 
az erdeifenyő felújítása, habár a term észetes felújítás sincs kizárva. 
Az állabok növekvési viszonyai a term őhelyek szerint igen külön
bözők. Az erdeifenyő a talajban ugyan nem  válogatós, a k ed 
vező talaj mégis nagy befolyással van mind a fa m inőségére, 
mind pedig a növekvés tartósságára. Minél gyöngébb a talaj, annál 
korábban szűnik m eg a fának hosszúságban való növekedése, de 
annál inkább erősebben fejlődnek az oldalágak, a korona te re
bélyessé lesz s ez a gyengébb egyedeket elnyomja. Természetes,

f) A tölgy tenyésztésére vonatkozó részleteket 1. Fekete L.: A töl. y  
■ís tenyésztése c. művében.
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hogy  ily körülm ények között az ilyen világosságot kívánó fane
m ekből álló erdőnek okvetetlenűl ki kell gyérülni. A kigyérülés 
term észetes következm énye a talaj elszegényedése, a gyom oknak 
nagy m értékben való elszaporodása, ami a növekedés apadását, ez 
pedig vagy rövid vágásfordúlónak alkalmazását vonja m aga után, 
vagy pedig a kigyérülés időszakában árnyattűrő, talajjavító fanem 
nek alátelep 'tését teszi szükségessé. A kigyérülés s talajromlás 
■veszélyén kívül számos más veszély is fenyegeti az elegyetlen 
erdei fenyő szálerdőt, mint különösen a rovarok, tűzveszélyek, hó
nyom ás és hótörések.

Fiatal korában az erdeifenyő-állab gyorsan nő; már 5-ik 
évében jól záródik a kellően telepített fiatalos, ha azonban pótlá
sokra van szüksége, ezek term észetesen késleltetik a záródást. A 
hosszúságban való növekvés m axim um át életének 15—30 éve 
között éri el, am ikor jó  talajon 0‘5— 0 7  m -1 nő évenként. A talajt 
ekkor a fiatal állab teljesen beárnyalja, sőt kitünően javítja is. Ezt 
a tulajdonságát gyengébb talajok javítására fel is használják, de 
am időn gazdag tűhullatása 40—50 éves korában megszűnik, ezért 
s kigyérűlésénél fogva megszűnik talajjavító szerepe is.

A vágatás kora a term őhely jósága szerint 50— 120 év között 
változik; minél szegényebb, szárazabb a talaj, annál rövidebb, jobb 
talajon pedig, vagy ha az erdeifenyőt más talajjavító fanem ekkel 
telepítik alá, hosszabb lehet a vágásfordúló. 1 2 0  évnél m agasabbat 
alkalmazni m indenképpen célszerűtlen.

1. A z  e r d e i f e n y ő  f e l ú j í t á s a  t a r v á g á s  a l k a l m a 
z á s á v a l .  Az erdei fenyőnek m esterséges felújítása igen sokféle 
m ódon történhetik. így felújíthatjuk a tarra vágott területet a 
■vetés és ültetés különböző m ódjainak alkalmazásával. Poroszország
ban, ahol nagy területet foglal el az erdeifenyő, a vetés módjai 
közűi m ég a teljes vetést is alkalmazzák, midőn ennek könnyebb s 
olcsóbb kivitele céljából a tarvágásokra juhot hajtanak, hogy ezek 
a fű lelegelésével s a talaj felszínének m egsebzésével a talajt a 
m ag befogadására alkalmassá tegyék, a vetés teljesítése után pedig 
a m agot a földbe tapossák. Ugyanezt a célt érhetjük el az erdei 
boro7ia alkalmazásával is. Kavicsos, vagy gyökerekkel átszőtt, me- 
redekebb hegyoldalokon, vagy ahol erdősítések pótlásáról van 
szó, kedvező sikert érhetünk el foltvetéssel. Ahol pedig a vágás- 
terület sűrű gyom okkal, hangával stb. van benőve, ott legcélsze-

36*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



» 6 4

rííbben alkalmazhatjuk a pásztás vetési, am ely különben a leggya
koribb az erdeifenyőnek vetéssel történő m egtelepítésénél. A  talaj
megművelés eszköze a közönséges- és az irtókapa.

Sík területen igen célszerű a talajt szántássa l a vetésre elő
készíteni, m időn kitűnő term őerejű talajokon a mezőgazdasági elő- 
használat sincs kizárva.

A vetésnél jobban van elterjedve az erdeifenyő ültetése. 
Erre a célra különösen nagyobb területek erdősítésénél, főkép
pen az 1— 2 éves meztelen gyökérzetű csem etéket használják. Itt 
különösen arra kell ügyelni, hogy a csem etéket sértetlen gyökér
zettel ne egyszerűen valamely ültető eszközzel készített hasítékba 
ültessék, hanem, hogy az ültetés helyén a talaj előbb megfelelően 
m egműveltessék, akár pászták, akár barázdák készítésével. Csakis 
ily eljárás biztosíthatja az ültetés sikerét. A talaj megművelését 
mellőzhetjük porhanyó, gyom osodásra nem hajló talajokon, vagy 
irtás után keletkezett vágásterületeken. Az ültetés ideje itt is 
a tavasz s különösen száradásra hajló hom oktalajokon az ültetést 
lehetőleg nedves időjáráskor végezzük. Ezt tartsuk szem előtt ak
kor is, ha az erdősítés gomolyos csem etékkel történik.

2. A z  e r d e i f e n y ő  f e l ú j í t á s a  f o k o z a t o s  f e l ú j í t ó  
v á g á s s a l .  A fokozatos felújító vágást az erdeifenyő felújításá
nál ritkán alkalmazzák, m ert világosságot kívánó term észete csak 
bizonyos term őhelyeken s ott is igen rövid ideig tűri a be- 
árnyalást.

Magzásának idejét korán, már 30—40-ik évében éri el s ha
bár a m agterm és igen gyakran, m ajdnem  m inden 2 -ik vagy 3 -dik 
évben gazdagon köszönt be, a csem eték mégis gyéren kelnek, 
m ert a mag csakis, ha porhanyó talajba jut, s kellően be is takar- 
tatik, csírázik kifogástalanúl. Az pedig, hogy a talajt a term észetes 
felújulás; sikere érdekében gondosan megműveltessük, aránytalanúl 
nagy költségbe kerül, ami a term észetes felújítás céljával semmi
képpen sincs összhangzásban. Legfeljebb úgy kerülhetjük ki a talaj
megművelés költségét, ha disznók behajtásával porhanyíttatjuk fel 
a talajt.

Az erdeifenyőnek term észetes felújítása csakis kiválóan jó 
termőerejű, üde, folyómenti talajon sikerülhet az ilynemű felújítá
sokhoz kötö tt várakozásoknak megfelelően, m ert sikernek azt, ha 
itt-ott nehány csoportban megtelepszik, nem tekinthetjük. Sikeres-
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•megtelepülése a m agavetés egyenletességétől s a talaj m inőségétől 
"függ. Csakis, ha a mag egyenletesen szóródik szét a felújítandó 
területen s ha a talaj be nem  gyomosodik, ha elég porhanyó és 
üde, várhatunk sikert a magavetésből. Száraz, sovány, kemény, füves 
talajon egyáltalában nem érünk célt.

A z előkészítő vágás, m inthogy a felújítandó állabok a felújítás 
korában úgyis ritkások, m ellőzendő s legfeljebb ott nyitandó, ahol 
m ég záródásban álló fiatalabb állabokat kellene 'felújítani. A vető
vágást valamely jó  m agterm ő évben úgy kell alkalmazni, hogy ál
tala a meglevő fatöm egnek körülbelül fele vétessék ki. M inden
esetre jó a vetővágás alkalmazásánál a talaj felületét valamiképpen 
felvágatni, vagy disznókkal feltúratni, hogy a lehullott mag csírá
zása lehetővé tétessék. Különösen azokat a fákat vágassuk ki, m e
lyeken kevés a toboz s főképpen ott vághatunk bátrabban, ahol 
előzetesen m egtelepedett csem ete van, m ert ennek felszabadítása 
a legsürsjősebb tennivaló.

A felszabadító , illetőleg végső-vágással sem szabad soha kés
nünk, nehogy a csem eték a beárnyalástól szenvedjenek. Egyéb
iránt a felszabadítás keresztülvitelének m értéke mindig a talaj mi
nőségétől függ, m ert száraz, sovány talajon a csem eték gyorsabb 
felszabadításukat kivánják, mint erőteljes, üde talajon, ahol az el- 
gyom osodás vagy a rovarok elszaporodásának m egakadályozása 
miatt a felszabadítást lassabban kell végeznünk. Nem különben 
lassúbb a felszabadítás ott is, ahol a vetővágás fái m agavetéssel nem 
újították fel kellőképpen a területet, midőn tehát még egy m áso
dik m agterm ést kell bevárni. Ha pedig ez esetleg a kellő időben 
be nem  következik, a végső vágás alkalmazása után a hiányokat 
ültetéssel kell pótolni. Az orm ányos bogarak távoltartása vagy leg
alább szaporodásuk megakadályozása végett, ha a tuskók nem 
irthatok, itt is célszerű legalább a tuskók kérgét lehántani s elégetni.

6. A vörösfenyő-szálerdő felújítása.

R endesen tarvágásos szálerdőalakban szokás kezelni, felújítása 
teh á t m esterséges úton, vetéssel vagy ültetéssel történik. Ritka ese
tekben, felújító tarvágás alkalmazásával term észetes úton is szokták 
felújítani.

Elegyetlen állabokban, világosságot kívánó term észete folytán, 
csak igen kedvező term őhelyi viszonyok között tenyészthetjük s
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ezért rendesen más fanem ekkel elegyesen alkot állabokat. Zárt,, 
elegyetlen vörösfenyő állabokban a fák koronázata gyenge fejlő- 
désű ágakból áll, m elyeknek lom bozata is igen gyér. Az ilyen ál- 
labok növekedése silány s ha csak idejekorán nem  erdőijük s 
esetleg alá nem  telepítjük, nehéz rajta segíteni, am iért többnyire a 
vörösfenyőrák (Peziza W illkommii) betegségének esik áldozatul.

A vörösfen>ő-állab növekedése általában gyors, tenyészeté
nek m eg nem  felelő helyen azonban növekedésének erélye korán 
megszűnik. Hosszúságban való növekedése általában az 5 —6 -dik 
évben jelentékeny m értékben emelkedik s maximumát a term ő
helyi jóság szerint 20—40-dik évében éri el. A nem  neki való 
term őhelyen növekedésének erélye már a 20—30-dik évben m eg
szűnik s azontúl már csak sínlődve él. Csakis a lúcfenyő m agas
sági övében s különösen meszes term őhelyen tenyészik jól; újab
ban azonban székiben telepítik alantabb fekvésű helyeken is, amit 
pedig eléggé kárhoztatni nem  lehet, mert növekedése ily helyeken 
már 30-dik évében visszamarad; fája vékony, puha s értéktelen,, 
holott valódi term őhelyén a tölgyét pótolja. Szép egyenes, értékesr 
épületfára alkalmas törzseket csakis elegyes állabokban lehet 
nevelni.

1. A v ö r ö s f e n y ő - . s z á l  e r d ő  f e l ú j í t á s a  t a r r a  v á 
g o t t  t e r ü l e t e n .  A felújítás történhetik  vetéssel vagy ültetéssel. 
A vetés különösen üde, tápláló anyagokban gazdag talajokon vezet 
sikerre. V ethetünk pásztákba, vetősorokba és fokokba, sőt a teljes: 
vetés is sokszor sikerül üde, porhanyó talajon, anélkül, hogy a 
terület megművelése válnék szükségessé. így  vethetjük a vörös
fenyő m agját kőgörgeteges vagy sziklás területeken is.

Felújítására, vagy valamely területen való m egtelepítésére 
általánosabban alkalmazzuk az ültetést, főképpen azért, m ert a 
vörösfenyő apró csem etéit éppoly sikerrel lehet elültetni, m int a  
nagyobbakat. Az ültetésnél nem szabad felednünk, hogy a vörös
fenyő világosságot kivánó s gyorsan növő fanem, miért is m ár 
eleve tágabb hálózatba kell ültetni, nehogy már fiatal korában a  
növekvésére annyira hátrányos szorongó állásba jusson.

Az ültetés ideje ennél a fanemnél is a tavass  s csak kivéte
lesen nagyon zord helyeken kell az őszi ültetésnek előnyt 
adni, m ert a vörösfenyő korán fakad s igy az elkésett hóolvadás- 
után tavaszszal sokszor a vörösfenyő kiültetésével is elkésünk.
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2. A vörösfenyőnek term észetes úton történő felújításáról 
csak a m agasabb term őhelyek szelidebb lejtőjű területem  lehet 
szó; ha rajtuk kisebb-nagyobb foltok, hézagok keletkeznek, a köny- 
nyen szálló vörösfenyő magjából kelt csem eték által felújulnak. 
Rendes vágásterületeket ezzel a fanemmel term észetes úton fel
újítani csakis elgyom osodástól m ent területeken, kisebb felújító tar
vágások alkalmazásával lehet.

B) Egyéb fanem ek felújítása.

Az itt felsorolt fanem ek hazai erdőgazdaságunkban nagyob- 
bára csak elegyesen jönnek  elő s ennélfogva felújításukról csak a 
legszükségesebb tudnivalókat jelezzük.

1. A fe k e te fe n y .ő . Hazánkban nagyobb területen, mint már 
említettük, Herkulesfürdő táján tenyészik s újabban a kopárok s 
részben a futóhom ok erdősítésénél alkalmazzák. Nagyobb erdősé
geket Bosznia-Hercegovinában s Alsó-Ausztriában alkot, mely 
utóbbi országrészben 70— 100 éves vágásfordulóval kezelik s egyes 
helyeken a iákat levágásuk előtt néhány évig gyantaszedésre is 
használják. M agtermő korát korán, már 30— 40-dik évében éri el 
s a m agterm őévek gyorsan, 2— 3 évenkint következnek egymás
után. Term észetes úton is felújítható úgy, mint fajtársa az erdei
fenyő, jobbára azonban m esterséges úton s főképpen ültetéssel 
szokták felújítani. Csakis nagyon kőgörgeteges vagy sziklás talajon 
ajánlatos vetést, m ég pedig a teljes vetést alkalmazni. Az ültetés 
éppúgy történik, mint az erdeifenyővel, anyagúi 1— 2 éves, jó  
term őhelyen iskolázott 3 — 4 éves csem etéket is használhatunk.

2. A s i m a f e n y ő .  Ú jabban a símafenyővel való felújítások és 
telepítések hovatovább tért hódítanak. Ezt nem  annyira fája ki
váló minőségének, mint inkább ama m egbecsülhetetlen sajátságá
nak kell tulajdonítani, melylyel a többi fanem fölött áll. Ugyanis 
a term őhely különböző viszonyaihoz nagyon alkalm azkodó, gyor
san növő s gazdag tűhullásával a talajt javító fanem. Ha eme ki
váló tulajdonságai mellé m ég a fagy-, szél- s hónyom ás irányában 
tanúsított nagy ellentálló képességét is sorozzuk, beláthatjuk, hogy 
erdőm ívelési szempontból a símafenyő különös figyelmet érdem el. 
Csem etéinek gyors növekedésénél fogva a gyom nem  árt neki, a tű- 
hullatás betegségének sincs kitéve s a beárnyalást sokáig eltűri. Ma
got már 25— 35 éves korában terem  s a m agterm és majdnem
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évenkint ismétlődik. A talaj m inősébe szerint 80— 120 éves vágás
fordulóban volna kezelendő' s tekintettel arra, hogy alsó ágait ne
hezen veti el, m ár kezdetben sűrű állást követel, ha szép, ágtalan 
s hengeres törzsek nevelését célozzuk.

Elegyetlen állabokban kezelni főképpen azért nem  célszerű, 
m ert rudas korában sokszor gom babetegségek tám adják meg, ho
lott erdei- vagy feketefenyő közé elegyítve, kitünően nő s állandó 
talajjavításával, különösen erdei fenyvesekben kiváló szolgálatokat 
tesz. Hézagok pótlására jóform án bárhol m egbecsülhetetlen, de 
fenyvesekben kiváltképpen a nedvesebb helyek beültetésére igen 
alkalmatos. Telepítése ültetéssel történik, mely célra 1 — 2 éves, de 
iskolázott 4 —5 éves csem etéket is sikerrel lehet használni. Az 
ültetés kivitele éppúgy történik, mint pl. az erdeifenyőnél.

3. A h a v a s i f e n y ő .  Csakis a legm agasabb term őhelyeken 
van erdőmívelési jelentősége s ott sem, mint elegyetlen állabok 
képzésére alkalmas fanem nek, hanem  főképpen hézagpótlónak. 
M agtermő korát későn, életének 50— 60. évében éri el s nagyobb 
időközökben, m inden 7 — 8 . évben terem  magot. Felújítása magas 
term őhelyén, a havasi övben, hol a kihasználás általában szálalva 
történik, a m agavetésre szorítkozik, habár csem etekertekben ne
velt 2— 3 éves csem etékkel éppúgy, m int iskolázott 4 — 6  éves 
csem eték kiültetésével annyival inkább kifogástalan eredm ényt ér
hetünk el, m ert a havasifenyő csem etéje kisebb gondozás mellett 
sem pusztúl el gyorsan s az idő viszontagságaival szemben nagyon 
edzett. Jónak bizonyúlt eme fanem felújításánál az az eljárás, mely 
szerint a csem etéket egym áshoz közel, csoportosan ültetik el, m ert 
ez az állás term észetes felújulását leginkább megközelíti. Magas, 
150— 200 éves vágásfordulóval kezelhető.

4. T  ö r p e f  e n y  ő. Erdővédelm i fontossága nagy, m ert a fa
tenyészet felső övében sűrű, alacsony állabjai m egakadályozzák a 
kő-, hógörgetegek-, s a földomlások keletkezését, miáltal védik az 
alantabb levő területeket. M agot az állab 30 éves korától kezdve 
minden 2— 3. évben terem  s felújításáról m aga gondoskodik ott, ahol 
fejszével vagy tűzzel hézagokat, réseket ütnek rajta. Valamely megfelelő 
term őhelyen szándékolt m egtelepítése vetéssel vagy ültetéssel tö r
ténhetik. E lőbbit jobbára a földes részek kiválogatásával foltonként 
eszközük, az ültetés pedig a magas term őhelyek csem etekertjeiben 
nevelt 4— 5 éves iskolázott csem etékkel sűrű csoportokban történik.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



5. A g y e r t y á n .  Tiszta elegyetlen állabokat ritkán alkot s 
ekkor is csak kisebb területeket foglal el. Rendesen a bükk vagy 
más fanem ekkel elegyedve tenyészik. Hasonló elbánás alá esik. 
mint a bükk. 40 éves korától kezdve csaknem  évenkint gazdagon 
terem  m agot s ennélfogva 80— 100 éves vágás fordulóval fokozatos 
felújító vágással annál inkább felújítható, m ert az árnyattűrő fane
mekhez tartozván, csemetéi a nagyobb fokú beárnyalást hosszabb 
ideig is baj nélkül tűrik. Gyors felszabadítása nem ajánlható, m ert 
lassan növő csem etéit a gyom ok könnyen elnyomják s a hőségtől 
is sokat szenvedhetnek. Különösen fagyzúgokban ajánlatos gyer- 
tyánállabokat telepíteni s fentartani, m ert a fagy legkevésbbé okoz 
ebben a fanem ben kárt s nem csak természetes, de m esterséges úton 
is felújítható vagy telepíthető, akár vetéssel, akár ültetéssel.

6 . A z é g e r e k .  R endesen kezelt, több 100 holdra terjedő 
szép égerállabok nálunk csak a Hanságban vannak. Á ltalában a 
folyók, patakok mellékeit foglalják el a kisebb-nagyobb égeresek, 
hol többnyire szálalva kezeltetnek. Ott, ahol rendes kezelés alat 
állanak, a mezgés égerállabok vágásfordulóját az elérni szándékolt 
törzsm agasság s vastagság szerint 30 — 80 évre szokás megállapí
tani, m ert m agterm ésre az égerállaboknál 30—40. évüktől kezdve 
szám íthatunk s legnagyobb átlagnövedékük is a 35. év körüli évek 
valamelyikére esik. Csakis o tt újíthatok fel term észetes úton m ag
ról, ahol a gyérített állab talajának elgyom osodásától tartani nem 
kell, ellenkező esetben pedig tarvágások alkalmazásával, ültetéssel 
történ ik  felújításuk.

A  hamvas éger, gyökereinek kiváló sarjadzási képességénél s 
növekedésének csekélyebb tartósságánál fogva inkább sarj- és 
középerdő-, mint szálerdőalak képzésére alkalmas.

7. A s z e l í d g e sz t e n y e, h á r s ,  szi l ,  j u h a r ,  k ő r i s  
szintén olyan fanemekül tekinthetők, melyek bizonyos term őhelyi- 
s gazdasági viszonyok között szálerdők képzésére alkalmasak. 
A  szelídgesztenye kivételével, a többiek hazai erdeinkben jobbára 
inkább szórványosan, vagy kisebb-nagyobb csoportokban, a főfa- 
nem ekkel elegyedve, tenyésznek.

A szelídgesztenye felújítása s m egtelepítése rendesen vetéssel, 
m ég pedig barázdás-, folt-, vagy kapa alá való-vetéssel, de 1 — 2  

éves csem eték ültetésével is történik. Az ültetést többnyire csak 
hézagok pótlásánál alkalmazzák s ekkor rendesen m ár idősebb,
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4 —5 éves csem eték kerülnek kiültetésre. M inthogy a nyesést 
a szelídgesztenye jól tűri, csonkított csem etékkel is szokás ül
tetni, különösen ahol sarj erdőalak képzése van célba véve. 
Bárm iként tö rtén jék  is m egtelepítése, m indig számolnunk kell ér
zékenységével, m elyet a fagyok iránt tanúsít s ezért csakis lehető
leg védett term őhelyeken nevelhetjük fel sikerrel. A  kezelési eljá
rás hasonló a tölgyéhez.

A /társ szálerdőképpen csem eteültetéssel nevelhető, a szil 
nem különben, holott a juharoknál és kőrisnél nem  ritkán tapasz
taljuk, hogy m agavetéssel is felújulnak, bár állabok felújításánál 
vagy telepítésénél hézagok pótlására, illetőleg az elegy képzé
sére e fanem ek csem etéinek ültetésével biztos sikereket érhetünk 
el, történjék az ültetés akár kisebb-nagyobb csemetékkel, akár pe
dig suhángokkal.

C) Különleges szálerdőalakok.

1 . A k é t  k o r ú  s z á l e r d ő  f e l ú j í t á s a . 1) A kétkorú  szál
erdőalaknak olyan bükkösökben van helye, amelyek közé a tölgy 
is elegyedett s ahol ez utóbbi fanem ből értékes, vaskos törzseket 
akarunk nevelni. Az ilyen erdők felújítása, kezelése következőkép
pen történik:

A bükköt a m egállapított 80 vagy 100 éves vágásforduló be
tartásával term észetes úton, fokozatos felújító vágással úgy újíthat
juk  fel, hogy az előkészítő vágás nyitásánál a fatöm egnek körül
belül 15°/o-át egyenletes elosztással szedjük ki. A m agterm és be
következésével alkalmazott vetővágással, a meglevő fatöm egnek 
3 0 —35 százaléka kerül ki s a csem eték kikelése után az álla- 
bot a szükséghez képest fokozatosan m indaddig ritkítjuk, m íg 
a bükkcsem eték teljes felszabadítása, vagyis a végső vágásnak al
kalmazása nem  válik Szükségessé.

A  tölgyek közül a bükkösnek ily m ódon történő kezelése 
mellett holdankint 50— 60 drb. oly szép növésű példányt hagyunk 
meg, amelyek m ég egy vágásforduló idejét necsak kitartani, hanem 
ezalatt oly m értékben növekedni is képesek legyenek, hogy a 
bükk jövő levágásakor 180— 200 éves korukkal, kifogástalan minő
ségű erős m űfatörzseket szolgáltassanak s maghúllásukkal a tölgy-

1) V. ö. F ek e te  L. ,A tö lgy és tenyésztése1. 16S. 1.
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állab m egm aradását is biztosítsák. Jegenyefenyő- s tölgyállabok- 
ban is lehet alkalmazni ezt a módot.

2. A m ó d o s í t o t t  b ü k k s z á l e r d ő - a l a k . 2) A bban áll, 
hogy a bükkállabot valamely m akkterm ő évben, 70— 80 éves ko
rában, 0 '3 — 0'4 részéig egyenletesen m egritkítjuk, vagyis holdan- 
kint csak körülbelül 150—200 drb. szép törzset hagyunk állva s a  
makkhúllásból, vagy ennek nem sikerülése esetében a m esterséges 
úton alattuk keletkezett bükkfiatalost csakis arra használjuk fel, 
hogy a talaj beárnyalásával, annak term őerejét fentartsa. 30—40 
évig hagyjuk ilyen gyérített állásban az állabot növekedni s ez
alatt az idő alatt elérve 1 0 0 — 1 2 0  éves korát, a világosság korlát
lanabb élvezete mellett törzsei vaskos fejlődésükkel a fa m inősé
gét olyan m értékre fokozzák, amit rendes kezelés mellett elérni 
nem  lehet. Ez idő alatt a fák koronái is záródnak s m agterm é
sükkel az alóluk kiirto tt vagy elcsenevészve m aradt fiatalost új élet
erős csemetéssel pótolhatjuk.

M inthogy először Seebach hannoveri főerdőm ester alkal
mazta ezt a m ódot a 30-as években, Scebach-féle szálerdögazda- 
sáonak is nevezik.

o

3 . A v i g á l y o s  g a z d a s á g r ó l .  A  vigályos gazdaság 
alapeszméje s kiindulópontja az, hogy a kezdettől fogva egykorú, 
egyform a növésű s teljes záródásban álló fák által képezett álla- 
bok m inősége és értéke nem  üti m eg azt a m értéket, amely az 
okszerű erdőgazdaság követelésének megfelel, m ert a többé- 
kevésbbé szorongó törzsek magassági növekedésével a világosság 
hiánya miatt a vastagságban való növekedés nem  tarthat lépést.

Ezért a vigályos gazdaság elvei szerint az állab fáit m ár 
korán kell világos állásba helyezni s a kijelölésnél és gyérítésnél 
arra ügyelni, hogy azok a fák hagyassanak meg, m elyek egészsé
ges állapotuknál s fejlettségüknél fogva a vágatás korát előrelát
hatólag jó  m inőségben érik el. Ehhez képest a vigályítás úgy tö r
ténhetik, hogy az állabnak 25—35 éves korában a meghagyásra 
kiválogatott fákat szomszédjaik nyom ása alól felszabadítjuk, vagyis 
úgy gyérítünk, hogy a m eghagyott fák egym ástól körülbelül 4 —5 
m éterre, koronáik pedig  50—80 cm. távolságra álljanak egymástól. 
Ezzel az eljárással elősegítjük a koronának terebélyes fejlődését s

2) V. ö. H eyer-H ess: W aldbau IV. 4S4.
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gazdagabb táplálkozást biztosítva, a törzsek zöm ök fejlődése mel
lett ellentálló képességük is fokozódik.

Ha a m eghagyott erőteljesebb fák között, illetőleg alatt ki
sebb nagyságú törzsek is vannak, m eghagyásuk a talaj term őerejé
nek megóvása szempontjából okvetlenül szükséges s ezért ebben 
az alattas állabban a vigályitás alkalmával csakis a szükséghez 
m érten m érsékelten gyérítünk. Mihelyt az állabot alkotó s szabad 
állásba helyezett törzsek koronái az alattas állab koronáival érint
kezésbe lépnek, a vigályító vágást azonnal ism ételnünk kell s ezt 
úgy folytatjuk tovább az állab kihasználása idejének bekövetke- 
zéseig.

A vigályító gazdaság ezt a m ódját ott alkalmazhatjuk, ahol 
az állab töm ött fejlődésű, sűrű koronákból képezett fákból áll, me
lyek, ha erősebben m eg is ritkittatnak, sűrű koronájuk adta árnyé
kukkal a talaj term őképességét bizonyos m értékben képesek m eg
védeni, vagy, amely állabban a felszabadítandó fanem ek gyorsabb 
növésűek, mint az alattas állabé, m ert ellenkező esetben a gyérí
tést a törzsek oly nagy m ennyiségére kellene kiterjeszteni, hogy 
ezáltal a vigályitás céljával éppen ellenkező eredm ényt érnénk el.

Ha attól kell tartanunk, hogy az állab korai vigályífásával a 
törzsek magasságban való növekedése szenvedne s különösen 
egyes lom bfanem eknél a világos állás a koronák túlságos eltere- 
bélyesedését, fattyúhajtások képződését s általában a törzságak 
fejlődését segítené elő, abban az esetben elég, ha a vigályítást az 
állabnak csak 60— 70 éves korában alkalmazzuk s addig az állab- 
gondozást megfelelő gyérítésekkel végezzük. Ez különösen jól al
kalmazható oly állabokban, am elyekben valamely árnyattűrő fanem, 
pl. a bükk, valamely világosságot kívánó fanemmel, pl. tölgy
kőris- vagy juharral elegyesen fordúl elő. Ily állabviszonyok mel
lett legcélszerűbb úgy eljárni, hogy a tölgynek m egállapított vá- 
gatási koráig holdankint 60— 100 drb jó l kifejlett koronájú, értékes, 
vaskos tölgyépületfát nyerjünk. Ezt úgy érjük e l,1) hogy a 
kezdettől fogva megfelelően alkalmazott gyérítésekkel a töl
gyeket a szabadabb álláshoz fokozatosan szoktatjuk mindaddig, 
míg életük 60. évét el nem  érik. E kkor erősebben alkalmazzuk a 
gyérítést (elővigályítás) s 70—90 éves koruk között különösen az

')  V. ö. F ek e te  L . : ,A tölgy és tenyésztése ' 166. 1.
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árnyattűrő fákat — jelen  esetben a bükköt —  s a vékonyabb 
tölgyeket oly m értékben vágatjuk ki, hogy a legszebb fejlettségű, 
egyenletes koronával biró tölgyekből csak annyi maradjon, ameny- 
nyi a vágásforduló végén történő kihasználás idejében (az állab 
120— 160. évében) a területet beárnyalni képes legyen. Ez idő 
alatt a bükk- és gyertyánanyafák magavetéssel a m ár meglevő 
csem etés vagy fiatalos hézagait is pótolhatják, ha pedig ez meg 
nem  történt, az árnyattűrő alj fa hiányait bükk- és gyertyáncsem e
ték-, vagy suhángok ültetésével egészítjük ki. Az ekképpen kiegészí
tett gyertyánaljafát rövid, 1 0 — 2 0  éves vágásfordulóval sarjerdőalak-, 
a bükköt pedig hosszabb vágásfordulóval szálerdőalak gyanánt ke
zelhetjük, midőn azután a tölgygyei együtt, tehát 50— 90 éves korá
ban taroljuk le.

A vigályos gazdaságot alátclepítéssel kapcsolatosan igen cél
szerűen alkalmazhatjuk, különösen silányabb term őhelyeken levő 
s aljafát nélkülöző állabokban. Ezzel az eljárással még 70—80 éves 
állabokban is jó  eredm ényeket érhetünk el. Az állabot ú. n. clő- 
vágásokkal egyenletesen s fokozatosan m eggyérítjük s csak miután 
a m eghagyásra szánt törzsek koronájuk gyarapodása folytán jobb 
fejlődésnek indúltak, alkalmazzuk a vigályos vágást, melylyel az 
állab záródását a teljesnek körülbelül 0'6-re szállítjuk le. Ezt nyom 
ban követi az árnyattűrő fanem ekkel való alátelepítés, mely célra 
megfelelő fanem ek a bükk, gyertyán, jegenye- és lucfenyő, vala
mint a hárs és sím afenyő is. Tény, hogy az á tte lep íté sre  legal
kalm asabbak a bükk- és jegenyefenyő, m ert ezek a beárnyalás 
legerősebb fokát jól tűrik s emellett a talajt is leginkább javítják. 
Fagyzúgok á tte lep ítésé re  a legjobb szolgálatot teszi a gyertyán, 
üde, jó  term őtalajon pedig jó  sikert biztosít a lúcfenyő is.

A vigályos vágással kapcsolatos á tte lep íté sn é l két esete t kell 
m egkülönböztetnünk, t. i. az á tte le p íte tt  fanem vagy fanevelés 
céljára szolgál, vagy csakis talajtvédő szerepre van hivatva.1)

Az első esetben a vigályos vágást folytatólagosan oly mér
tékben kell alkalmaznunk, hogy az á tte le p íte tt  fanem ek is m eg
felelően növekedhessenek. Kihasználásuk történhetik  a főállab fáival 
együttesen, ha ezek levágása idejében az alátelepítettek is kihasz
nálásra érettek. Ha pl. valamely tölgyállabot jegenyefenyővel, an-

') V. ö . H eyer-H ess: W aldbau IV. p. 431.
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nak 50. évében telepítettünk alá s a tölgy vágás fordulója 160 év
vel van megállapítva, a k k o ra  1 1 0  év múlva bekövetkező kihaszná
láskor a jegenyefenyőt a tölgygyei együtt vágatjuk ki. Ellenben, 
ha  az alátelepített állab a főállab kihasználása idejében, ennek 
csak fele korát érte el, abban az esetben a kétkoiú szálerdő  (lásd 
ugyanott) képzése van helyén.

A második esetben, midőn t. i. az alátelepítés csak a talaj 
term őképességének megóvása szempontjából történik, a vigályos 
vágást m érsékelt gyérítés alakjában alkalmazzuk, hogy ezáltal az 
alátelepített fanem ek csakis elbokrosodva födjék a talajt. Ha a fő
állab árnyattűrő fanemből áll, pl. bükk- vagy jegenye fenyőből, a 
vigályítás után bekövetkező m agterm és megfelelően gondoskodik 
a talajtvédő növényzet m egtelepedéséről is s ezt ilyen esetben a fő- 
állabot alkotó fanem ek magavetéséből keletkezett csem etés alkotja.

Ha azonban a vigályítás alá kerülő főállab valamely világos
ságot kívánó fanemből áll, abban az esetben m esterséges úton, 
vetés vagy ültetés által történő alátelepítéssel kell az árnyattűrő, 
talajtvédő növény m egtelepítéséről gondoskodni. A szabad állásba 
ju to tt főfák a világosság hatása folytán vastagságban tetem esen 
növekednek s koronájuk rendesen annyira el szokott terebélye
sedni, hogy ezalatt az aljanövényzet csak sínlődve nő, sőt nagy 
része el is pusztúl.

Igen erős m űfaterm elést célozva, a gyérítést a vágásforduló 
végéig ismételve, oly m értékben folytatjuk, amilyen az aljanövény
zet m egélhetésére szükséges.

3. Fejezet.
A sarjerdő felújítása.

A sarjerdő mint tuskó- vagy gyökérsarjakból keletkezett s 
magzó korát el nem  ért erdő m ár elég kim erítően lön tárgyalva, 
úgy szintén azok az általános gazdasági elvek, am elyek a sarj- 
erdők felújításánál szem előtt tartandók, ezért itt csak azokat az 
alakokat kell m egism ertetnünk, m elyek a törzsökös alakból leszármaz- 
tathatók s am elyeket az erdőgazdaság különböző céljai szerint 
képeznek.

A törzsökös alaknál, m ely a rendes sarjerdőt alkotja, a sarjerdők 
felújításáról eddig m ondottak egészben érvényesek, s azt is tudjuk 
már, hogy a rendes sarjerdő képzése által elérendő cél, tűzifa s
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kisebb m éretű épületi és szerszámfa termelése, m iért is a vágatás 
kora a helyi viszonyok, fanem s különösen a cél szerint, 15—60 év 
között változik. Vágása őszszel,- m ég pedig a lombhullatás kezdeté
től, decem ber közepéig, vagy tavasz szá l február közepétől március 
végéig történik. Mind a kettőnek, tudvalevő, meg vannak az 
előnyei és hátrányai, azért mindig a kezelő belátása és körül
tekintő gondoskodása dönt a vágás idejének megállapítása iránt 
úgy, hogy az előnyök a hátrányok fölött túlsúlyban legyenek. 
A vágás m ódja s kivitele sem közönyös a sikerre nézve s azért 
a  kezelőnek résen kell lenni, hogy a felújítandó fák elég mélyen 
s éles szerszámokkal vágassanak. A mély vágás a keletkező sarjak 
önálló m eggyökeresedését segíti elő, az éles szerszámok haszná
lata pedig a síma vágáslap beforradását gyorsítja. Ezért szükséges, 
hogy a favágók a földdel gyakran érintkezésbe kerülő fejszék 
gyorsan tompuló élének kiélesítésére élesítő eszközökkel (fenőkő, 
reszelő) ellátva legyenek. V ékonyabb suhángoknak vagy csem e
téknek  tőrevágása legcélszerűbben a nagy fanyeső-ollóval tö r
ténik, de ha fejszét akarnak használni, nehogy a csem ete kellő 
ellenállás hiányában a vágás helyén szálkás legyen, azaz kiszilán- 
kosodjék, jó, ha m inden esetben a csem ete mellé egy másik munkás 
rúdvégre erősített tuskódarabot tart, hogy a szükséges ellenállást 
ez adja meg. A vágás kitakarítása s a sarjak további kezelése már 
az előbbiekből ismeretes.

A) Rendes sarjerdőalak.

i .  A gyertyán- sarjerdő fe lú jítá sa .1)

A gyertyánt sarjakból felújítani nagyon háládatos feladat, m ert 
am int m ár ismeretes, sarjadzási képessége nem csak rendkívül nagy, 
de igen tartós is. És ha ehhez hozzá veszszük sűrű záródást ked 
velő, jó l árnyaló sajátosságát s ezzel kapcsolatos talajjavító k é
pességét is, az elegyes állabképzésnél főképpen m int hézagot pótló, 
sokszor nagy jelentőséggel bírhat.

Egym agára nem  igen tanácsos tenyészteni, m ert sarjhajtásai 
is épp úgy, m int a magról kelt egyedek, lassan nőnek, ennélfogva 
m ás fanemeknek, lágy lom bfáknak közbeelegyítése m indenképpen 
szükségessé válik. Ezek term észetesen, am int a gyertyánt nagyon

') A rendes-tölgysarjerdő felújítására az általánosságban elmondottak érvé
nyesek.
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túlnőtték, ismételve tőre vágandók. A  gyertyánt sarjerdőképpen 
rendesen 20— 30 éves vágásfordúlóval kezelik s emellett többnyire 
jó m inőségű dorongtüzifát szolgáltat. Vágása vagy késő őszszel 
vagy korán tavaszszal történik a már ism ertetett elvek és sza
bályok betartása mellett.

M inthogy egérjárás alkalmával a fiatal sarjhajtások az egerek 
hántásától sokat szenvednek, ennek elkerülése végett az ily vágá
soknak disznókkal való feltúratása a leghathatósabb védelmet 
szolgáltatja.

2 . A bükk- sarjerdő felújítása.

A bükkállaboknak sarjakról való felújítását lehetőleg kerül
nünk kell, m ert a bükk sarjadzó képessége gyenge, nem tartós s 
csak fiatal, erőteljes növésű fák levágása után visszamaradt tüs
kökről nyilvánúl olyan m értékben, hogy a keletkezett sarjak fákká 
nevelhetők. Egészen fiatal, m agról nevelt suhángok levágása után 
a sarjak a gyökérfő közelében levő alvórügyekből fakadnak, idő
sebb fák levágásánál azonban m indig a tuskó vágáslapja szélén 
dudorodó 1 — 2 éves behegedési szövetből. A háncs és szijács 
között keletkezett sarjak tehát nem válhatnak önállókká, mert 
mindig az eredeti tuskórészszel m aradnak összefüggésben s azért 
jobb  a bükksarjerdőket tavaszszal, mint őszszel vágni, m ert őszi 
vágás mellett a tél fagya a kérget a vágáslapján többnyire lere- 
pesztvén, a sarjhajtások keletkezését lehetetlenné teszi, holott a 
tavaszi vágás után a hegedés nyom ban kezdetét veszi s a tél be- 
következéseig már annyira összeforrasztja a kérget a farészszel, 
hogy közéjök nedvesség nem szivároghat s a hideg kárt nem  tehet 
bennök. Mindamellett, különösen ha a tuskók már idősebbek, nagy 
részüknek sarjadzása elm arad s így a felújított állabban mindig 
kisebb nagyobb hézagok keletkeznek.

Ezért, ha bükksarjerdőt akarunk nevelni, a magról keletkezett 
erdő levágásával sohasem  szabad késni, hanem  az erdőt legké
sőbben 30 éves korában kell vágatnunk, m ert ebben a korban, 
m ég alvó rügyekből keletkezett, tehát m ég önállósítható egyedek- 
ből nevelhetjük föl erdőnket. A  m ásodik 30 éves vágásfordúló 
végén ism ét tavaszszal vágjuk az erdőt, hogy a behegedési szövet 
képződését és sarjadzását lehetővé tegyük, m ert akkor alvó rü
gyekből hajtásokat csak a teljesen önállóvá vált, tehát a régi
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tuskótól teljesen független egyedektől várhatunk. Ezután a vá
gásokat a bükkállabok fáinak sajátos természetéhez képest m indig 
úgy végeztetjük, hogy a levágás ne tőben, tehát a régi fában, ha
nem  a hajtásból keletkezett új farészben, tehát ott, ahol a hajtás 
a tuskóból kilépett, történjék, m ert a bükk csak a fiatalabb fa
részből képes új s fává nevelhető sarjakat hajtani. E bben a tekin
tetben tehát a bükk kivétel, s ennélfogva a bükksarjerdő felújí
tásánál azt a szabályt, hogy a fákat lehetőleg mélyen vágjuk, nem 
alkalmazhatjuk. Különösen idősebb állabok felújításánál nem  szabad 
ezt figyelmen kivül hagynunk.

3. A  szelídgesztenye-sarjerdő felújítása.1)

Az erdőket alkotó gesztenyéseket túlnyom ó részben rövid 
vágásfordúlóval sarjerdő-, vagy közép- erdőalak gyanánt kezelik. 
Tenyészetének legjobban megfelel a mély és üde hom okos agyag
talajjal bíró oly termőhely, m elyen a gesztenyés a nap közvetetlen 
hevétől és a tavaszi fagyoktól védett északi és északkeleti oldalakat 
foglalja el. A szálfa és gyümölcstermelés a jó  talajt és m eleg ég
hajlatot kívánja, míg a sarjerdő rossz talajon is szép fatermést ad.

A sarjerdőket &—20 éves vágásfordúlóban tavaszi (március, 
április) vágással szokás kezelni s ném ely vidékeken a rúdfa fel- 
használásával együtt a lehántott cserzőkérget is értékesítik.

A csem etéket csem etekertekben úgy nevelik, mint a tölgy
csem etéket; 1 — 2  éves korukban erdősítenek velők s kiültetésük 
után egészen a föld színéig lecsonkíttatnak. Sarjadzó képességök 
igen nagy, különösen, ha az első vágás 1 0  éves korukban tö r
ténik. Az ekkor jól m eggyökerező tuskó oly erős, hogy 100 éves 
koráig is jól növő, egészséges törzseket növeszt. Hogy ez a fanem 
mily rendkívüli sarjadzó képességgel bír, m utatja az, hogy a 
Kernes-Apáti (Zala m.) község határában levő gesztenyésben 1879. 
évben levágott 100— 130 cm. vastag, 150— 200 éves törzsek tüskéin 
1 0  év múlva átlagosan 6 — 8 , m integy 1 0 — 1 2  m. hosszú és 
15—20 cm. vastag, egészséges és életerős sarjak voltak láthatók, 
amelyek 4 — 5  éves korukban m ár m agot is bőven term ettek.1 2)

A szelídgesztenye sarjerdőnek előnye a tölgysarjerdő felett

1) V . ö. E rd é sz e ti L . 1885. 1. 1.; 1886. 233. 1.
2) V . ö. E rd . L . 1S89. 259. 1.

V a d a s :  Erdömííveléstan.
0 7
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az, hogy sokkal gyorsabban nő, 1— IV 2 m étert egy év alatt s így 
ham arább szolgáltat kisebb m öfának és szőllőkarónak stb. alkal
mas anyagot.

A gesztenyések kezelésénél általában azok az elvek és sza
bályok legyenek irányadók, melyek a tölgyesek kezelésére nézve 
érvényesek. Enyhe kiima és üde talaj mellett, ha a fafogyasztás 
is megfelelő, képezzünk szálerdőalakot, melynél mind az épületfa- 
term elésre, m ind a gyümölcs értékesítésére fektessünk súlyt; rosz- 
szabb, sekélyebb talajon és zordabb fekvés mellett, kisebb erdő
birtokon, igen célszerű 15-—20 éves vágásfordúló alkalmazásával 
rúdfa-, szőllőkaró-s cserzőkéregterm elés céljából sarjerdőalakot ké
pezni; 2 0  évnél m agasabb vágásfordúlót alkalmazni azért nem  
célszerű, m ert a sarjhajtások könnyen a sudarszáradás vagy bél- 
korhadás áldozatául esnek.

U gyan a gesztenyés az elegyítést általában nem  kedveli, mégis 
ott, ahol az állabban nagyobb hézagok találhatók s ahol a záródás 
hiányának kiegészítése a talaj term őerejének fentartása végett 
szükséges, az elegyítést sem  mellőzhetjük. E rre a célra a term ő
helyi viszonyok szerint a gyertyán, bükk, tölgy, szálerdőben a 
lúc, sőt a jegenyefenyő is alkalmas fanem ekül szolgálnak. Egyébiránt 
m aga a gesztenye is nagy, erős s lassan korhadó lombjával a 
talajt javító fanem ek közé tartozik.

4. Az ákác-sarjerdő felújítása.

Az ákácnak ültetés útján való m egtelepítését s az ezzel egybe
kötö tt m unkálatokat már ismerjük s tudjuk azt is, hogy a csemeték 
tőre vágásával erős sarjhajtások keletkeznek, m elyeknek növeke
dése az első esztendőkben fölülmúlja a csonkítatlanul m aradiakét.1) 
Az őszszel elültetett csem eték tőre vágása mély vágással tavaszszal 
történik. Így a csem ete csak 1 — 2  hajtást fejleszt, s ezek sokkal 
jobban  növekednek, m int a magasabb vágás után keletkezett 5 — 6  

sarj hajtás.
Gyors növekedésénél fogva m ár 4 — 6  éves korában elég 

vastag dorongfát szolgáltat; vágásfordulóját m ostan ott, ahol tűzi- 
s szerszámfa term elése a cél, általában 1 2 — 2 0  évre szokták m eg
állapítani. E bben  a korban történik a vágása, midőn a vágás után 
keletkező sarjakról ismét új sarjerdőt nevelnek.

*) A magról kelt ákácállabra vonatkozólag 1. Erd. L. 1877. I. 10—13. 1.
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M inthogy az ákác gyökerekről legjobban sarjadzik az összes 
fanem ek között, sarjakról történő felújítására ezt a tulajdonságát több 
helyütt eredeti m ódon használják fel. így  a szeged-vidéki hom ok
területeken lévő akácosoknak sarjról való felújításánálx) az ákácot 
nem  vágják le, hanem  tuskéstől szedik ki. A kiszedésnél arra 
ügyelnek, hogy az ákácnak a talaj felső rétegében m esszeterjedc, 
vastagabb s könnyen kiszedhető gyökerei a földben maradjanak, 
m ert ezek sarjadzásából kell az új erdőt nevelni. Midőn a vágás 
fája már ki van szállítva a felújítandó területről, a gödröket körül
belül 3/ i  részben betem etik. Ezt tenni azért előnyös, m ert ily el
járás mellett a sarjak 10— 14 nappal később erednek, miáltal a 
vágás végső kitakarítása közben a területen való járás-kelés meg 
van könnyítve.

A gödör ki nem  töltött része megtelik a lehulló lombbal, 
mely ott elkorhadva lényegesen hozzájárul a talaj term őerejének 
fentartásához.

Nógrádban Rappon. Pest megyében Vácon a tüsköt körül ássák és a 
fát tőből vágják ki. így is erősebb sarjak származnak s nem dűlnek ki, mint 
a tuskóról eredők, mert ezeket könnyen letöri a szél.

Az ákácsarjak között mutatkozó hézagok pótlása legcélsze
rűbben s legolcsóbban ú. n. sűrítő  árkok ásásával történik.2) A m eg
levő sorok folytatásában ott, ahol hiány mutatkozik, ásóval egy 
ásónyom  szélességben 30— 35 cm. m ély árkot készítenek, miközben 
a talaj felső rétegében keresztül-kasúl húzódó gyökerek részben 
megsérülésük-, részben pedig a nyitva hagyott árokba jutó vilá
gosság hatása folytán sarjak hajtására késztettetnek. Ezáltal a 
sarjak a sűrítő árkot egész hosszában úgy növik be, akár csak 
helyén m agvetést alkalmaztunk volna. Term észetes, hogy az így 
keletkezett sarjak kezdetben m ég nagyobb gondozásra szorúlnak, 
mint a közönséges sarjak, m ert sűrűbben verődnek fel emezeknél. 
A  gyérítést ennélfogva az akadálytalan növekedésre való tekin
tettel már a m ásodik évben kell m egkezdeni s folytatni addig, 
amíg a m eghagyandó sarjak önálló jó  növekedése nincs biztosítva.

Az ákácosoknak irtással egybekötött felújítása —  eltekintve 
a nagyobb s értékesebb faanyag nyerésétől —  tisztán a felújítás 
sikere szempontjából is előnyösebb a tarvágásnál, m ert a tarvá-

’) V. ö. Erdészeti Lapok 1892. 398—399. 1.
2) Lásd ugyanott.

37*
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gással a tuskóról keletkezett sarjakat a szél s esetleg a marha, 
vagy vad sokkal könnyebben letörheti, m int a gyökerekből szár- 
mazottakat. Az irtásos felújításnak további előnye az, hogy általa 
nagyobb terület lesz erdősítve, mint a tuskósarjakkal történő 
erdősítésnél, m ert az utóbbi esetben a tuskón legfeljebb 1 — 2  

sarjhajtást nevelhetünk fává, holott a kiirtott törzs visszamaradt 
gyökérzetének a betöltö tt gödör szélén, nagyobb területen kibújt 
sarjaiból 4—5 darabot is felhasználhatunk sarj fatenyésztésre.

A  sűrítő árkok tapasztalás szerint csak ott alkalm azhatók 
sikerrel, ahol a felújítás vágással s nem  irtással tö rtén t s ahol az 
ákác gyökerei m ár elég erős fejlődésűek. Legjobb akkor ásatni, 
m ikor az ákác telepítvény felserdült, de gyér, a hézagok, ritkás 
helyek besűrítése végett. D e öreg ákácost kivágás után is lehet 
keresztül-kasul szeldelni sűrítő árkokkal s az eredm ény kitűnő. 
Természetes, hogy az ákácnak irtással való kezelése csakis ott 
teljesíthető, ahol a talaj eléggé m eg van ülepedve s különben is 
oly term észetű, hogy sem m egindúlásától (futóhom okon), sem pe
dig vízmosások keletkezésétől (lejtős helyeken) tartanunk nem 
kell. Mert, ha ily veszélyek előállhatnának, abban az esetben, rendes 
vágással újítjuk fel az ákácot s erre nézve érvényesek a sarjerdő 
felújításánál általánosságban ism ertetett elvek és szabályok.

V édelem re az ákácállab főképpen a közönséges- s az üregi 
nyúl károsításai ellenében szorúl, m ert ezek nagy előszeretettel 
hántják az ákác sarj hajtásait.

5 . A fűz- sarjerdő  felújítása.

A fűzfajokat aszerint csoportosíthatjuk, am int tenyésztésük 
tulajdonképpeni célja tűzi- és rőzsefatermelés, avagy fonóvessző 
nyerése.

A tűzi- és rőzsefaterm elésre szolgáló fűzeseket legelőnyösebb 
term őerőben nem szűkölködő, üde talajú, enyhe term őhelyeken 
tenyészteni. Valódi term őhelyük tehát a folyammelléki, áradásos 
talaj, amelyen kitűnő fejlődésükkel legtöbb s legjobb minőségű 
anyagot szolgáltatnak s egyúttal gyökérhálózatukkal a folyamok 
vízmosta partjait beomlás ellen védelmezik. M egtelepítésük tavas z- 
szal, a lehetőség szerint előre megmivelt talajba, dugványokkal, a 
m ár ismert m ódon történik s csak arra kell ügyelni, hogy ahol a 
vízpart- vagy folyómellék területének valamely része erősebben van
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a víz hatásának kitéve, a dugványozást sűrűbben s esetleg a gödör
dugványozást alkalmazzuk. A vágás korát az elérendő cél-, vagyis 
a termelni szándékolt anyag m inősége szerint 5 — 15 évre szokás 
megállapítani, m ert a vágás őszszel vagy tavaszsza l történik, kivéve 
a nyár folyamában eszközölt vízi építkezésekhez szükséges rőzse- 
anyag term elését, mely az építkezés idejében, tehát nyárszakán is 
vágható. A kötőanyagok, valamint a fűzfaabroncsok term elését 
legcélszerűbb őszszel végezni.

A fonásra szolgáló fűzek tenyésztéséről már kissé részlete
sebben kell megem lékeznünk, m ert a kosárfonó ipar újabban 
hazánkban is kezd tért foglalni s ehhez képest nem  egy birtokos 
szakít ki erdőterületéből a megfelelő kezelés m ellett s jó  term ő
helyi viszonyok között m indig jó l jövedelm ező nemes fűzek telepí
tésére kisebb nagyobb részt.

A nem es fűzek telepítése és ten y é sz té se .')

A nem es fűzek megfelelő term őhelyen s szakszerű kezelés 
m ellett sokszor nagyobb jövedelm et adnak, mint a legjobb minő
ségű szántóföldek. És am időn látjuk, hogy a fűzfavesszőkből készült 
legkülönfélébb iparcikkekkel való kereskedés nagy lendületet nyert 
s a kosárfonás m unkája egyes vidékek szegényebb sorsú népének 
(férfinak, asszonynak, gyereknek egyaránt) biztos kereseti forrást 
szolgáltat, nem  szükséges a nemes fűzfatenyésztés közgazdasági 
fontosságát bővebben megokolni.

Fő  feltétele a nem es fűz tenyésztése sikerének a jó  term ő 
erejű, üde talaj. A legjobb kosárfonó anyagot a m érsékelten nedves 
berki, vagy a nem nagyon lejtős hegy- vagy dom boldalak üde 
humuszos vályogtalaja adja, m ert az ilyen talajon tenyésztett fűz
vessző vékony belű s m aga a vessző jól hajlítható: ,szíjja s‘, holott 
a nagyon kövér talajok fűzvesszője nagy belével törékeny. Kivá
lóan megfelelők nem es fűzek tenyésztésére az olyan, különben jó  
talajú területek, m elyek a nyári szárazság idejében öntözhetők, 
m ert am int a talajnak üde állapotban való tartása a jó  növésnek 
elengedhetetlen feltétele, épp úgy nem  felelnek m eg a nemes fűz 
tenyésztésének az állandóan vizes, m ocsaras területek.

A nemes fűzek közé azokat a fajokat sorozzuk, am elyeknek 
vesszői vékonyabb abroncsok készítésére és kosárfonásra kiválóan *)

*) V. ö. .Erdészeti Lapok' 1892. évi 456—482. és 816^835. lapjaival.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



582

alkalmasok. Ilyenek: a közönséges kötőfűz Salix viminalis; bibor-, 
vagy csigolya fű z  S. purpurea; vörös fű z  S. rubra v. S. purpurea 
viminalis; káspi fű z  S. pruinosa; mandola fű z  S. amygdalina; sárga 
fű z  S. vitellina; arany fű z  S. aurea vitellina; vim inalis glanca;
S. nralensis; S. am ygdalina v irid is  stb.

T elep ítés és felújítás.

A telepítés m unkálatai állanak a talaj megmunkálásából, a 
fűzek dugványozásából és a füzes gondozásából, a felújítás pedig 
a füzes kihasználását eszközlő vágás munkálataiból.

a) A t a l a j  m e g m u n k á l á s a .  A  fűzek telepítésénél a talaj m eg
munkálását csak olyan vízpartokon lehet mellőzni, am elyeknek talaja 
a folytonos hullámcsapás következtében porhanyós, vagyis am elye
ken a víz által kisodort iszap m ég be nem  fűvesedett. Más tala
jokon s főképpen legelőterületeknek fűzekkel való betelepítésénél 
a talaj megm unkálása elkerülhetetlen szükség, m ert elmulasztása 
esetében a fűzvesszőanyag m inőség- s m ennyiség tekintetében gyenge 
eredm ényt ad. A  m egm unkálást különösen kem ényebb talajokon 
őszszel kell teljesíteni, hogy a porhanyítást a tél fagya is elősegítse. 
A tavaszi porhanyítást követő dugványozásnál sokszor megesik, 
hogy a talaj m egülepedése alkalmával a földbe szúrt dugványok 
kitolódnak, ami a m egfogam zást nagyon akadályozza. Arra is kell 
ügyelnünk, hogy a talaj egyenetlenségei lehetőleg kiegyenlíttes- 
senek, nehogy elposványosodásra hajló m élyedések, szintes vagy 
a kiszáradás veszélyének kitett erősebb kiem elkedésekkel válta
kozzanak.

A  talaj m egm unkálása a m ár ismert m ódok szerint történhetik, 
vagyis földforgatással (nagyon kem ény talajokon), ásással és szán
tással, a talaj teljes-, pásztás- vagy foltos stb. megművelésével, amely 
megművelési m ódok kivitelét m ár ismerjük. Legelőnyösebb a fűz 
telepítését m egelőzőleg a területet mezőgazdaságilag használni, m ert 
ezzel az eljárással leginkább fogékonynyá tesszük a talajt arra, hogy 
benne a  fűzek jó l m eggyökeresedve, a lehető legjobban tenyész- 
szenek. Főképpen kitűnő fűzest lehet telepíteni azokon a szántó
földeken, m elyek mezőgazdasági célokra nedvességük miatt váltak 
alkalmatlanokká.

b) A  d u g v á n y o z á s  m u n k á l a t a i .  A dugványozás céljára 
legjobban m egfelelnek a 20—30 cm. hosszú rézsútosan lemetszett,
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egy éves hajtások. Aszerint, am int a dugványozást őszszel vagy 
tavaszszal végezzük, vágásuk október végén vagy pedig február 
végén, illetőleg március elején történik. A kísérletek határozottan 
az őszi dugványozás előnye m ellett bizonyítanak, m ert az őszi 
dugványok hajtásai tavaszszal már 10— 15 cm. hosszúságot érnek 
el, holott a tavaszi dugványok rügyei m ég fakadni sem kezdenek. 
A  dugványokat m indég jó  növésű fűzekről kell vágni s könnyebb 
kezelés végett 100-vagy 200-as csom agokba kötni. Ha bármi oknál 
fogva hosszabb ideig nem  végezhetjük a dugványozást, pincében 
vagy jégverem ben való tartással óvhatjuk m eg őket a teljes kiszá
radástól. A hevertetett dugványokat dugványozás előtt 2— 3 napig 
vízben áztatni okvetetlenül szükséges. Egyébiránt a tapasztalatok 
azt bizonyítják, hogy a dugványok s z ív ó s  term észetük következtében 
nem vesztik el könnyen sarjadzási képességüket, sokat kibírnak, 
viszont megkövetelik, hogy jól megmunkált, üde talajba kerüljenek. 
Állítólag az előlegesen pincében m egpálasztott vesszők gyorsabban 
fogamzanak, mint az egészen friss vágásuak. x)

A dugványozás kivitele a már ismert m ódon történik. Nagy 
gond fordítandó a távolság helyes megállapítására, m ert csakis 
megfelelő, inkább sűrű hálózat kitűzése mellett kaphatunk jó minő
ségű, vékony és sima vesszőt; másrészt azonban a túlsűrű telepí
téssel a füzes életének rövid határt szabunk. A tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy jó term őerejű talajon legcélszerűbb 40— 50 cm. 
sor- és 40—50 cm. dugványtávolságot alkalmazni.

Szabály szerint a dugványozás úgy történik, hogy a földbe 
ferdén dugott vessző vége 2— 2-5 cm. hosszúságban a földből 
kiálljon, de kísérletek bizonyítják, hogy azok a dugványok is éppen 
oly jó l erednek meg, m elyeket egészen a föld alá helyeznek, vagyis, 
am elyeknek felső vége 0 '5 — 1 cm. mélyen volt a talaj színe alatt. 
A fűzek dugványozásánál főképpen arra kell ügyelnünk, hogy a 
dugvány héja m eg ne sérüljön s azért csakis abban  az esetben 
szabad a dugványt előleges lyukszúrás nélkül, közvetetlenül a földbe 
szúrni, ha a talaj jó l m eg van porhanyítva, különben pedig okve
tetlenül szükséges a dugvány elhelyezésére előbb lyukat szúrni. 
E kkor azonban dugványozás után a dugvány körüli földet jól m eg 
kell nyomkodni.

')  V. ö. Érd. Lapok 1892. 821.1.
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1000 drb. dugvány földbe szúrásához 0 -2—0'3 napszám szük
séges, de ha a dugványvesszők vágását s a kellő hosszúságra való 
előkészítését s 1 0 0 -as csom agokba való kötését is m agunk végezzük, 
akkor 1000 drb. dugvány előkészítése és földbe szúrása 4— 5 nap
számot követel.

c) A  f ü z e s  g o n d o z á s a .  A  gondozás munkálataihoz tar
toznak: a gyom ldlás, a talaj megkapálása, a füzes öntözése és trágyá
zása. Hosszabb ideig használt és többször vágott fűzest m eg kell 
trágyázni, különben apad a sarjadzási képesség s a sarjak növekedése.

Gyomlálni a fűzest különösen telepítése évében szükséges, 
m ert akkor a különféle gyom ok elhatalm asodása könnyen végze
tessé válhatik a fűzdugványokra, egyrészt, m ert ezeket elnyomják, 
másrészt pedig, m ert megakadályozzák a csapadékoknak a talajba 
való leszívárgását. Különösen a felfutó növények fojtják m eg köny- 
nyen a dugványok zsenge hajtásait. Ilyen pl. a Convulvulus, melyet 
nagy elszaporodása esetében okvetetlenűl irtanunk kell, m ég pedig 
akképpen, hogy gyökérfő alatti részénél, tehát föld alatt 10— 15 cm-re 
vágjuk el. A  többi elszaporodott gyom növényt kihúzással, kikapá
lással kell irtani.

A füzes megkapálása éppoly előnyös a fűzvesszők fejlődé
sére, mint azt a kapás növényeknél tapasztaljuk s emellett a fűz- 
tuskók élete is tovább tart, m int különben. A kapáltatás akkor 
legjobb, am ikor porhanyítás mellett a gyom ok is irthatok. Rendes 
fűztenyésztésnél évenkint többször kapáljuk meg a füzes területét, 
hogy talaja m inden időben porhanyós, a szellőztetésre s csapadékok 
felvételére alkalmas legyen.

A  száraz helyeken telepített fűzeseket m indenesetre öntözni 
kell, m ert a tartós szárazságot a füzes nem  tűri. Ilyen helyeken 
legcélszerűbb a területet árkokkal behálózni, hogy a bele vezetett 
víz a gyökerekhez szivároghasson. M inthogy kora tavaszszal a fűz
vesszők sokat szenvednek az elkésett fagyoktól, igen tanácsos a 
vizet már ez időtájt az árkokba vezetni, hogy a vízpáraképzés a 
fagykárt csökkentse. A  fagyveszély elmúlásával a vizet is levezet
hetjük az árkokból, m ert erre ezután csakis a nyári szárazság alkal
mával van ismét szükség. A rra is legyen gondunk, hogy télire a víz 
lecsapolható legyen,nehogy a fagy tuskóban,gyökérben kárt tehessen.

d) A fű  z e s f  e l ú j  í t á s  a. A  füzes célja szerint a kihasz
nálás, illetőleg felújítás a fűzvesszők különböző korában történik.
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így, ha abroncstermelés a használat célja, a vágás korát 3— 6 évre 
állapítjuk meg, ha pedig fonóanyag termelésre van a füzes beren
dezve, akkor a vágás az első évtől kezdve évenként ismétlődik. 
Az első évben a vágást nyeső ollóval kell végezni, m ert ezzel a 
dugványt nem  mozdítjuk ki helyéből, holott kés használata mellett 
könnyen megesik, hogy a m ég jól meg nem  gyökeresedett dug
ványt kihúzzuk vagy kiemeljük, szóval kim ozdítjuk eredeti helyéből.

A vesszők m indég mély vágással vágandók, m ert csak így 
lehet a fűztőkét hosszabb ideig (10— 12 évig) jó  karban tartani s 
felújítani. Legjobbnak bizonyúlt az a metszés, a melynél a vissza
m aradt tőke sík lapja a talaj felületével színei. M etszésre a kacort 
és gyéritő  ollót használják. Mély vágással m ég az öreg, elerőtlene- 
dett tőkék is visszanyerik néhány évre sarjathajtó képességüket 
s erős, hosszú, sima vesszőket hajtanak. M etszésre igen jól alkal
mazható a gyéritő  olló, melylyel a nagyobb vastagságú fűztőkét is 
egy vágással is simábban lehet levágni, m int kacorral vagy kerti 
ollóval. Kapható J. Plitzner cégnclt Bécs II., Taborstrasse 16. Ára 
9 frt 50 kr, de m inta után bármely lakatos 4—5 frtért hasonló 
m inőségben elkészíti.

A metszés idejének megválasztása a fűzek hasznosítására igen 
fontos. A kérdés itt az, vájjon hántatlan vagy hántott vesszőt aka
runk-e term elni ? Ha az értékesebb hántott vessző term elése a cél, 
akkor, bár ez a tőke erejének rovására történik, tavaszsza l, nedv 
keringés alkalmával kell vágni. Ha azonban hántatlan vesszőket 
akarunk termelni, abban az esetben a vágás őszszel, lombhullatás 
után, vagyis novem ber 15-től kezdve február 1-ig történhetik. A 
vágást ezeknél azért kell lombhullatás után kezdeni, m ert különben 
a vesszőket fekete foltok lepik el, s ez értéküket nagy m értékben 
csökkenti. Némely helyütt a vágást az egész tenyészeti időszak alatt 
végezik, ez az eljárás azonban igen helytelen, m ert am ellett a füz- 
tőkék gyorsan kim erülnek s elpusztúlnak.

A  vágást legjobb szakmány- munkával úgy végeztetni, hogy 
a m unkásokat a vágott vesszőkből készített 1 — L5 m. kerületű 
kévék drb. száma szerint fizetjük. A m unkás 8 órai munkaszak alatt 
15 — 20 drb. ilyen fűzkévét képes előállítani.

A term elt fűzvesszők kezelése s hasznosítása nem  e mű kere
tébe tartozván, m ég csak azt említjük itt meg, hogy a szabály
szerűen kezelt és gondozott füzes átlagosan 7-ik évében adja a
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legnagyobb term ést s tizedik évében áll be a hanyatlásnak az a 
kora, m elyben a füzes anyagveszteség nélkül többé már fenn nem 
tartható.

Jó term őhelyen s m egfelelő kezelés mellett a fűztelepek hol- 
dankint 100 — 140 korona tiszta jövedelm et is adnak a birtokosnak.

6. Egyéb fanem eknek sarjerdő-alakban való kezelése.

É g e r -  s a r j e r d ő k .  Mind a mezgés-, m ind a hamvas éger 
nagy sarjadzó képességénél fogva sarjerdő alakban való tenyész
tésre igen alkalmas. A hamvas éger főképpen gyökérsarjakról, 
ellenben a mezgés éger tuskósarjakról újítható fel. Ez utóbbiak 
is mély vágás alkalmazásával épp úgy, mint az előbbiek, önállókká 
válnak. A vágásfordúlót a hamvas égernél 15—20, a mezgés éger
nél pedig 25—30 évre szokták megállapítani s a felújítást m indég 
késő őszi-, vagy kora tavaszi vágással végzik, kivéve azokat az ese
teket, m időn nagyon vízállásos területen fagyott talaj m ellett kell 
vágn i.x) Ott, ahol az éger héját festésre s cserzésre, m int pl. a 
Beszterce-Naszód várm egyei folyómenti égereseket e czélra az ott 
lakó oláhok használják, az égerest lom bfakadáskor vágják.

H á r s f a  s a r j e r d ő k .  A h ársak  is azokhoz a fanem ekhez tartoz
nak, a m elyek sarjerdő alakban kezelve, jó  formán elpusztíthatatlan 
sarjadzási képességgel bírnak. R endesen 20— 30 éves vágás fordu
lóval kezeltetnek s ha a cél hársfaháncs-, kötőanyag term elésére 
irányúi, abban az esetben a vágás lom bfakadáskor, vagyis a nedv
keringés erős m egindulásakor történik, m ert csakis akkor hánt- 
hatók a fák megfelelő sikerrel.

N y á r f a  s a r j e r d ő k .  Sarjerdőképpen tőről főképpen a 
feke ie- és kanadai nyár kezelhető célszerűen, m ert a feh ér- és szürke 
nyárfajok  inkább gyükérsarjakat hajtanak s úgy m int az ákác, 
sűrítő  árkok alkalm azásával, vagy az irtás után a földben m aradt 
gyökerek sarjhajtásaiból újíthatok fe l? ) A rezgő nyár tuskóról szintén 
gyengén sarjadzik s azért ennél is a gyökérsarjakat kell sarjerdő 
képzésére felhasználni.

0  így pl. a Hanságban. Itt az ültetés Illés szerint többnyire csónakból 
történt.

2) Kiss Ferenc főerdész Szeged városa erdeiben sok fehérnyárast ily 
módon kitűnő eredménynyel újíto tt fel.
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Tűzi- és rőzsefaterm elés a nyárfasarjerdők célja s tartós hasz
nálatuk habár megkívánja a jó  termó'erejü nedves talajt, m int a 
fűzesek, am elyekhez hasonlóan történik telepítésük s kezelésük is, 
a fehér nyár azért az alföld hom okján is jól megterem. Vágás
fordulójuk 6 —20 év.

M o g y o r ó  s a r j e r d ő k. Ott, ahol tutajkötés’'ez, vagy más tár
gyak készítéséhez jó  m inőségű kötőanyagra, vagy abroncsra, gereblye- 
nyelekre stb. van szükség, jó  szolgálatot tesznek a rendszeresen 
sarjerdőképpen kezelt m ogyorósok, m elyek m ég tűzifaanyagot is 
szolgáltatnak. Vágásuk ősztől kezdve tavaszig történik.

A többi itt m eg nem  nevezett lombfanem, mint a szil, kőris, 
juhar stb. ritkán kezelhető elegyetlen sarjerdő alakban, m ert a talaj 
jó  karban tartása végett szükséges ezek közé talajjavító fanem eket: 
gyertyánt, hársat, vagy cserjéket közbe elegyíteni. A vágásfordúló 
idejét éppúgy, mint a vágatás évszakát ily elegyes állabokban m indég 
az uralkodó fanem szerint kell megállapítani.

B) M ódosított sarjerdők fe lú jítása . 

i. A cseres- vagy cserző (cserzőkérges)-erdö.-1)

Ez egyúttal állabalakot képvisel a sarj erdőnél, m ert ebben 
csakis a kocsános- és kocsántalan tölgy kezelhetők, lévén ennek 
célja cserzőkéreg termelése. A  faj megválasztására nézve irányadó 
a termőhely. A kocsános tölgy term észeténél fogva megkívánja 
a lapályt s ezért dom bos vagy hegyes vidékek szárazabb lejtőin 
nem fogunk kocsános-, hanem  kocsántalan tölgyből cseres erdőket 
nevelni s viszont a lapály nedvesebb term őhelyein nem  fogunk 
kocsántalan tölgyet ebből a célból tenyészteni. Azért nem  lehet 
azok nézetét elfogadni, akik azt állítják, hogy a kocsántalan tölgy 
kérge cserzésre jobb, m int a kocsánosé, mert, ha ezt megfelelő 
helyen erre a célra szakszerűen nevelik, épp oly jó  cserző kérget 
fog adni, mint amaz. A csereserdő vágás korának m egállapítására 
a cserzőkéreg minősége van döntő befolyással, vagyis a vágás
fordulót oly korral határozzuk meg, am elyben az állab a legjobb 
m inőségű cserzőkérget, az ú. n. színkérget szolgáltatja. A nagyon 
fiatal fák nagyon kevés csersavtartalom m al bírnak, az öregek pedig 
rossz m inőségű kérget adnak. A vágás idejét tehát a term őhely

’) A cserzőkéreggel dolgozó magyar munkás a cserzőkérgct röviden ,<v«-‘-nek 
mondja, innen a cseres-erdő elnevezés.
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alapján, helyi tapasztalatok szerint kell m egállapítani s ezek azt 
bizonyítják, hogy a vágásforduló legelőnyösebb kora a cseres 
erdőknél 14— 20 év között ingadozik. Első telepítésekor azonban 
a  vágatás korát 4-—5 évvel m eg is toldhatjuk, m ert a magról kelt 
erdő fiatal korában lassabban nő, mint a sarjakról keletkezett. 
H a a cserzőkérgen kívül vastagabb tűzifát is akarunk nyerni, m ert 
ezt aránylag jobban  fizetik, m int a term elt kérget, abban az eset
ben a vágásfordulót 25—30 évre em elhetjük.

M inthogy a tapasztalás azt bizonyítja, hogy nem csak a kéreg 
m ennyisége, hanem  jósága is arányban áll a tenyészeti viszonyok
kal,1) ennélfogva a cseres erdők telepítésénél, hogy jó l jövedel
mezzenek, a termőhely m egválasztására  főfigyelemmel kell len
nünk. Szelíd, fagyok és szelek ellen védett kiima, porhanyó, üde 
s ásványi anyagokban gazdag talaj azok a feltételek, m elyek a 
cseres erdő jó  jövedelm ezését biztosítják. A m agyar cseres erdők 
term őhelye a bortermő-?, általában az a vidék, m elyen a nem esebb 
gyümölcsfa-faj ok szabadon s m inden különösebb ápolás nélkül 
m egterem nek. A talajra nézve az im ént felsorolt kellékek szem
pontjából legjobban m egfelelnek a hom okos agyagtalajok s külö
nösen jó  eredm ényt kapunk, ha a fekvés déli, délnyugati és nyu
gati, m ert em ellett a talajt jobban  éri a verőfény, a talajmelegség 
pedig a cserzőkéreg m inőségére van kedvező hatással.

A c s e r e s - e r d ő k  t e l e p í t é s e  vetéssel vagy ültetéssel 
történhetik; ott azonban, ahol tö lgyerdőket akarunk cseres erdőkké 
átalakítani, ha ezek fái m ég oly jó  erőben vannak, hogy kifogás
talan sarjadzásukra biztosan lehet számítani, a cseres-erdőt a m eg
levő erdő levágása után visszamaradt tüskökből eredő sarjakból 
neveljük s csak az esetleges hézagokat, vagy az öreg, sarjadzásra 
m ár nem  képes tuskók helyét pótoljuk ültetéssel, m ég pedig leg
célszerűbben csonkított csem eték ültetésével. Ha az átalakítandó 
állab fái m ár oly öregek, hogy sarjadzásukra számítani nem  lehet, 
abban az esetben m agterm ő évet kell bevárnunk, hogy a cseres 
erdővé felújítandó terület, term észetes úton, m agavetésből kelet
kező csem etékkel nép esítessék  be.

Cseres-erdők telepítésénél, ha vetést alkalmazunk s m ódunk
ban van a vetéshez szükséges m akk gyűjtésére befolynunk, akkor

J) V. ö. Szécsi Z s.: ,Erdőhasználattan‘-a II. kiadás 532. lap.
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lehetőleg síma kérgű, egészséges fák alól szedessük m akkszükség
letünket, m ert a tapasztalás azt bizonyítja, hogy az ilyen fák m akk
jának csemetéiből keletkezett állab a legjobb minőségű cserzőkérget 
szolgáltatja.

Fribolin szerint') cseres erdőknek vetéssel való telepítéséhez szükséges: 
holdankint teljes vetéshez kocsántalan makkból : 8 hl., kocsánosból : 10 hl.

» barázdás » » » 6 »  » 8 »
» foltos » » » 4 »  » 5 »

Az a szükséglet azonban nagyon is bőven van számítva, mert hazai 
viszonyaink között teljes vetéshez többet, mint 3—G hl. makkot felhasználni 
nem szoktak s azért a többi vetésmód választása esetében is a makkszük- 
séglctet e legutóbb jelzett mennyiségnek arányában kell megállapítani.

A vetés kivitele a már ism ertetett módon történik s azért ezt itt ismé
telni fölösleges volna.

ÉPP úgy szükségtelen ismételnünk a telepítés kivitelét, ha ültetéssel 
történik s ezért itt csupán az alkalmazandó módosításokat vagy a cseres 
erdők célját jobban biztosító eltéréseket ismertetjük.

Ü ltetésre legjobban megfelelnek a 3 —5 éves csonkított cse
m eték, még pedig akként csonkítva, hogy a levágott rész felülete 
a talaj felületével színeljen.

Nagy befolyással van a cseres-erdők cserző anyagának minő
ségére a záródás m értéke. M inthogy a cserző anyag jóságára 
a íény és m eleg igen kedvező hatással vannak, ennélfogva a cseres 
álladókat túlságos záródásban tartanunk nem  szabad, m ert akkor 
ezek a tényezők nem  érvényesülhetnek a szükséges m értékben. 
De viszont a túlságos gyér állás sem  felel m eg az elérni kívánt 
célnak, m ert em ellett a talaj term őereje szenved. Ezért inkább 
sűrűbben telepítsünk, hogy a fiatalos mielőbb záródjék s csak 
azután fogjunk hozzá a megfelelő gyérítéshez.

Ennek a helyes m értéke eddig biztosan kiderítve nincsen s nagyon is 
a termőhely viszonyaitól függ; mert természetes, hogy déli fekvés mellett 
s csekélyebb termőerejü talajon sűrűbben vagyis erősebb záródásban kell tar
tanunk az állabot, mint ellenkező fekvés mellett, üde talajon. Amott a sűrűbb 
állással a talaj védelme m ellett a fák még mindig elég fényt és meleget élvez
hetnek, em itt pedig a gyérebb záródás nem veszélyezteti a talaj term őerejét 
s a világosság és meleg hatásának utat nyit. A hány szakférfi a záróda's mér
tékének megállapításával foglalkozott, mind különböző eredményre ju to tt, 
s azért legjobb, ha a szélsőségeket ismerve, a helyi viszonyok szerint álla
pítjuk meg a záródás m értékét, vagyis a holdankint szükséges csemete- 
mennyiséget.

J) V. ö. Fribolin F . : .Eichenschál-Waldbetrieb. 1876.“ 8.
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A csemetemennyiség alsó határa, vagyis a holdankint elültetendő cse
meték legkisebb száma ubo drb, felső határa pedig, vagyis a legtöbb csemete, 
am it egy holdra ültetünk csereserdők telepítésénél, illetőleg a legtöbb tuskó, 
amit a felújítandó területen sarjadzás végett meghagynak: Syoo drb.

Németország egyes vidékein az ültetés hármas csoportokban úgy tö r
ténik,1) hogy a csonkított csem etéket 0'5 m. oldalhosszúsággal képezett 
háromszög csúcspontjaiba ültetik. A háromszögek középpontjainak egymástól 
való távolsága em ellett 2—2'5 m. Az ily módon eszközölt ültetésnek az volna 
az előnye, hogy a pótlások fölöslegesekké válnak, mert a hármas csoportok 
csemetéi közül, legalább egynek a megmaradását mindig feltételezhetjük.

E l e g y í t é s .  Az okszerű cserkéregterm elés szempontjából 
ugyan a cseres-erdőt, ahol csak a term őhely megengedi, elcgyct- 
leniil kell tenyésztenünk, kedvezőtlenebb helyeken azonban sok
szor, legalább hézagpótlás gyanánt, más fanem ek tenyésztése is 
szükségessé válik, m ert tudvalevő, hogy a tölgy elegyes állabok- 
ban általában jobban fejlődik, mint az elegyetlenekben s ennél
fogva sokszor már a csereserdők telepítése alkalmával gondos
kodnunk kell oly fanem ek közbeelegyítéséről, m elyeknek az erdő
sítendő talaj m egfelel s am elyek talajjavító- és a tölgy fejlődését 
elősegítő hatásukkal a cserzőkéreg m inőségét emelik. Ezek a fa
nem ek azonban a csereserdőkben a legtöbb esetben csak ,héza- 
gotpótlók1 gyanánt jönnek  számításba, m ert a cseres erdőkben való 
tenyésztésük csak bizonyos term őhelyi viszonyok között, tehát nem álta
lában s nem  is állandóan válik szükségessé. Ily hézagpótlásúl s talaj- 
javításra, ideiglenes tenyésztést föltételezve, legalkalm asabb az erdei- 
s fekete-fenyő. Itt-ott látjuk a bükköt, gyertyánt és m ogyorót is, 
m inthogy azonban az első kettő  igen erős árnyalásával s nyom á
sával a tölgynek árt, utóbbi pedig a talaj tápláló anyagait nagyon 
m egdézsmálja, közbeelegyítésük nem  ajánlható.

T ú l t a r t o t t  f á k .2) Egyes erdőgazdaságokban szokásban 
van a cseres erdők vágása alkalmával egyes szebb tölgyfákat a 
következő vágásfordulóra visszatartani, hogy ezekből értékesebb 
m űfaanyagot nyerjenek. M inthogy azonban ezek beárnyalásukkal 
káros hatással vannak az alattuk levő tölgyfák cserzőkérgének minő
ségére, ezt az eljárást, m int a cserzőkéreg term elésével ellentétben 
állót, a cseres erdőkben alkalmazni annyival kevésbbé ajánlhatjuk,

b V. ö. Heyer-Hess: Waldbau. IV. 540.
2) V. ö. Szécsi Zs.: ,Erdöhasználattan‘. II. kiad. 535. 1.
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m ert kísérletek kiderítették, hogy a kéreg m ennyiségében is a 
veszteség 3 0 —35ü/o-ot tehet.

Éppen így károsakká válnak a cseres erdőkben a mellék- 
használatok (mint a legeltetés, fűhasználat, aiomszedés stb.) gyakor
lása, m ert ezek által részint a talaj term őereje gyöngül, részint 
pedig közvetetlenül az állab is szenvedhet kárt a világosság 
elvonása s a fák m egsérülése stb. következtében.

A c s e r e s - e r d ő  g o n d o z á s a  é s  n e v e l é s e .  A cseres 
erdő gondozása abban áll, hogy m indenek előtt a telepitett vagy 
felújított állab hézagait, csonkított csem eték kiültetésével gondosan 
kipótoljuk s a pótlást addig folytatjuk, amig csak hiányok észlel
hetők. Em ellett nem  szabad elm ulasztanunk a fölösleges sarjhajtá
sokat s m indazokat a cserjéket vagy lágy lom bfákat stb. kivágatni, 
am elyek közbetolakodásukkal a tenyésztendő sarjak vagy csem eték 
növekedését megakadályozzák. E z a tisztító  vágás, m elyet korán, 
legkésőbb az állab m ásodik évében kell először alkalmaznunk 
s 3—4 évenkint ismételnünk, hogy a fiatal állab az im ént említett 
fák s cserjék stb. elnyomásától, a cserzőkéreg m inőségének rová
sára ne szenvedjen.

Ha a záródás az állab növekedése folyamán olyan erőssé 
válik, hogy a koronák szorongó állásba jutnak, az alább részletesen 
ism ertetett erdőlést elmulasztani nem szabad, sőt ezt az állab 
felújításáig többször ismételni is kell, hogy az uralkodó egyedek 
m indig élvezhessék a cserkéreg értékm inőségét kedvezően befolyá
soló nagyobb fokú világosságot.

Igen emeli a cserzőkéreg m ennyiségét az is, ha az állab fáiról 
az oldalágakat lenyesetjük. Ezt a m unkát az állab 10. évében kezd
hetjük m eg s kivitelére az erdei kacort úgy használjuk, hogy vele 
a  törzs kérgének m egsértése nélkül, főképp a lecsüngő ágakat 
közvetetlenül a törzs felületén simán vágjuk le, m ert ezzel a gyors 
beforradást s az új kéreg képződését segítjük elő. Fribolin azt 
állítja, hogy ezzel a kéreg vastagsági növekedésében nyer. Ennél 
a m unkálatnál is a túlságos m értékben eszközölt gallyazás, káros 
következm ényeket vonhatna m aga után, miért is a fa hosszúságá
nak felső Vs-dába eső ágakat érintetlenül kell hagyni.

A c s e r e s - e r d ő k  f e l ú j í t á s a .  A cseres-erdők vágatá- 
sának ideje a tavasz, m ég pedig ennek az a része, m elyben a tölgy
fák rügyei fakadásával a hajtás első levelei fejlődnek. Ekkor a fa
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életm űködése két ellentétes erő hatása alatt áll; az egyik a tápláló 
nedvet hajtja felfelé s igyekszik a fa összes szöveteit hosszúsá
gukban kinyújtani, a másik pedig a feldolgozott képzőanyagokat 
szállítja lefelé, hogy felépítse velük a fa testét. Ez a kedvező idő
pont a cserzőkéreg lehántására; ekkor kell az állab levágatásához, 
mely egyúttal felújítás is, hozzáfognunk. Ez az időpont a klímái 
viszonyok s az időjárás változandósága szerint, április közepére és 
m ájus elejére esik. H ideg tavaszi időjárás vagy elkésett fagyok 
beállása esetében, midőn a nedvkeringés később indúl meg, a  
vágás is későbben történik, déli fekvéseken vagy enyhe tavaszi 
időjáráskor pedig sokszor korábban. Késő tavaszszal, m időn a 
levelek m ár teljesen ki vannak fejlődve, a nedvkeringés m ár sok
kal erélyesebb, semmint a kéreg könnyű lehántását elősegítené, 
sőt ez legkönnyebben s legnagyobb sikerrel a nedvkeringés mér
sékelt foka mellett eszközölhető. Még a tölgy m ásodhajtásának 
fejlődésekor (Szt. János napi hajtás) is hántható álló fákról a kéreg, 
ekkor azonban nem  szokás hántani, m ert a cserzőkéreg csersav- 
tartalm a m ár nagyon csekély. A  kocsántalan tölgy vágása rende
sen 8— 10 nappal később történik, m int a kocsánosé, m ert em en
nél éppúgy, mint a virágzás- és levélfakadásnál tapasztaljuk, a 
nedvkeringés is 8—-10 nappal későbben következik be.

Bármily m ód alkalmazásával tö rtén jék  a cserzőkéreg lehán- 
tása, a fák levágásánál, vagyis a vágásterület felújításánál a követ
kező szabályokat tartsuk szem előtt:

1. A vágás úgy történjék, hogy a visszamaradt tuskó felülete 
síma és lejtős legyen, hogy tehát a tuskó rostos hasogatása k ike
rültessék. A  lejtőség a nedvesség lefolyását segíti elő.

2. Ha a kérget álló fákról hántjuk le, a hántásnak sohasem  
szabad a visszahagyandó tuskó vágási lapján alól terjednie, m ert 
ez csökkentené a tuskó sarjadzási képességét.

3. A  vágást m indig éles fejszékkel, nem  pedig fűrészekkel 
kell eszközölni, m ert fűrészelés után a tuskó felülete sohasem lesz 
olyan síma, mint fejszevágás után, m ár pedig  a durva, rostos 
vágáslapon a nedvesség tovább m arad meg, beeszi m agát a tuskó 
testébe s nem  ritkán annak korhadását okozza.

4. A visszahagyandó tuskó m agasságát mindig csak olyanra 
szabjuk, hogy a föld színéhez közel eredő hajtások könnyebben 
m eggyökeresedve, önállókká váljanak. Különösen sovány, sekély
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talajon nem szabad magas tüsköt hagyni, hanem  a fát a gyö
kérfő felett legfeljebb 5 cm. magasan kell levágatni. Jó term őerejű 
talajon már m agasabb, 10— 12 cm-es tuskókat hagyhatunk, nehogy 
a nedvkeringés m egindulása idejében levágott fa visszamaradt 
tuskója saját nedvében fulladjon meg.

5. Minthogy a nagyon verőfényes oldalak száraz talajain a 
tüskök könnyen ki is száradhatnak, nagyon tanácsos a mélyen 
vágott fák alacsony tuskóit földdel vagy gyephantokkal betakarni, 
vagy, ha a sarjadzás m egindulásának elm aradásától tartanunk nem 
kell, elhalasztjuk a betakarást a következő őszre vagy tavaszra, 
m ert ezzel az eljárással egyrészt a hajtások önálló m eggyökerese- 
dését segítjük elő nagy m értékben, másrészt pedig a cseres erdő
nek, m int ilyennek a használatát biztosítjuk hosszabb időre. Hazai 
jó  term őhelyeken nevelt cseres erdeinknél a tüskök betakarása 
el is maradhat, m ert ha m ély vágással vágjuk le a fákat, a meg
eredő sarjak csakham ar önállósítják magukat. A cseres erdő levá
gásával, illetőleg a fák kérgének lehántásával sietni kell, m ert 
az új sarjak a fák levágása után 14 napra m ár erősen előtörnek 
s ilyenkor nagyon kivánatos, hogy a vágás ne csak feldolgozva, 
hanem  kitakarítva is legyen.

Hogy ezek a m unkálatok a hántással együtt m iképpen tö r
ténnek, nem  e m unka keretébe való s m inderről részletes felvilá
gosítást nyerhetünk Ssécsi Zsigm oud ,A z erdőhasználattan kézi
könyve‘ című s m ár 2. kiadásban m egjelent jeles művéből.

Kezelhető a tölgy rendes sarjerdőképpen is, ha a cél tüzi- 
és szerszámfa termelése.

2. Botoló- vagy fejesfa-sarjerdő.

Ebben a sarjerdőalakban a lom bfáknak föld fölött bizonyos 
magasságban levágott törzséből a vágáslap körül sarjak keletkez
nek. Ezeket a sarjakat bizonyos időközökben levágják: botolják s 
ezért nevezik az ilyen sarjerdőt botoló-, vagy m ert a csonkított 
részen a hegedési szövet fejalakra vastagodik, fejesfa-sax]erdőnek.

M inthogy ez az erdőalak csekély m ennyiségben kevés értékű 
faanyagot szolgáltat, hazánkban igen kevés helyütt alkalmazzák. 
Főképpen oly helyekre szorítkozik, ahol nem  a faterm ésre fektetik 
a fősúlyt, hanem, ahol a gyérebb állást m egkívánó fák valamely 
más cél előm ozdítására szolgálnak. így pl. olyan alföldi legelőkön,

38V a d a s: Erdömú'veléstan.
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m elyek a nap égető hevének kitéve, nyár derekán rendesen 
kiasznak, a botoló erdőalaknak létesítésével ezt a bajt elháríthatjuk, 
m ert a legelőterületre gyéren ültetett s bizonyos magasságban 
botolt fák sarjhajtásai a talajt, a nélkül, hogy a fűnövést akadá
lyoznák, m érsékelten beárnyalják, sőt lehúlló lom bjuk elkorhadá- 
sával a talaj term őerejét fokozzák s m ég különféle célokra fel
használható faanyagot is szolgáltatnak. Ezekhez hozzájárul még az 
az előny, hogy a legelő m arhának a tikkasztó s nem  ritkán 
betegségeket előidéző forróság ellen védelm et nyújtanak. Ebből 
beláthatjuk, hogy a legelőterületek elkopárosodása ellen jó  szolgá
latot tesz a botolóerdő-alaknak a legelőkön való alkalmazása s a 
botolásnál csak arra  ügyeljünk, hogy a vágáslap oly magasra essék, 
hogy a körülötte fakadó hajtásokat a marha el ne érje. Ha ezt a 
m agasságot eszerint állapítjuk meg, a marha nem  tehet kárt a 
hajtásokban, szabadon m ozoghat a legelőterületen s a legelő is 
elegendő világosság és levegő hatása alatt jó  karban m aradhat.

Jó szolgálatot tesz ezenkívül a fejesfa-erdő más mezőgazda- 
sági területek s utak szegélyeinek, nemkülönben folyók, patakok 
partjai biztosításánál. Sokkal célszerűbb szántóföldek, rétek  stb. 
határainak állandósításánál fejesfákat, mint közönséges fákat hasz
nálni, m ert kisebb m értékben árnyalnak, mint emezek. Patakok s 
folyók partjai biztosításánál is előnyösebben használhatók, m ert a 
botolás igen erős gyökérzet fejlesztésére készteti a fejesfákat s 
m ert rövid, zömök törzsüket ennek folytán a szél sem ingathatja 
meg, a gyökérzet a partok talaját szorosan összetartja, holott a 
gyengébb gyökérzetű magas fák a szél hatása következtében 
gyökerükben is megingatva, nem ritkán partom lások okozói. Jég- 
torlás elleni védelem re a nyár és fűz fejesfák kitűnő szolgálatot 
tesznek, m ert jégokozta sérüléseiket nagy kiújuló képességüknél 
fogva rövid idő alatt kiheverik. Vannak olyan süppedékes, zsom- 
békos, m ocsaras helyek, m elyekről a vizet lecsapolni nem  lehet s 
m elyek ennek következtében tulajdonosuknak csak terhére vannak. 
Ezeket is ily erdőalak képzésére felhasználva, használhatókká 
tehetjük.

A m ondottak m ár eléggé bizonyítják, hogy a fejesfaerdő 
bizonyos termőhelyi viszonyok között, árterületeken s különösen a 
mezőgazdasággal kapcsolatosan igen előnyösen alkalmazható erdő
alak s jelentőségét csak fokozza az a körülmény, hogy a rövidebb
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•vagy hosszabb vágásfordúlóval tűzifát, karókat, rozsét, fonóvesszőt, 
alm ot stb. szolgáltató közvetetten-, s legelőt javító, parto t biz
to sító  stb. közvetett haszna mellett a mezőgazdasággal kapcsola
tosan, ennek területéből semmit el nem  von, abban kárt nem  okoz.

a j  A  botoló- v. fejesfa-erdőalak képzésére a lkalm as fanem ek.

A sarjadzás képessége szempontjából legmegfelelőbb fanemek : a fává 
növő fűzek, a fekete- és kanadai nyárfa, a gyertyán, a hársfák, ákác, továbbá 
a kőris, tölgyek, szilfák és juharok. Az ákácot csakis szél ellen védett helye
ken alkalmazhatjuk fejesfa gyanánt, mert hajtásai nagyon könnyen letörnek. 
Igen kevéssé vagy éppen nem alkalmazhatók fejesfák képzésére: a bükk, az 
égerek, nyír, a rezgő- és fehér nyárfa stb. A legelői em lítettek s a kőris igen 
jó  lombtak ármányt is adnak s a füzek közül a Salix alba, vitellina, daphnoi- 
-des kitűnő kötő- s abroncs anyagot.

Termőhely tekintetében is külön csoportokra kell osztanunk a fejesfa 
kezelésre alkalmas fanemeket. így az igen nedves, mély helyekre, árterüle
tek re legalkalmasabbak: a fehér fűz, Salix alba; a fekete- és kanadai nyárfa s 
a szilek: kevésbbé nedves helyekre vagy rétek-, szántóföldek- és utak szegé
lyére : a tölgyek, gyertyán, juharok, kőris, hársak; szárazabb helyekre az 
ákác. A legelőterületek beültetése céljára legmegfelelőbbek: a gyertyán, 
juharok, szilek, kőris; nedvesebb helyeken a kocsános tölgy és égerek; 
lombtakarmány nyerésére főképpen a kőris, szilek, juharok, hársak, gyertyán; 
tűzifa használatra és alom nyerésre: a tölgyfajok, gyertyán, kőris, juharok és 
szilek, továbbá a fekete kanadai- és jegenye nyár, a füzek az ákác és vad- 
gesztenye; fonóvessző term elésre: a sáriűz: S. vitellina; csigolyafűz: S. pur
purea, vörös fűz: S. rubra s a kötőfüz: S. viminalis. Természetes, hogy ezek 
a füzek fejesfaképpen kezelve, nem adnak oly kitűnő fonóvesszőt és kötő
anyagot, mint az ebből a célból tősarjak gyanánt kezelt fűzesek.

bj  A fejesfák tenyésztése- és neveléséről.

Fejesfákat csemetekertben vagy faiskolában nevelt suhángokból vagy 
pedig gyökér nélküli dugvinyrudakból és gyökér nélküli vagy gyökeres dug- 
ványvcsswkböl nevelhetünk. A suhángok neveléséről már megemlékeztünk s 
igy csak ez utóbbiakat kell ismertetnünk. A dugványrudak 3—5 cm. vastag 
s 1 5 —3 m. magas karók, melyeket kora tavaszszal úgy vágatunk, hogy felső 
végükön néhány rügyes ág maradjon, alsó végük pedig ferdén metszett, 
sima vágáslapot alkosson. Az így előkészített és semmi körülmények között 
meg nem hegyezett rudakat a porhanyított talajba, vasrúddal előre készített 
lyukba, mintegy 30—50 cm. mélységre beállítjuk s körülötte a földet lábbal 
megnyomkodjuk. Az első s második évben a rúd egész hosszában fakadó 
hajtásokat a koronáig le kell horzsolni, őszszel pedig az érintetlenül maradt 
koronán fejlődő hajtásokat le kell vágni, egyrészt, hogy a szél a karókat 
m eg ne ingathassa s gyökerükből ki ne forgathassa, másrészt pedig, hogy a 
[következő évben annál gazdagabban hajtsanak.
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A dugványrudakkal csakis nyár- és fűzfafajok tenyésztésénél érhetünk,- 
nagyon kedvező termőhelyi viszonyok között célt, minthogy azonban ezek a- 
fanemek is igen sok pótlást kívánnak, ami a telepítés költségességét emeli, 
másrészt pedig a dugványrudak alsó végének korhadása folytán az ezekből 
képzett fejesfák igen rövid életűek, mindég jobb ezeket dugvanyvesszőkböl 
nevelni.

A dugványvesszőket tavaszszal rügyfakadáskor vágják s kezelésük épp 
úgy történik, mint az a nemes fűzek telepítésénél leírva van. A talajnak ekével 
történő megmunkálásánál a dugványvesszőket oldalt a barázdába is fektet
hetjük s a második barázda földjével betakartatjuk.

Mindenekfölött legcélszerűbb s legbiztosabb a dugványokat csemete
kertünkben vagy faiskolánkban előbb meggyökereztetni s o tt még egyszer 
iskolázni s csak azután a szabadba csonkítva kiültetni. A dugványrudak, 
vesszők vagy csemeték távolsága a vágásforduló nagyságától, a fanemtöl,. 
illetőleg a hajtások hosszától s a kitűzött céltól függ. Legelőkön a távolság 
átlagosan 6—12 m., egyebütt pedig 3—5 m. között ingadozik. Az általános
szabály a távolság megállapításánál az, hogy a törzsek koronái öregebb fejes- 
faérdöknél se érintsék egymást.

Telepítés után a törzseket fokozatosan addig a magasságig nyesetjük,. 
amelyben botolással a sarjhajtások koronáját akarjuk képezni, vagyis 2’3—4 
m. magasságig. Ezt az utóbbi magasságot főképpen oly legelők fejesfáináf 
alkalmazzuk, amelyeken szarvasmarha legel, hogy ezek semmiképpen sem 
okozhassanak kárt a fejesfa hajtásaiban.

A fejesfa- sarjerdőalak vdgdsfordulijáí a telepített fanem növekedésé
nek erélye s az elérendő cél szerint 3—10, ritkábban 12 évre szokás meg
állapítani, vagyis a botolást ilyen időközökben ismétlik. A füzeket pl. minden 
3-ik, a nyárfákat s éppúgy az ákácot, valamint a lombtakarmányt szolgáltató 
fanemekét minden 4—6-ik évben úgy botolják, hogy a botolás minden évben- 
a fejesfa- erdőalak gyanánt kezelt s egyenlő nagyságú részletekre felosztott 
területen váltakozva, egyenlő mértékben s állandóan történhessék.

A vágás idejét a különböző célok szerint állapítják meg. így, ha a haj
tásokból tűzifát akarunk termelni, akkor a vágást őszszel vagy kora tavaszszal 
a tenyészet megindulása előtt kell végeznünk; ellenben, ha a tölgy hajtásait 
cserzőkéregtermelésre használjuk fel, akkor a nedvkeringés idejében vágjuk,, 
ha pedig pl. kőrisfából vagy egyéb fanemekből lombtakarmány nyerése a 
cél, a lombos gallyakat julius- vagy augusztusban vágjuk.

A  vágás módja is különböző. Vághatunk úgy, hogy a vágás lapja a 
csonkított törzs felületére essék, vagyis midőn a hajtásokat ágcsap nélkül 
vágják le, vagy pedig a vágást 30—60 cm. hosszú ágcsapok hagyásával vé
gezzük. Első esetben a botolt törzs vége bunkó vagy fejalakú lesz, az utób
biban pedig ágas-bogas (medúzafej alakú). A vágás ez utóbbi módja előnyö
sebb, mert egyrészt a nagyobb felület több sarjat hajthat, másrészt pedig az 
ágcsapok különböző irányánál s elhajlásánál fogva a rajtuk keletkezett hajtá
sok szabadabban fejlődhetnek s levágásuk is könnyebben történik.

A vágás kivitelénél ugyanazokat az elveket és szabályokat kell szerm
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•előtt tartani, melyeket a sarjerdők levágásának tárgyalásánál ismertettünk. 
A vágást ugyanis ferde lappal, éles szerszámokkal kell végezni és sohasem 

■szabad megengedni, hogy — amint ezt a nép sok helyütt teszi — az ágakat 
letörjék, vagy rossz fejszékkel összeforgácsolják, mert ez rendkívül csökkenti 
a sarjadzás képességét s előmozdítja az ágcsapok korhadását.

A botolás vagy a törzs összes hajtásai levágásával egyszerre történik, 
vagy pedig .szálalva1 úgy, hogy egy évben csak a legerősebb hajtásokat 
vágják s azután a másodikban a többit. Botolva kezelt fűzfáknál az eljárás 
megfordítva is tö rténhetik  ; ugyanis előbb a kötésre, fonásra alkalmas vékony- 
vesszőket böngészik ki s csak a második évben vágják le az erősebbeket. 
Ha — mint ez a cserzésre szolgáló hajtásokkal történik, — a vágás a nedv
keringés idejére esik, abban az esetben egyes hajtásokat, u. n. szívó ágakat 
kell hagyni a törzsön, mert különben a törzs a benne keringő nedveket 
nem lévén képes feldolgozni, saját nedvében fuliad meg.

Vágás közben a törzs fattyúhajtásait is gondosan el kell távolítani, 
nehogy a bothajtásoktól elvonják a tápláló anyagok egyT részét.

A  fe je s fá k  é le tk o ra  sokféle tényezőtől : termőhely-, fanem-, vágásmód-, 
stb.-től függ. Magasabb korban a bélkorhadás betegségének esnek áldozatul 
s ilyenkor újakkal kell pótolnunk, mert sarjadzási képességük a bélkorhadás 
terjedésével rohamosan csökken. A nyár- és fűz fejesfatörzsek a botolást 

■60—70 éves korukig, a gyertyán, szilek, hársak még ennél is hosszabb ideig 
kibírják.

3. Nyeső-sarjerdő.

A nyesőerdő fáinál szintén csak a gallyak levágására szorít
kozik a használat, csakhogy nem  úgy, m int az előbbi alaknál. 
Ennél az alaknál ugyanis a törzs vagy egész hosszában érintetlenül 
marad, vagy csak csúcsát csonkítják meg, a rendes korszaki hasz
nálat pedig a gallyakra, még pedig ezeknek mindig csak egy 
részére, legfeljebb felére terjed; azért a törzs sohasem  ju t olyan 
term észetellenes állapotba, mint a botolásnál s élete is mindig 
hosszabb ideig tart, m int a botolva kezelt törzseké. Végső kihasz
nálásuk alkalmával m aguk a törzsek is értékesebb anyagot adnak, 
holott a fejesfák csakis kevésbbé jó  minőségű tűzifát szolgáltatnak.

Ha a nyeső-erdőalaknál rövidebb vágásfordúlót alkalmazunk, 
a különböző íanem ek szerint jó minőségű fonóvesszőt s lomb
takarm ányt nyerhetünk.

Jól kezelhetők ily alakban m indazok a fanemek, melyek 
botolásra alkalmasak, sőt egyes fanemek, mint a tölgy, kőris, juharok 
és szilek a nyesést jobban állják, mint a botolást. Különösen 
alkalm azhatók nyesőerdők alakítására az égerek és a nyárfák s 
utóbbiak között főképpen a jegenyenyár.
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A telepítés a fejesfa-erdőkéhez hasonló m ódon tö rtén ik  
Előbb rendesen sűrűbb, 2—3 m éteres hálózatban telepítik a nevelt 
gyökeres dugványokat, s csak később, midőn koronájuk egymással' 
érintkezésbe lép, ritkítják m eg a szükséges m értékben a fákat 
úgy, hogy a m egm aradottak teljesen szabad koronával fejlődhes
senek tovább.

Rövid, 3 — 6 éves vágás forduló mellett, éles kacor, vagy 
ágfejsze alkalmazásával nyesik az ágakat szorosan a törzs felületén. 
Ez az idő éppen elég arra, hogy a sim a felülettel levágott ágak 
sebei beforradjanak s a hegedési szövetből s annak környékéről 
uj ágak keletkezzenek. Agcsapokat bizonyos elosztással m ár eleve 
hagynak a törzsön azért, hogy a m unkások könnyebben mászhas
sanak a fára és ezeken állva végezhessék a nyesés munkáját, m elyet 
mindig alulról fölfelé haladva kell teljesíteni, m ert m egfordított 
sorrenddel a levágott ágak az alsókon fennakadnak s ennélfogva 
akadályozzák a m unka gyors haladását.

Egyes gazdaságokban a botoló- s nyeső erdőalakot egyazon 
területen egymással elegyesen is alkalmazzák, noha ezzel valamely 
különösebb gazdasági eredm ényt elérni nem  lehet.

Ha lom btakarm ány nyerése a cél, a vágás július-augusztusban,, 
különben pedig lombhullatás után lombfakadásig történik.

4. Kapás-sarjerdő.

Kapáserdő elnevezése alatt olyan sarj erdőt értünk, m elynél a 
letarolt fáknak sarjadzásra visszahagyott tuskói között lévő talajt 
1— 2 évig m ezőgazdasági növények term esztésére használják.

Előkészítése kétféleképpen tö rtén ik :1) vagy úgy, hogy a vágás 
után visszamaradt rőzsének egyrészét (12—24 mm. vastagságuakat) 
a vágás területén egyenletesen szétteregetve, kiszárítva meggyujtják, 
hogy azután a visszam aradt hamut a talajba bekapálják, vagy pedig 
aképpen, hogy a lehántott talajtakaró közé rozsét, forgácsot kever
nek, ebből 60—90 cm. magas kupacokat készítenek s elégetésök 
után a visszam aradt és egyenletesen szétszórt ham ut a föld alá 
kapálják vagy könnyű-, kerék nélküli ekékkel alászántják.

Az elégetésre szánt rakásokat úgy kell a vágás területén 
elhelyezni, hogy a sarjadzásra visszahagyott tuskók s a m eglévő

0  V. ő. Heyer-Hess: Waldbau, p. 582.
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fiatal csemeték, sarjak, nem különben a szomszédos állabok s egyéb 
gyúlékony tárgyak és berendezések a rakások égetésekor a meg- 
gyúlás veszélyének ne legyenek kitéve. Ezért igen célszerű intéz
kedés az, hogy a tüzelésnek alávetett erdőrészekkel szomszédos 
területek amazoktól legalább 4 m. széles olyan pásztával különit- 
tessenek el, melyről a gyep s m inden más éghető anyag, rozsé 
stb. lehántatott, illetőleg eltakaríttatott.

A kapáserdő fanem e főképp a tölgy, m ég pedig a kocsá- 
nos, dom bvidékeken pedig a kocsántalan. Ezt a fanem et leg
inkább azért tenyésztik a szóban lévő erdőalakban, m ert nagy 
sarjadzó képessége mellett cserzőkéreg hántásra is alkalmazható 
Nálunk ezt az erdőalakot nem  igen használják; Németország egyes ré
szeiben azonban igen el van terjedve, s a tölgyet használják erre a 
célra. így pl. W estfália Siegen nevű kerületében ez az erdőalak 40,000 
hektár területet foglal el1) s lényege az, hogy a kevés nyírfával elegyes 
tölgyerdőket 17— 20 éves vágásfordulóval cserzőkéregnyerés céljára 
rendezik be. A fa és kéreg term elése után a friss vágásterületek 
talaját felkapálják, a lehántott gyeptakarót s kivagdalt cserjéket 
stb. a gally- s hulladékfával együtt a m ár em lített m ódon elégetik, 
a ham ut alászántják és őszszel az így megművelt vágásterületet 
rozszsal (Secale cereale hibernum ) bevetik.

Egyes helyeken a gyertyánt is felhasználják kapáserdő 
képzésére, a nyírt szintén, de csak hézagok pótlására. Ott, hol a 
talaj m ár nagyon kihasznált, talajjavításra az em lített fanem ek közül 
az erdeifenyőt szokás közbeelegyíteni, m ég pedig úgy, hogy ta- 
vaszszal a rozs közé 2— 3 éves csem etéket ültetnek.

Egyes helyeken a cserzőkéreg termelése és a vágásterület 
előkészítése után pohánkát vagy tatárkát (Polygonum tataricum) 
szoktak term eszteni s csak ennek nyár végén eszközölt learatása 
s a talaj újból történő m egkapálása után vetik el a rozsot.

A vágásfordulót nagyon alacsonyra szabni nem  tanácsos, 
m ert a sokszor ism étlődő mezőgazdasági használat a talaj term ő
erejét nagyon kizsarolja. Legkevesebb 20 évre állapítsuk m eg a 
vágásfordulót s mezőgazdaságilag legfeljebb 2 évig használjuk a 
vágásterületet, sőt gyengébb talajokon elégedjünk m eg az 1 évi 
használattal is. A műfa vágását őszszel, a cserzőkéreg hántására 
szolgáló rúdfa term elését pedig tavaszszal végezzük s mind a vágással

]) V. ö. Erdészeti Lapok. 1893. évi V. 389. 1.
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m 'nd a vágás kitakarításával siessünk, hogy az égetés s a vágás
terület megmunkálása még a sa r ja i fakadása előtt történhessék.

A mezőgazdasági növények term énym ennyisége nagy m érték
ben függ a talajnak m iképpen történt m egművelésétől és ezért erre 
gondot kell fordítanunk. A kapálással oly mélyen porhanyítsuk fel 
a talajt, hogy a gyom ok gyökerestől kiirtassanak. A cserjéket s 
lágyfákat jó, ha m ég vágás előtt őszszel irtatjuk. A m egkapált s 
hamuval kevert talajba vagy azonnal elvetik a tatárkát s ennek 
augusztusban tö rtén t learatása után a területet újból rozszsal vetik 
be, vagy a talajerő kímélésével a tavaszi vetést elhagyva, csak 
rozsot termesztenek. H oldanként tatárkából 3A-től 1, rozsból pedig 
1— T5 hektolitert vetnek. A m agot alákapálják, vagy ahol soros 
vetés-, vagy ültetésből m aradnak vissza a tuskók, ahol tehát szántani 
s boronálni lehet, beboronálják. A hézagokat vagy az elszáradt 
tuskók helyét egyidejűleg a rozsvetéssel, vagy pedig tavaszszal, 
makkrakással, vagy pedig —  ami legcélszerűbb —  csonkított 
csem eték ültetésével pótolják.

Term észetes, hogy a kapás erdőkben, mind az állab-, mind a 
talajápolásra nagy gondot kell fordítanunk, m ert nem csak a gyakori 
fa- és kéreghasználat, hanem  a talajnak mezőgazdasági használata 
folytán is, a tápláló erőt a talajtól nagy m értékben vonjuk el. 
E nnek pótlásáról, illetőleg fentartásáról csakis úgy gondoskodha
tunk, ha a kapás erdőben nem csak a legeltetést, de az alomszedés, 
fűnyerés stb. használatát teljesen és feltétlenül eltiltjuk.

Még csak azt jegyezzük meg, hogy a kapás-erdőalak telepí
tésénél igen célszerű soros vetést vagy ültetést alkalmazni, hogy az 
állab levágása után a sorközöknek mezőgazdasági célra szánt m eg
m űvelését ekével, boronával, az aratást pedig szintén akadály 
nélkül, esetleg kaszával lehessen végezni. Még más jó  oldala is 
van itt a soros erdősítésnek, igy az égetés is kevesebb kárral 
történhetik, a mezőgazdasági term és egyenletesebb stb. A sorok 
egym ástól való távolságát legcélszerűbb két m éterre megállapítani, 
m ert ez a távolság a szabadabb m ozgást is m egengedi, a záródás 
pedig a sorok fái között elég gyorsan áll be.

A vágásosztás és sorrend ennél az erdőalaknál is rendszeres 
gazdasági tervvel úgy szabályozandó, hogy a használat tartóssága 
az erdőművelési szabályok szoros betartásával biztosíttassák.
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4. Fejezet. A KÖZÉPERDÖ FELÚJÍTÁSA.

X. Á ltalános elvek.

f iö l

Már a középerdőalak ism ertetéséből tudjuk, hogy a közép
erdő a szál- és sarjerdőnek egyazon területen való egyesítéséből 
származik s hogy a szálerdő egyedei, m int fő fá k , a sarjerd" 
egyedeit, mint a ljfá ka t, korban kétszer vagy töbszörösen felülha
ladják, vagyis, hogy a főfák vágáskorát mindig az alj fák vágás- 
kf rának kétszereséből vagy többszöröséből állapítják meg.

A főfák ennélfogva egy vagy több korosztályból állhatnak. 
Ha a főfák vágáskora az alj fák vágáskorának kétszeresét teszi, 
abban az esetben a középerdőben a főfákból csak egy korosztályt 
képezünk. Ha ellenben a középerdőben erősebb műfa term elése 
céljából a főfák vágáskorát az alj fák vágáskorának három szorosá
val, négyszeresével vagy többszörösével állapítjuk m eg s az aljfák 
kivágása m inden alkalmával a legidősebb főfákból is szándékunk 
vágatni, akkor a főfákból több korosztálynak a képzése válik 
szükségessé. A korosztályok ezt a számát «-net úgy kapjuk, ha a 
fő fák legmagasabb vágáskorát F -et az alj fák vágáskorával / - e l  elosztjuk 
s a hányadosból 1-et levonunk. Vagyis a korosztályok száma a 
n — 1. Ha pl. valamely tölgy középerdőben az aljfák 25
éves vágáskora mellett a főfák vágáskorát 150 évben állapítják 
meg, a korosztályok szám a: —  1 = 6  — 1 = 5  lesz s az
ezekbe tartozó főfák közvetetlenul a kihasználás előtt 150, 125, 100, 
75, 50, a kihasználás után pedig 125, 100, 75, 50, 25 évesek lesz
nek. A kihasználás alkalmával ilyen esetben is a fiatalabb korosz
tályok hibás, gyenge fejlettségű s általában m inden olyan fája, 
m ely előreláthatólag a főfa vágásfordulójának végét el nem  érheti, 
kivágandó. Éppúgy kivágandók azok az öregebb s terebélyesebb 
főfák is, m elyek esetleg a fiatalabb s m eghagyandó főfák között 
előfordulva, m ind azoknak, mind pedig az aljfának növekedését 
hátráltatják. Ezekkel együtt kell eltávolítani a tenyészteni nem szán
dékolt lágyfákat is.

A  vágáskor m egállapításánál tudnunk kell, hogy az alj fa 
15— 25 évnél m agasabb vágáskort nem tűr meg, m ert ezentúl a 
főfák beárnyalása az alj fát növekedésében igen hátráltatja. Sőt a 
legtöbb esetben, különösen az alföld berki erdeiben vagy a dom b
vidék s előhegység üde term őhelyein 15, illetőleg 20 évnél m aga
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sabb vágáskort megállapítani sem m iképpen sem tanácsos. A  főfák 
vágáskorának m egállapítására több tényező van befolyással. így a 
term elni szándékolt választékok minősége, a főfákat képező fane
m ek term észete, különösen növekvésük gyorsasága, nem különben 
a termőhelyjóság. Ezek szerint a tölgyfőfák vágáskora term őhely 
szerint 100— 150, a kőris- s szileké 80— 120, a többi fanem é álta
lában 80— 100 év között ingadozik.

A középerdők telepítésénél, illetőleg felújításánál különös 
gondot kell fordítanunk a fanem ek m egválasztására , m ert nem  
m inden fanem alkalmas a középerdőben a fő- vagy aljfához kötött 
kívánságokat kielégíteni. F őfákúl legalkalm asabbak a lom bfanem ek 
s ezek között főleg azok, am elyekből értékes választékokat te r
m elhetünk s m elyek koronájuk fejlődésénél fogva az aljfák növe
kedését nagy m értékben nem  akadályozzák. Ilyenek a tölgyek, kőris, 
sz il és juharok , kevésbbé a sűrű és töm ött koronájú bükk vagy 
hárs. Bizonyos term őhelyi viszonyok között, így ahol szél- és hó
törésektől nem  kell tartanunk, az égereket, ákácot s a feketenyárt 
is fel lehet használni középerdők képzésénél főfák gyanánt. A .fenyő
félék közűi legalkalm asabbak a vörös-, erdei- es sim afenyő, m ert ezek 
szabadabb állásban is jól nőnek s laza lom bozatukkal az alattuk 
levő alj fát nem  nyomják. A lúc- és jegenyefenyő erős beárnya- 
iása, az erdei- s feketefenyő pedig törékenysége miatt nem ajánl
ható főfának.

A lj fá k u l csakis azokat a fanem eket választhatjuk, amelyek 
sarjerdőalak képzésére alkalm asak s ezek közűi is legjobban m eg
felelnek azok, m elyek a beárnyalás iránt, nem  nagyon érzékenyek, 
sőt ezt jó l is tűrik, m ert hiszen a vágásforduló egész ideje alatt a 
főfák többé-kevésbbé erős m értékben nyilvánuló árnyában kell 
élniök. Ebből a szempontból, de m eg a sarjadzás képessége tekin
tetében is, a középerdők aljfájához kötött kívánságoknak legjobban 
m egfelelnek a gyertyán, kársak, mogyoró, szelídgesztenye, kőris, 

jó  term őhelyen a tölgyek, szilek  s iszapos, üde talajon az éger is.

2. A  középerdők felújítása.

K özéperdők felújításánál a főfeladatot a főfák folytonos fen . 
tartása s regenerációja képezi, m ert az aljfa fen tartásával, illetőleg 
felújításával — szakszerű kezelést feltételezve — sok gondunk  
nincsen. M egtörténik ugyan, hogy m agról kelt csem eték hiányá-
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bán, főfák nevelésére sarjról keletkezett egyedeket is fel kell hasz
nálni, de törekvésünk mindig az legyen, hogy a főfák magról kelt 
csem etékből neveltessenek. Az erre a célra szükséges csem etéket 
a meglevő főfák maghullatásából nyerjük s e végből vágás alkal
mával gondunk legyen arra, hogy a m agasabb korosztályokból 
megfelelő anyafák hagyassanak vissza, m ert ezeket aztán pótló 
vágással könnyű a felújítás területéről eltávolítani.

Ha az aljfák levágása után nyom ban m agterm ést adnak a  
főfák, a keletkezett csem eték a sarjak között egyenlő korosztályt 
képezve növekednek, de a sarjak erősebb fejlődésénél fogva, ren
desen kevés m agcsem ete m arad m eg ezek között, m ert elnyom a
tásuk folytán nagyrészük elpusztul. Ha ellenben a magról kelt cse
m eték csoportokba verődnek össze, vagy ha erős csem etéket, 
esetleg suhángokat ültettünk s ezeket a körülöttük felverődött sar
jak  ellen kellő s folytonos gondozással megvédjük, az ily csopor
tok a sűrű aljfaállab között is fentarthatók.

A term észetes felújítás hiányait a főfáknak m esterséges tele
pítésével kell pótolnunk. Nagyobb hézagok erdősítésénél a vetési 
is alkalmazhatjuk, rendszerint azonban már nagyobb csem eték 
ültetésével pótoljuk a főfákban észlelhető hiányokat, sőt kisebb fol
tokon suhángiiltetéssel, csoportosan is végezhetjük a pótlást. Erre a 
célra elegyesen is alkalmazhatjuk a tölgyet, szilt, juhart, kőrist 
vagy az erdeifenyőt vörösfenyővel. Jó term őhelyeken a tölgy
nek elegyetlen, csoportos telepítésével is célt érünk. Ezeket a cso
portokat kezdettől fogva szorgos gondozás alá kell vennünk s még 
fiatal korukban kell belőlük azokat az egyedeket kiválogatnunk, 
m elyek főfák képzésére alkalmatlanok. Ezáltal a többi fa m egfe
lelő növőtérrel, jó  záródású főfaállabot fog alkotni, alatta pedig 
esetleg a kivágott fák sarjaiból megfelelő aljfaállab keletkezik.

Bizonyos, hogy a főfák ily csoportos képzésével a közép- 
erdőnek azt a szabályosságát, mely a főfák korosztályainak szabá
lyos elosztásából ered, korántsem  érhetjük el, hanem  csak olyan 
erdőállapotot, melynél a főfák többé-kevésbbé szálerdőszerü záró
dással sorakoznak egymás m ellé .x) A középerdő ez az alakja tehát *)

*) Ez sokszor szükséges is, ha a talaj jósága, kiváltképpen pedig mély
sége váltakozó. Futóhomokon meg éppen nagyobb területek váltakoznak: a 
laposakon van a szálerdő, a buckákon a sarjerdő pl. 40 esztendős vágás
fordulóval.
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nagyon hasonlít az olyan szálaló erdőhöz, melynél az öregebb 
korosztályokhoz tartozó fák, gyérebb záródással a fiatalabb kor
osztályok szorongó csoportjai felett uralkodnak.

A középerdő szabályos alakját szem előtt tartva, a felújításnál 
következőképpen kell eljárnunk:

A term észetes vagy m esterséges úton, rendes s m ár ism ert 
m ódon keletkezett fiatalos (1. a m esterséges és term észetes felújí
tást) területén főfákúl kiválasztjuk a m agról keletkezett, egészséges, 
jó  növésű, de amellett zömök alkotású suhángokat s ezeket köny- 
nyen észrevehető jellel legcélszerűbben szalmakötéssel látjuk el. 
Ennél a műveletnél főképpen arra ügyeljünk, hogy a kiválogatott 
egyedek az egész területen lehetőleg egyenletes felosztással úgy 
helyezkedjenek el, hogy az erősebb vastagsági osztályokhoz ta r
tozó törzsecskék meglehetős távolságban álljanak egymástól. El 
kell ugyanis különítenünk azokat a főfákat, m elyek a m agasabb 
korosztályok alkotására hivatvák, azoktól, melyek az alacsonyabb 
korosztályú főfákat fogják képezni s ezért m inden eshetőségre való 
tekintettel a fiatalabb korosztályok fáiból m indig többet jelöljünk ki, 
m int az idősebb korosztályok képzésére szükséges fákból, még 
pedig részint azért, m ert a fiatalabb törzsecskékből, mialatt a m a
gasabb korosztályokba jutnak, sok elpusztúlhat, másrészt pedig a 
fiatalabb fák az alj fát nem nyom ják annyira, mint az öregebbek. 
Az így kiválogatott fő fákon kivűl visszamaradt fák, aljfák gyanánt 
sarjerdőben kezelendők; célszerű ezeket azonnal a főfák kijelölése 
után tőre vágni. A fő fákat a képezendő korosztályok szerint kívá
natos úgy felosztani, hogy a legalacsonyabb osztály törzsszáma, a 
legm agasabb osztályhoz lem enő sorozattal halad jon .1) lg}7, ha 6 
korosztályt akarunk képezni, a törzsszám oly arányban apad, mint 

20 : 12 : 3 : 2.: 1 : 1; öt korosztály mellett mint:
20 : 1 2 : 4 : 2 :  1; négy » » »
24 : 1 5 : 5 : 2  stb.

Term észetes, hogy ez az arány az aljfa vágáskorának hosz- 
szabb vagy rövidebb idejével, a különböző fanem ek növekedése 
erélye szerint a gazdaság céljával stb. változást szenvedhet.

A  főfák m ennyiségének m eghatározása különösen attól függ, 
vájjon mily m értékben árnyalják be, illetőleg nyom ják el az alj-

■) V. ö. H eyer-H ess: Waldbau IV. 571.
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fákat. Ha ugyanis a föfáúl használt fanem elterebélyesedő, töm ött 
koronát fejleszt, jobban  árnyal s inkább elnyom ja az aljfát, mint 
az, am elynek m agasan álló, laza lombozatú koronája v a n ; am ab
ból egyenlő nagyságú területet feltételezve, kevesebb, ebből pedig 
több íőfát hagyhatunk meg. Egyébiránt ez az aljfákúl választott 
fanem ek term észetétől is függ. Mert, ha az aljfa kem ény term é
szetű, vagyis erősebb árnyalást is jó l tűr, több s terebélyesebb 
koronájú főfát is nevelhetünk, mint akkor, am ikor kényes, inkább 
világosságot kívánó aljfával van dolgunk. Az is bizonyos, hogy jó, 
üde termőhelyen, enyhe kiima alatt több főfát term elhetünk, mint 
gyengébb minőségű talajon s zordabb klimatikus viszonyok 
között.

Á ltalában azt a szabályt tartsuk szem előtt, hogy a legked
vezőbb term őhelyi viszonyok között is, a fű fá k  közvetetlem d levága- 
tásuk előtt a téridet 2is-ad részénél többet be ne árnyékoljanak, m ert 
ha ennél sűrűbben árnyalnak, az aljfából igen kevés s gyenge 
választékot nyerhetünk.

Hogy a főfák különböző korosztályaiból m ennyit neveljünk, 
azt leginkább az erdőgazdaság célja, iilétőleg a fapiac viszonyai 
határozzák m eg s ha egyszer a különböző korosztályú főfák meny- 
nyiségének egymáshoz való arányát megállapítottuk s azt is, hogy 
az összes főfáknak közvetetlen levágatásuk előtt a terület hányad
részét szabad beárnyékolniok s ha végűi a különböző fő fák átla
gos koronaterjedelm ét —  ami azonos a növőtérrel —  is m eg
határoztuk, akkor nem  nehéz kiszámítani, hogy az egyes 
korosztályokból a vágás alkalmával hány főfát kell meghagynunk.

Tegyük fel pl., hogy valamely tölgy középerdőben az aljfa 
m inden 20. évben kerül vágás alá s a vágás területén a főíáknak 
közvetetlenűl a vágás előtt a területnek csak felét, holdanként tehát 
2878 m'--t legyen szabad beárnyékolniok. A főfa 4 korosztályból 
áll s ezek egymáshoz való aránya a fentebbiek szerint 24 : 15 : 
5 : 2 volna.

Próbákkal m egállapítottuk, hogy:
a 20 éves hagyásfa növőtere 2 m s a 80 éves főfa növőtere 34 m2 
»40 » főfa » 12 » a 100 » » » 45 »
»60 » » » 20 »

Ezek alapján a különböző korosztályú főfák növőtere köz
vetetlenűl a vágás előtt a következő területekkel fog alakulni:
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24 főfának a területe ä 12 m 2 =  288
15 > » > > 20 » =  300
5 » » > » 34 » =  170
2 » 45 » =  90

46 különböző főfa te rü le te : =  848 m2 lesz.
Közvetetlenűl a vágás után:

24 hagyásfa növőtere ä 2 m 2 =  48 m 2
15 fő fa » 12 > =  180 »

5 » 20 » == 100 >
2 » » 34 » AcoCD

46
elfoglalni.

d rb : =  396 m2 területet fog

M inthogy a főfáknak a vágás előtt elfoglalt területe a hol- 
dankint előre megállapított 2878 m'2 beárnyalási területben
2878 : 848 =  3'4-szer foglaltatik (kikerekített számítással), esze
rint holdankint m eghagyandó a z :

I. korosztályból 3'4 X  24 =  81 X  -12 =  974m 2,me8 ^ li* szimi- 
II. > 3-4 X  15 =  51 X  20 =  1020 »

III. > 3-4 X  5 =  17 X  34 =  578 »
IV. » 3-4 X  2 =  6-8 X  45 =  306 >

156 darab =  2878 m2 beárnya
lási területtel.

K ivágandó tehát ho ldank in t:
81— 51 =  30 drb. I. korosztályú,
51— 17 =  34 » II.
17—  7 =  10 » III.

__________ — 7 > IV.
Összesen 81 drb. főfa.

Ezek szerint m inden vágás után a középerdő egy hold
já n  le sz :

51 drb I. korosztályú
17 > II. > és

7 » III » összesen tehát:
75 drb főfa; ezekhez csatlakoznak a hagyásfák3’4 X 2 4 =  81 drbbal, 
81 » » összesen tehát:

156 drbból, vagyis annyi fából fog a középerdő fő faállománya 
alakúim, mint am ennyi a terület holdján vágás előtt volt.
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Együttesen a következő beárnyalási területet adják;

81 drb hagyásfa ä 2 m 2 = 162 m2
51 » fő fa > 12 » = 612 »
17 » > > 20 » = 340 »
7 > » 34 > = 238 >

156 drb =  1352 m 2, ami a vágás
után fennebb kim utatott 396 m 2 beárnyalási terület 3 '4-szeresének 
felel meg. És miután 1 hold területe -5755 m2-t tesz, vágás után 
a terület csak iiiÉ =  0'23, vagyis legfeljebb egy negyed részben 
lesz-, holott vágás előtt fele részben van beárnyékolva.1)

3. A  középerdő felújításának, illetőleg főfái elosztásának gyakor
lati kivitele.

Az im ént bem utatott s csak útmutatásúl szolgáló példának 
kevés gyakorlati jelentősége van, m ert a főfáknak tervezett m inta
szerű egyenletes felosztása gyakorlatilag kivihetetlen.

A gyakorlat szempontjából a középerdő felújítására s főfái 
elosztására nézve jó  tájékozást ad a vadászerdei erdőőrí szak
iskola területén oktatási célokból 3 főfakorosztálylyal berendezett 
Középerdő.2) E nnek területe egy kisebb tisztás kivételével —  mely 
a vágásforduló kezdetén szintén erdősítés alá kerül —- teljesen 
erdősölve lévén, felújítása, tekintettel az állabok átlagos korára, 
úgy van tervezve, hogy az aljfa első vágásfordulója alatt a jelenlegi 
állabokat alkotó szilt, ju h a rt, részben kőrist és a tö lgyfákat a 
középerdőalak követelései szerint oly m értékben fogják levágni, 
hogy a területnek fe le  részén az alj fa képzésére szükséges sarja- 
dékkal, másik fe le  részének egy harm adán pedig a kihaló tu lkoknak  
erőteljes gyökerű, m agból nevelt csem etékkel való pótlása-, vagy 
alávetés által a legidősebb (III.) főfakorosztály képzése biztosítva 
legyen.

Ennél a középerdőnél tehát mind a fő-, mind az aljfákra 
egyform a súly van fektetve, vagyis az elérni óhajtott szabályos

x) Erre vonatkozólag más alakban is találhatunk példákat Heyer-Hess 
Waldbau. IV. 573—574. és Fekete L.: ,A tölgy és tenyésztése.“ 154—155. 
lapjain.

2) L. az üzemtervet.
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állapot eszménye itt abban áll, hogy a fó'fák 1— 90 évig terjedő 
korfokozatai által elfoglalt terület, az aljfák 1—30 éves korfoko
zatai által elfoglalt területtel egyenlő legyen, szóval, a fö fa  épp 
úgy, m int a z a ljfa  egyform a területet fogla ljon  el.

Ezen az alapon term észetesen a főfák egy korosztálya által 
elfoglalt terület az alj fa egy korosztálya által elfoglalt területnek 
csak 1 3-ad részét fogja képezni, vagyis a valóságban az aljfa egy 
korosztálya által elfoglak területen j  korosztályú fő fa  lesz képvi
selve, de úgy, hogy a valóságos terület fele az aljfára, fele pedig 
az összes főfára esik s az egyes korosztályok mind a fő-, m ind az 
aljfánál egyform a területet fognak elfoglalni. Csakis ezen az ala
pon érhető el a szabályos állapot és ezzel együtt a szabályos 
készlet és növedék, mely a fő fára külön, mint 0'5 záródású száler
dőre s az aljfára, mint 0 5  záródású sarjerdőre lesz megállapítandó.

M inthogy a m ondottak  szerint a főfák által elfoglalandó te 
rületrész az összes terület felétiek felel meg, m indenekelőtt azt 
szükséges megállapítani, hogy az aljfák kivágása alkalmával főfákúl 
hány darab fát hagyjunk állva oly növőtérrel, mely akadálytalan 
növekedésüket a későbbi korban is biztosítva, összeségében m indig 
csak a félterületnek feleljen meg. Ily növőtérrel a főfák növeke
dése az aljfák fejlődését sem fogja hátráltatni.

A főfák számának ilyen elv szerint történő m egállapíthatása 
céljából a Vadászerdőben próbafelvételek útján kellett m eghatá
rozni, hogy az alkalmazandó középerdőalak követelései szerint s a 
megállapított vágásforduló mellett vágás alá kerülő állabok külön
böző korfokozataiban, az egyes fák — teljes záródást s rendsze
res kezelést feltételezve — m ekkora növőterületet foglalnak el s 
illetőleg, hogy az egyes korfokozatokban az állabok zöm ét képező 
s továbbra is tenyészteni szándékolt kocsános tölgyből egy kataszt. 
holdon hány darab fa  á llha t fen n

A V adászerdő állabjaiban foganatosított több próbafelvételből, 
valamint a m agasabb korú fák növőterére vonatkozólag egyedül 
tájékoztatást szolgáló s a Coburg hercegi uradalom ra összeállított 
term ési táblák adataiból kiszámított átlagadatok szerint megállapit- 
tatott, hogy a Vadászerdő term őhelyi viszonyainak (délvidéki, 
síksági erdő, elsőrendű búzatalajon) megfelelően, az okszerű erdő- 
gazdaság elveinek szemelőtt tartása, a talaj term őerejének fokozása, 
a lehető legnagyobb faterm és biztosítása és a legértékesebb válasz-
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ték  nyerhetése mellett, egy kát. holdon teljes záródás feltételezésével 
(üzemterví adatok szerint):

a 30 éves fáb ó l. _______1050 drb.
35 _____  896 >

> 40 » 798
45 ___  713

az 50 > .............. 650
:> 55 » . _ . . .  498 »
a 60 ■» . ..  451

65 » > _____  413
70 . .■___  369

» 75 . . . .  ... 333
> 80 _____  304
5 85 » 279
» 90 262 >

95 > ___ ___ 254
» 100 S> ...  . . .  246

105 _____  238 >
110 > » 229
115 > ..........  221

» 120 » > _____  208
» 125 2> » _____  186 darab

hat fenn.
M inthogy pedig a középerdó'alakban kezelendő állabok a ren

dezés alkalmával részben 4 9 —53 éves kocsános tölgyből, részben 
fiatalabb korú juhar-, feketegyűrű-, gyertyán- és kőrisből állottak, a 
fennálló állabviszonyok m ellett az aljfa első vágásfordulójának 
ideje alatt, aljfa gyanánt első sorban kivágandók az elnyom ott s 
tenyészteni nem szándékolt idegen fanemek, az állab zömét ké
pező kocsános tölgyből pedig annyi, hogy főfáúl csak az egy kát. 
holdon az aljfa első vágásfordulója közepére számított kornak m eg
felelő s fent kitüntetett fák fele része maradjon vissza. Eszerint 
az aljfa első vágásfordulója alatt a már átlag 65 éves kocsános 
tölgyfából holdankint 41,! =  207 drb. fa m aradjon állva főfa gya
nánt. Az ugyanakkor kihasználandó főfákból pedig lev ág an d ó : 

X’‘ =  69 drb fa, mig a másik 2 a-rész a 60, illetőleg 90 éves
korban való kihasználásra hagyandó vissza.

A vágás, illetve felújítás tehát úgy eszközlendő, hogy az aljfa
39V a d a s :  Erdöműveléstan.
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első vágásfordulója alatt holdankint 138 drb. fó'fa m aradjon vissza. 
M inthogy azonban a fő fa 2 v a d  részének az aljfa m ásodik vágás
fordulója végéig való állvahagyását a fent ism ertetett elveknél 
fogva ajánlani nem  lehet, azokat a m ásodik 30 év alatt egyidejű
leg az évi vágásokkal annyira kell gyéríteni, hogy a második 30 
év lefolyása után az átlagosan m ár 9 5  éves fő fák csakis az ennek 
a kornak megfelelő számban legyenek jelen.

A különböző korokban a terület holdját elfoglaló fák számát 
kitüntető sorozat szerint a 95 éves kornak 254 drb. fa felel meg. 
Eszerint a terület felén előjövő fák 2/ 3-ad része 2°4 =  127 )<( 2 = 8 4  
drbot számlál s ennélfogva az aljfa első vágásfordulója alkalmával 
visszamaradt 138 drb. fából a második 30 év alatt holdankint 53 
drb. lesz kivágandó s ugyanakkor a főfa gyanánt még fennálló 
2/3 részt tevő 84 drb. fának a felét =  42 darab fát kell levágni, 
másik része pedig főfa gyanánt hagyatik vissza az alj fa harmadik 
vágásfordulójára. Az aljfa m ásodik vágásfordulójában az aljfa már 
szabályos korfokozatban lévén, kihasználása semmi akadályba nem 
ütközik.

Az aljfa harm adik vágásfordulójára visszahagyott harm adrész 
főfáinak előreláthatólag több gyérítésre már nem lesz szüksége, de 
ha a gyérítés a kezelő által mégis célszerűnek találtatnék, ez a 
két első vágásfordulóra megállapított elvek alapján szintén esz- 
közlendő.

Az aljfa harmadik vágás fordulója alatt, már mind az alj-, 
mind a főfák kihasználása semmi nehézségbe ütközni nem fog, 
m ert az állva m aradt koros főfák egyszerűen a már szabályos ál
lapotban levő sarj fákkal együtt levágatnak.

Az elm ondottakból beláthatjuk, hogy a középerdő tulajdon
képpeni felújítása nehézségekbe nem ütközik, csak a főfák arányos 
elosztásával kapcsolatos kezelés tartozik a nehezebb feladatok 
közé, m ert a főfáknak osztályozása, számszerint történő felosz
tása s nyilvántartása sok ügyességet s gyakorlati érzéket téte
lez fel.

4. A középerdő vágásának ideje s módja.

A középerdő vágása késő őszszel, télen vagy kora tavaszszal 
történik, még pedig úgy, hogy előbb az összes a ljfa  kerül a sarj- 
erdők levágásánál szem előtt tartandó elvek s szabályok betartása
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m ellett vágás alá. Minthogy ezzel a munkálattal egyidejűleg a fó'fák 
képzéséhez szükséges fiatal hagyásfák állva hagyandók, ezeket a 
vágás megkezdése előtt, nehogy szintén kivágassanak, alkalmas 
m ódon, legjobb szalmakötéssel, ki kell jelölni. Ezt tenni azért is 
célszerű, m ert ezáltal a fő fák jelenlétéről s számáról is kellő fel
világosítást nyerünk, kijelölvén egyúttal az öreg, eltávolításra érett 
törzseket, valamint azokat a fiatalabb fákat, melyek akár szabály
talan növekedésüknél fogva, akár beteges állapotuk folytán további 
fentartásra nem  érdem esek. Ezeknek s az alj fának levágása után 
a levágásra m eghatározott fő fákat is döntetnünk kell, még pedig 
úgy, hogy az állva hagyott főfák s a kijelölt hagyás fák m egkáro
sítása lehetőleg kikerűltessék.1) A rra is legyen gondunk, hogy a 
főfák oly időben kerüljenek vágás alá, am ikor az aljfa még nem  
sarjadzik, nehogy döntés s feldolgozás közben az aljfa zsenge 
sarjhajtásai kárt szenvedjenek. A főfa levágása után az eközben 
netalán m egsérült s fölösleges számú hagyás fákat vágatjuk ki oly 
m értékben, hogy csak az előre m eghatározott m ennyiségben fog
lalják el a területet.

Ezekután törekedjünk a levágott s feldolgozott anyagot a 
vágás területéről sarjfakadás előtt megfelelő helyekre (utakra, 
külön erre a célra fenhagyott tisztásokra stb.) kiszállítani; ezt a 
m unkálatot első sorban a legerősebb törzsekre vagy törzsrészletekre 
terjesszük ki, m ert ezeknek szállítása közben szenvedhetnek legtöbb 
kárt a sarjak s tuskók.

A további tennivaló a vágásterület hézagainak pótlására, a 
főfák hiányainak erős, egészséges suhángokkal való kiegészítésére 
szorítkozik. Az erre vonatkozó elveket s szabályokat m ár fennebb 
ismertettük. A főfák fejlődésénél különös figyelmet fordítsunk az 
ágak képződésére s ezeket, ha a törzs alsóbb részéből kiindúlva, 
ennek értékm inőségét veszélyeztetik, korán, amíg nem  vastagok, 
gondos nyesés által távolíttassuk el. E nnek az elágasodásnak a 
főfák, m ert szabadabb állásban fejlődnek, m indig alá vannak vetve 
s azért a középerdők nevelésénél ezt a jelenséget figyelmen kívül 
hagyni nem szabad. Különösen a tölgy-főfákon fejlődnek nagyobb 
m ennyiségben a törzs derekából kiinduló s m indenesetre eltávolí-

!) Jó mindig több föfát meghagyni, mint amennyit a számítás meg
állapít. mert sok meghajlik, eltörik, kidől, vagy a főfák döntése alkalmával 
megy tönkre.

3 9 *
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tandó ú. n. vízhajtások (alvó- s részben adventív-rügyekből, a zárt 
állásból szabad állásba ju to tt fák törzsén fejlődő fattyúhajtások).

5 . A középerdőalak előnyei a szálerdő fe le tt.1)

1. A f ő f á k  e r é l y e s e b b  n ö v e k e d é s e .  Ez természetes, 
mert, ha a fáknak szabadabb növőterük van, a világosság, levegő 
és meleg fokozottabb érvényesülése folytán a tenyészet mindig 
erőteljesebb, mint nagyobb záródásban. K ülönösen tapasztalható ez 
a világosságot kívánó fanem eknél, így pl. a tölgynél.

2. A t a l a j  v é d e l m e .  K özéperdőben a talaj sohasem marad 
védtelenül, m ert a sarjfa levágása után a főfák m ég mindig adnak 
annyi árnyékot s védelmet, am ennyi a talajt a napsugarak s az 
időjárás egyéb viszontagságainak káros hatása ellen megóvja.

3. M é l y e b b  g y ö k é r z e t  s e n n é l f o g v a  a f á k  b i z 
t o s a b b  á l l á s a  s j o b b  t á p l á l k o z á s a .  A gyérebben álló 
s szélnek kitett főfák a gyér állás következtében szívgyökereiket 
jobban fejlesztik, mint azok a fák, m elyek zárt állásban egym ást 
támogatják.

4. T ö b b f é l e  f a v á l a s z t é k ,  ami az aljfa s a sokféle 
korosztályú főfa jelenlétéből önként következik.

5. A szabad állásban növő főfák gazdagabb s g y a k o r i b b  
m a k k -  é s  g u b a c s t e r m é s t  a d n a k  s ezáltal a term észetes 
felújítás többnyire biztosítva lévén, a felújítás költségei rendes 
viszonyok között jóval kisebbek, mint a szálerdőgazdaságnál.

H á t r á n y a  a kezelés nehézségében s abban rejlik, hogy a 
főfák szabad állása folytán olyan értékes választékokat, m int a 
rendesen kezelt szálerdő, nem ad. Nyíltabb állásban a törzsek 
hengeressége, m agassága, ágaktól mentessége, hasíthatósága, szóval 
műszaki tulajdonságai korántsem  olyanok, mint azoké, m elyek 
különösen kezdetben zárt állásban növekedtek.

6 . A középerdőalak előnyei a sarjerdő felett.

Ezek az előnyök röviden abban foglalhatók össze, hogy a 
középerdő többféle s értékesebb választékokat ad, mint a sarjerdő 
s hogy a talaj, dacára a gyakrabban ism étlődő használatnak — 
m ert a főfák árnyalják :—• nem  szegényedik el oly gyorsan s

*) L. részletesen .E rdészeti L apok1 1889. évf. 282—288. 1.
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annyira, m int a sarj erdőnél. A középerdő további előnyéül kell 
tekintenünk azt is, hogy az egyes fák célszerű növekvési m enetére 
jobban  lehet hatni, m int a sarjerdőben s hogy a m agterm és is sok 
esetben igen értékes mellékhasználatot ad.

A  középerdő alkalmazása különösen ott van megokolva, ahol 
a kisebb erdőterület dacára, többféle választék term elésére van a 
birtokos utalva, vagy ahol évi szükséglete kisebb m éretű választék 
term elésére irányúi s attól lehet tartani, hogy a gyakran ismétlődő 
vágások következtében tarra jutott terület term őképessége főfák 
hiányában elszegényedik.

Jó hatással vannak a laza lom bozatu fő fák, így az erdei- s 
különösen a vörösfenyő a csereserdők talaja term őképességére is, 
anélkül, hogy beárnyalásukkal a cserzőkéreg m inőségére vagy a 
tölgysarjak növekedésére káros befolyást gyakorolnának.

Mindezen okoknál fogva a középerdőalak főképp kisbirtokosok
nak nagyon ajánlható.

5. Fejezet. A LEGELÖERDÖ FELÚJÍTÁSA, 

i .  Á ltalános elvek.

Tudvalevő, hogy a legelőerdőnél a gazdaság célja a legelte
tésnek minél kiterjedtebb m értékben való gyakorol hatása s azért 
az erdőterületen levő fákat nem  annyira a fatermés, mint főképpen 
a talaj term őképességének a legeltetés céljára irányúit fentartása 
kedvéért tenyésztik.

A legelőerdő berendezésének tehát olyannak kell lenni, hogy 
az erdő felújítására lehetőleg minél kisebb terület, minél rövidebb 
időre vonassák el a legeltetéstől, másrészt pedig a legelőerdőt 
alkotó fák záródása olyan legyen, hogy a talajerőt a beárnyalás 
oly fokával tartsa fenn, amely egyúttal a fű m egtelepedését ne 
csak meg ne akadályozza, hanem  fokozza is.

Nyilvánvaló tehát, hogy a fatenyészet fentartása nem csak a 
fahasználat, hanem  a legelő javítása céljából is szükséges. Ezt az 
utóbbi célt a legelőerdő fái azáltal közvetítik, hogy egyes term ő
helyeken a zord és szárító északi és keleti szelek káros hatását 
je lentékenyen csökkentik, részben pedig m érsékelt beárnyalásukkal 
a  fűnövésnek s legelőm arhának különösen nyárszakán hathatós 
védelm et adnak.
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A legeltetésre bocsátható területnek, hogy valódi céljának 
megfeleljen, legalább az egész terület - 3 -  sőt 3 4 részét kell kitennie 
s ezért az ily m értékben gyakorlandó legeltetés csakis szál- vagy 
sarjcrdőalak berendezése mellett lehetséges.

A m egengedhető legkisebb és a szükséges legnagyobb záródás 
a term őtalaj minőségétől, az erdőterület fekvésétől és lejtőségétől 
függ. Á ltalában 0 3 —0 7  között váltakozik, m ég pedig jó term ő
helyi viszonyok között, kitűnő term őtalajon, valamint 0 — 15° lejt— 
szög alatt hajló területeken 0 3 —0 4 ; középszerű term őhelyen, 
valamint 15—20° lejtéssel biró területeken 0 5 ;  gyenge term ő
helyeken és 2O0-n á l nagyobb lejtésű helyeken 0 6 , illetőleg 0 -7 
záródást célszerű megállapítani.

A  termőhelyet illetőleg m egjegyezhetjük, hogy legelőerdőnek 
főképpen a nem  feltétlen erdőtalajon álló erdők alkalmasak, de ha 
feltétlen erdőtalajon volnánk legelőerdő berendezésére kényszerítve, 
erre a célra lehetőleg a jobb term őhelyeket válasszuk ki. Eszerint 
legalkalm asabbak legelőerdő berendezésére a síkság-, elő- és közép- 
hegység erdőterületei, bár a magas hegységekben is vannak terü 
letek, melyek a legelőerdőalak képzésére teljesen alkalmasak, sőt 
az általános célt tartva szem előtt, a legtöbb esetben a magas- 
hegységek erdőterületeire vannak utalva is.

A  ta la j minősege szerint leginkább megfelel a mély, közép 
kötöttségű, hom okos agyagtalaj. Kerülni kell a köves, sekély term ő- 
réteggel bíró, meszes, igen kötött vagy olyan laza talajokat, 
m elyeken könnyen vízmosások keletkezhetnének.

Fekvésre nézve legjobban megfelelnek azok a lejtők, melyek 
a nap hőségének s száritó hatásának nincsenek nagy m értékben 
kitéve, így az északi, északkeleti és északnyugati lejtők. A lejtőséget 
szintén nem  szabad figyelmen kívül hagynunk, m ert 25°-on felül 
hajló hegyoldalakon legelőerdőt berendezni nem  igen tanácsos.

A  fanem ek  közül legelőnyösebben alkalmazhatók legelőerdők 
képzésére azok, m elyek térés állásban jól tenyésznek s emellett 
habár kisebb m értékben is a talajt képesek javítani. M inthogy a 
legelőerdők fáiról ezenkívül sokszor lom btakarm ány nyerésére is 
számítunk, a legelőerdők képzésénél első sorban a lom bfanem ek, 
m ég pedig a tölgy, ákác, juhar, szil, gyertyán, szelídgesztenye, 
diófa, kőris, éger, nyár, fűz, kevésbbé a hárs és vadgesztenye 
jőnek tekintetbe. Term észetes, hogy a felsorolt fanem eket a legelő
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erdő berendezésére szolgáló terület termőhelyi viszonyai szerint 
választjuk ki.

A fenyőfélék  közül legalkalm asabbak a vörös- és erdei fenyő, 
m ert ezek alatt a fűnövés legkevésbbé szenved. Szélnek kitett 
legelőerdőket igen célszerű bizonyos szélességben sűrű lúc- vagy 
jegenyefenyőerdő pásztával körülvenni.

2 . V ágásfordúló, záródás és beosztás.

Szálerdőben a vágásforduló 80— 120 év, sarjerdőben 5— 40 
év. Ha már rendes kezelés alatt állott s rendes korosztályokkal 
bíró erdőt akarunk legelőerdőnek berendezni, következőképpen 
járunk el. Az első 5 évi vágásterületet előtilalom alá helyezzük, a 
legutolsó 20—25 év alatt letarolt vágásokon lévő fiatalosokat pedig 
utótilalom alá. Minden évben egy évi vágásterületnek megfelelő 
erdőterületet kivonunk a legeltetés alól s ugyanakkor a legidősebb, 
utótilalom alatt álló erdőből ugyanakkorát felszabadítunk a tilalom 
alól. Látjuk tehát, hogy pl. 1000 hold erdőterületből 100 éves 
vágásforduló, 5 évi elő- s 25 évi utótilalom m ellett 300 holdon a 
felújítás folyik, 700 holdon pedig legeltetni lehet. Nem szabad itt 
figyelmen kívül hagyni, hogy a felújítás alatt álló terület csakis a 
felújulás sikere érdekében van tilalmazva, a talaj pihentetése pedig 
csak m ásodsorban jön tekintetbe, miután a talaj term őképességét 
a legeltetésre átengedett területen levő fák vannak hivatva fen- 
tartani. Az előbbi példában az elő- és utótilalom  a szélső minimális 
határokat jelzik.

A legelőerdőnek átengedett területen fentartandó záródás 
esetről-esctrc állapítandó meg. Jobb talajon, északnak vagy északkelet
nek kitett, kisebb lejtésű oldalakon, árnyattűrő fanem eknél kisebbt 
ellenkező körülm ények között nagyobb lehet. V együk a záródást 
ebben az esetben 0'5-nek. A  tilalom érvényesítése után a legelte
tésre kijelölt területen  a m egállapított záródást kell létrehoznunk, 
amit célszerűen a törzsszám megállapításával úgy érhetünk el, 
hogy helyi fatermési táblákból, vagy a szomszédos, rendes fejlődésű 
állabok becsléséből megtudjuk, hogy mennyi törzs áll egy holdon 
teljes záródás mellett a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 éves> 
állabokban s az így nyert törzsszám okat a m egállapított 0'5 záró
dással sokszorozva, m egkapjuk a 0 -5 záródásnak a 20, 30, 40, 50 
stb. éves állabokra vonatkozó törzsszámát. E nnek megfelelően
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berendezendő legelőerdőnkben a tilalom alatt nem  álló korosztá
lyokat úgy gyérítjük, hogy ezeknek a törzsszáma a 0 5  záródás 
szerint kiszámított törzsszámnak egészen megfeleljen. Az előtilalom 
alatt álló 5 évi vágásterületből egy évi m inden évben vágás és 
felújítás alá kerül.

Ha a legelőerdővé berendezendő erdőterület fiatal korosztályú 
fákból áll, csakis a rendes gyérítésre szorítkozunk m indaddig, míg 
valamelyik korosztály a vágatási kort elérte. Term észetes, hogy ily 
esetben a rendes fahasználat hosszabb-rövidebb ideig szünetelni 
fog. Korosabb állabokból alkotott erdő berendezésénél, ha annak 
legfiatalabb korosztálya a vágás reákerűlése idejéig veszteség nélkül 
fenn nem tartható, ideiglenesen rövid, 40—60 évből álló átm eneti 
vágásfordúlát alkalmazunk s csak azután térünk át a hosszabb 
vágásfordúlóra. A gyérítést azonban m ár az átm eneti vágásfordúló 
ideje alatt kell végezni. A vágásokat lehetőleg úgy kell vezetni 
egymásután, hogy a legeltetésre szánt területek el ne darabolód- 
janak, vagyis összefüggő területben úgy sorakozzanak, hogy a 
legelőm arha a tilalmasakon keresztül ne legyen kénytelen a szabad 
területekre menni.

A botoló sarjérdőalakot is igen célszerűen lehet legelőerdő 
gyanánt olyformán kezelni, hogy a törzseket m inden 5 — 10 évben 
botoljuk s a területnek 1 4-, vagy 1 részét  a legeltetés a l ó l —  fel
újítás s a talaj pihentetése végett — elvonjuk. Ugyan a botolás a 
legeltetést nem  akadályozza, de a botolt törzsek megújításáról 
bizonyos idő eltelte után kényszerítve lévén gondoskodni, az erdő 
egy részét teljes felújítás alá kell vennünk. így 1 0 0  hold botoló 
sarjerdőben, ha a botolás vágás fordul ója 1 0  év, az anyatörzsek 
vágás fordulója pedig 50 év, m inden évben 10 holdon botolunk, a 
legidősebb 40— 50 éves korosztály 20 holdját pedig az anyatörzsek 
felújítása végett tilalom alá helyezzük. A botolás a‘ legeltetést nem 
akadályozván, évenkint az egész területből 4 r> részt, vagyis 80 
holdat legeltethetünk; a tilalom alatt álló 2 0  holdból kettőről az 
anyatörzseket kiirtatjuk s nagyobb suhángok, esetleg rúddugványok 
segítségével ezt a részt felújítjuk s mihelyt a m arha kárt nem  tehet 
benne, felszabadítjuk. Eszerint évenkint 2 hold kerül tilalom alá, 
2  hold pedig felszabadúl.

A vágások sorakozására nézve itt is áll az, amit a szálerdő
alakban kezelt legelőerdőnél m ondottunk.
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3 - F elú jítás.1)

A legelőerdőket rendszerint mesterségesen, ültetés útján, 
erősebb csem etékkel újítják fel oly hálózatban, hogy holdankint 
körülbelől 800— 1000 csem ete foglaljon helyet. Az ültetést célszerű 
négyes vagy soros hálózatban teljesíteni. A választott fanem ter
mészete szerint nevelt s elültetett csem eték gondosan ápolandók 
s ott, ahol a tilalmazás folytán elhatalm asodott fűnövés azokat 
elnyomással fenyegeti, a csem ete környéke megfelelően tisztán 
tartandó. Az árnyékot megkívánó fanem eket jó  a hálózat m eg
tartásával kisebb csoportokban ültetni, o tt pedig, ahol rövidebb 
tilalmi időt kell szabni, célszerű nagyobb suhángokat ültetni. Arra 
szigorúan kell ügyelni, hogy a legeltetést kizárólag a nem  tilal
m azott erdőterületen gyakorolják.

Az előtilalom  a talaj előkészítésére s az esetleg beálló mag- 
term ésnek a felújításhoz való felhasználására szükséges, míg az 
utótilalom  a csem eték akadálytalan és szép növekedésének előmoz
dítására szolgál addig, míg a m arha szája alól kinőnek, az elő- és 
utótilalom együttvéve pedig a nagy m értékben s többféleképp 
szolgáló erdőtalaj időleges pihentetése által annak term őképességét 
óvják.

A  legeltetésre bocsájtható m arhák számára nézve általános 
szabályul tartsuk szem előtt, hogy a legelőerdő összes területéből, 
tehát a tilalmazott részt is hozzászámítva, m inden 6  holdra legfeljebb 
egy fe ln ő tt szarvasm arha szám íttassák.

A legelőerdő eszméje m ég uj s úgyszólván különleges m agyar 
találmány. Telepítésére, berendezésére, kezelésére s felújítására 
biztos adatokkal s tapasztalatokkal m ég nem  rendelkezvén, lénye
géről itt csak főbb vonásokban emlékezhettünk meg.2)

J) V. ö. Erdészeti Lapok. 188S. évf. 290—291 1.
2) Részletesen tárgyalják a legelőerdők ügyét: Földes János: ,A legelő- 

erdők‘- és Márton Sándor: ,A legelőerdők berendezése, kezelése és hasznosítása1 c. 
müvei.
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HA RM A D IK  RÉSZ.

AZ ERDŐ GONDOZÁSA ÉS NEVELÉSE.

M inthogy a mai kor erdészetének az a föladata, hogy a föl
újított vagy telepített erdő főterményéből, a fából minél értékesebb 
választékokat term eljen, vagyis, hogy az erdő tiszta jövedelm ét 
fokozza, nem elég a felújítás vagy telepítés után összetett kézzel 
szemlélni az erdő fejlődését s várni a letárolás korát, hanem  gon
dozni, nevelni kell erdőinket, m ert csakis szakszerű beavatkozással, 
a fák növekedését szabályozó munkálkodással érhetjük el az im ént 
jelzett célt. És m ert az erdő megfelelő növekedése első sorban a 
talaj tápláló erejének fentartásától s ezzel kapcsolatosan az erdőt 
alkotó fák gondozásától függ, ennélfogva az erdő gondozásának 
és nevelésének egyik része az erdötalaj termőerejének fentartásából, 
másik része pedig az erdő tulajdonképpi gondozásából és nevelé
séből áll.

A) A ta la j termőerejének fentartása.

Az erdőtalaj term őereje ki van fejezve a rajta tenyésző álla- 
bok növekedésében, melynek m értéke a fatöm eg, illetőleg a növe- 
dék. Ha ez megfelelő, igyekezni kell változatlanul fentartani annak 
szülő okát: a talaj term őerejét, ha pedig a kellő m értéket meg 
nem üti, a term őerő gyarapodására, fokozására kell hatnunk. Köz- 
vetetlenűl, úgy a mint ez a m ezőgazdaságnál a trágyázással törté
nik, nem gyakorolhatunk befolyást a term őerő fentartására, hanem 
csakis közvetve, úgy, hogy távol tartjuk azokat a hatókat, melyek 
által a talaj mind fizikai, mind kémiai tulajdonságaiban kárt szen
vedhetne.

Ezeket a káros hatókat már az eddig előadottakból ismerjük 
s tudjuk azt is, milyen intézkedésekkel és eszközök alkalmazásával 
óvhatjuk m eg befolyásuktól az erdő talaját s milyen kezelési elvek
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foganatosításával fokozhatjuk a talaj term őerejét. Ism étlések kikerü
lése végett ennélfogva itt csak összegezzük a talajerő fentartását 
s fokozását elősegítő szabályokat s kezelési elveket.

A talaj term őerejének fentartása a húm uszkép zéstől s ennek 
állandó fentartásától lügg. O tt tehát, ahol ennek képződése vagy 
fentartása veszélyeztetve van, olyan intézkedések életbeléptetése 
válik szükségessé, am elyekkel a talajt fenyegető veszélyt elhárít
hatjuk. így pl. szélviharoknak vagy sorvasztó szeleknek kitett erdő
területeken a talajt a húmuszt képző levelek stb. elhordásától, 
vagy a képződött humusz kiszárításától, a szél irányával szemben 
fentartott szélellenzö pa sztá kka l óvjuk meg. E rre a célra kiváló 
szolgálatokat tesznek az erős sarjadzó képességgel biró lombfa- 
nemek, nem különben az árnyattűrő fenyőfélék, m elyek jó  záródá
sukkal m egtörik a szelek erejét s elzárják a sorvasztó szelek gyil
kos hatása elől az utat. Az erdő déli oldalát is a nap heve ellen 
sűrűbben kell tartani; de általában az erdő széle mindig sűrű és 
alja bokrokkal benőtt legyen. A  vágások tervezésénél is figyelem
mel kellene erre lenni, s azért jó, ha a tagok határai 2 —4 öl 
szélesen kivágva vannak, hogy a szélső fák a szabadabb álláshoz 
szokjanak s aljuk besűrűsödjék.

Nagy m értékben hathatunk a humusz képződésére s fentar- 
tására az állabok teljes záródásának fentartásával, vagyis a talaj 
állandó beárnyalásával, ami az erdő- s állabalak és a felújítás m ód
jának  helyes megválasztásával áll szoros kapcsolatban. Ahol tehát 
term észetes felújítást nem alkalmazhatunk, ott kerüljük a nagy 
tarvágásokat, vegyük gondozásunkba a netalán meglevő talajvédő 
előserdényt vagy sarjadékot s ha kell gondoskodjunk m ár eleve, 
közvetetlen a vágást megelőzőleg alátelepítés által, vagy nyom ban 
a vágás után vedőállab létesítéséről. Különösen világosságot kívánó 
fanem ekből alkotott állabokban szükséges a gyérülés bekövetkezése 
alkalmával a talajerő fentartása céljából alátelepítés által a szüksé
ges beárnyalásról gondoskodni.

A talaj kötöttségének a mértéke, szintén nagy befolyással 
van a talajerő nyilvánulásaira. A talajnak ezt a kötöttségét, 
amely az erdőtenyészetre nézve a legmegfelelőbb, húmuszképzés- 
sel s a keletkezett húmusz megvédésével, tehát a záródásnak 
állandó fentartásával biztosíthatjuk. Ez abban leli magyarázatát, 
hogy a jól záródott s ennélfogva a húmuszban gazdag erdők
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talajának részecskéit az esőcseppek verése s a különböző csapa
dékok az iszapolás hatásával nem  töm öríthetik úgy össze, hogy 
ezáltal, mint ez a növényzet nélküli talajokon történik, a talaj felü
lete kérgessé vagy alsóbb részeiben is kem énynyé váljék. Az ilyen 
talaj lassú s egyenletes átnedvesedése, a benne élő különböző 
gom bák mycelium ainak hálószerű terjedése s a különböző rovarok 
lárváinak, a gilisztáknak stb. szüntelen porhanyító m unkája folytán 
kötöttségének a növénytenyészetre nézve legm egfelelőbb m érté
két nyeri.

M esterséges beavatkozás csak különös esetekben válhatik 
szükségessé, így tarvágás után keletkezett fiatalosokban, ha a talaj 
kem ény felülete a kapálást kezdetben megköveteli, vagy füzesek
ben, amelyek csakis a talajnak állandó porhanyón tartásával adnak 
jó  minőségű kötőanyagot. Term észetes úton felújítandó erdőkben 
is szükségessé válhatik a m esterséges porhanyítás, hogy a hulló 
mag csírázásra alkalmas talajágyat kapjon s az alom is a föld alá 
kerülvén, a szél s esetleg em berektől való elhordatás ellen bizto
sítva legyen. Ezt csakis m eredekebb hegyoldalokon vagy nedvesebb, 
elm ocsárosodásra hajlandó területeken kell mellőzni.

A talaj m egfelelő nedvességé állapotának, iideségének a fen- 
tartása is főgondját kell, hogy képezze az erdőtenyésztőnek, m ert 
az erdő növekedésére, term ényeinek minőségére, értékére — 
főképpen egyes fanem eknél — ennek a tényezőnek döntő befo
lyása van. Ezért, ha valamely erdőtalaj túlságosan nedves, a ned
vességet alkalmas m ódon le kell vezetnünk, különben pedig a talaj 
m érsékelt nedvességét, íideségét az erdő záródásának gondos fen- 
tartásával, a term őhelynek megfelelő erdő- és állalm iaknak helyes 
m egválasztásával a legcélszerűbb fe lú jítá s i m ód  alkalmazásával, a 
legeltetésnek s alomszedésnek teljes eltiltásával vagy megfelelő kor
látok közé szorításával óvhatjuk meg.

Minden körülm ény között igyekezzünk az állandó és teljes 
záródásra hatni s ott, ahol ezt a gazdasági viszonyok, a fanem 
term észete s a felújítás módja a szükséges m ódon alkalmazni nem 
engedik, gondoskodjunk oly talajvédő növényzet m egtelepítéséről, 
mely a talaj jókarban tartásának feladatát a főállab helyett tel
jesíti. Erről sokszor a term észet m aga gondoskodik  azáltal, hogy 
az erdőben keletkezett tisztásokat s ritkás helyeket csemetéssel 
vagy sarjadékkal stb. növi be.
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M eredekebb lejtőkön, különösen, ha déli vagy délnyugati fek- 
vésűek, a talaj sok esetben a kiszáradásnak nagyon alá van vetve- 
Ilyen helyeken jó  szolgálatot tesznek a hegyoldalon vízszintes 
irányban készített vízfelfogó árkok, melyek a csapadékok felfogá
sával a nedvességnek a talajba való lassú beszivárgását lehetővé 
téve, a szárazság káros következm ényeinek, ha teljes eltávolítására 
nem  is, de m érséklésükre bizonyosan hatnak. Ezeket az árkokat a 
körülm ényekhez képest 25—50 cm. mélység- s ugyanoly szélesség
gel, egymástól 3—5 m. távolságban, nem  egy folytonosságban, 
hanem  megszakításokkal készítik. A rra nagyon kell ügyelnünk, 
hogy haladásuk teljesen vízszintes legyen, amiért is gondos lejtés
méréssel eszközölt kitűzésnek kell az ásatást megelőzni. Ezek az 
árkok (esetleg a barázdás- művelés barázdái is) nem csak azáltal 
hatnak jó tékonyan a talaj term őképességére, hogy a csapadékokat 
felfogva, a tenyészetet nedvességgel látják el, hanem  azzal is, 
hogy megakadályozzák a talaj lemosását, az alom elhordását, m ert 
ez utóbbit felfogják s a lehullott m agvaknak kitűnő talajágygyal 
szolgálnak. Egyes term őhelyeken a források vizének egyenletes 
elosztását csekélyebb mélységű árkoknak kis eséssel való készíté
sével s a lejtőn történő kígyózó vezetésével érhetjük el. Tulajdon- 
képpi vízvezető csatornákat, m elyek a terület öntözése céljára 
szolgálnak, legfeljebb nemesfűz-telepeken rendeznek be.

Ha a talajápolásra nézve eddig m ondottakat összegezzük, 
kitűnik, hogy a talaj term őképessége fentartásának s fokozásának 
lőtényezői: az állandó és teljes állabzáródás fín ta rtá sa  s  a húm usz- 
képzés előm ozdítása , mely utóbbi az állabzáródás fentartásán kívül 
a legeltetés és alomszedés tilalmazásából áll. Ezek a tényezők 
egyesítik azokat a feltételeket, m elyek a talaj term őképességét egy- 
m agukban biztosítják s olyanokúi tekinthetők, m elyekre az erdő
gazda befolyását, a gazdaság céljával összeegyeztetve, mindig gya
korolhatja, holott más, szintén a talaj term őképességére befolyó 
tényezőknek, mint pl. a talaj m élységének fokozására, vagy az 
ásványi tápláló anyagoknak közvetetlen gyarapítására stb. hatni, a 
legtöbb esetben hatalma körén kívül esik.

Ezért a talajápolásra irányuló m űködésünk egész erejével 
igyekezzünk az em lített két tényezőnek minél tökéletesebb érvé
nyesülését elősegíteni.
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i .  A csem etések  s fiatalosok hézagainak pótlása.

Az erdősítés vagy az erdő felújításának m egtörténte után az 
erdőm űvelőnek az új állabot megfelelő gondozás alá kell venni, 
m ert csak ígyr ju that az új erdő oly állapotban vágás alá, am inőt 
az okszerű erdőgazdaság megkövetel. A csem etések s fiatalosok 
gondozására, tisztántartására s hézagainak pótlására, kiegészítésére 
tehát csak olyan gond és figyelem fordítandó, m int m agára a 
telepítésre vagy felújításra.

A fiatalosok gondozását a hézagok pótlásával kell m egkez
deni s ha a felújítás term észetes úton történt, a javításokat vetés 
vagy ültetés által m ár a felszabadító vágások idejében teljesítsük. 
A term észetes úton keletkezett elegyes állabok hézagainak pótlá
sánál az elegyarányt célszerűen m ódosíthatjuk a kellő m értékre, 
m ert hatalm unkban áll a különböző fanem eket oda ültetni, ahová 
ezt az előre megállapított elegyarány megkívánja.

Fődolog a hézagok pótlásánál arra ügyelni, hogy az ezzel 
összekötött m unkálatokat kellő időben, tehát azonnal a vágások 
kitakarítása után, de legkésőbb egy év leforgása alatt teljesítsék s 
m aga az ültetés olyan csem etékkel történjék, am elyeknek fejlett
sége legalább is egyforma az eredeti csem etés csem etéinek fejlett
ségével, m ert növekedésük csak így tarthat lépést emezekével. 
Ahol a felújulás a talaj elsilányosodása folytán nem sikerült a 
kielégítő m értékben, ott a hézagokat valamely elégülékenyebb, 
talajjavító fanem m el kell vetés vagy ültetés által kipótolni.

Sokszor m egtörténik, hogy m ár m agasabb egyedekből álló 
fiatalosokban keletkeznek kipótlandó hézagok. Ha biztosan rem él
hetjük, hogy a pótlásra alkalmazott gyorsnövésű fanem ek a fiatalost 
növekedésében utolérik, ebben az esetben pótlás ilyen csem eték
kel, különben pedig olyan lassan növő s árnyattűrő csem etékkel 
történik, amelyek beárnyalásukkal a talaj term őerejének m eg
óvására, esetleg fokozására is szolgálnak.

Az ültetéssel eszközölt erdősítéseket, nem különben a pótló
ültetéseket a következő őszszel vagy tavaszszal szintén meg kell 
vizsgálni s a hiányokat erőteljes csem etéknek gondos kiültetésével 
azonnal pótolni. Éppúgy kijavítandók a vetés utján tö rtén t erdő
sítések is, m ég pedig legcélszerűbben ültetéssel, m ert ilyenkor a

B) A z  erdő  gon dozásán ak  e's nevelésének m unkálatai.
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nagyobbára m ár begyom osodott vagy m egkem ényedett talaj a 
mag felvételére s csiráztatására rendesen nem eléggé fogékony, 
de m eg a kiültetendő csem etékkel a veszendőbe m ent növedéket 
is pótolhatjuk. A vetések pótlásával nem  szükséges úgy sietnünk, 
mint ez az ültetéseknél történik, m ert a pótlás m értékét vagy álta
lában szükségességét csakis a vetés 3-ik vagy negyedik évében 
állapíthatjuk m eg biztosan, am ikor egyúttal a pótlásnak is meg 
kell történnie.

2 . A csem etések gyom lálása.

Minél erőteljesebb és üdébb a talaj, annál nagyobb a term ő
képessége s annál jobban  megfelel a növénytenyészet céljának. 
Csakhogy ily talajon a tenyészteni szándékolt fanem ek csemetéj 
között rendesen m egjelennek a különféle tulajdonképpeni gyom ok> 
a szintén ilyenekül tekintett cserjék és lágy fanem ek is, m elyek 
létükért a küzdelm et felveszik a nem es fanem ek csemetéivel, 
ezeket növekvésükben akadályozzák, sőt az erdőművelő beavatko
zása nélkül nem  egyszer diadalm askodnak is felettük, vagyis a 
csem etéket elnyomják. Különösen a lassú növésű fanem ek vannak 
ennek a veszélynek kitéve, m ert a gyom ok ezeken csakham ar 
felülkerekedhetnek, de árthatnak a világosságot kívánó, gyors 
növésű fanem ek csem etéinek is, ha beárnyalásukkal elvonják ezek
től a fény hatásának azt a m értékét, amely jó  növekedésükhöz 
okvetetlenül szükséges.

A gvomlálást abban az értelem ben, amint azt a m ezőgazda
ságnál és kertészetnél alkalmazzák, az erdőgazdaságnál gyakorolni 
legfeljebb a köztes használatokkal egybekötött erdősítéseknél lehet, 
ahol a sorok közötti kapás növények megkapálásával együtt a 
csem etesorok is megkapálva, a gyom októl megtisztíttatnak. Külön
ben az erdősítések gyom lálása  úgy történik, hogy a füvet, külön
féle gyom okat, cserjéket s lágyfákat addig sarlózzuk, illetőleg vág
juk, míg a csem eték ártalmára már nem lehetnek.

A vetéssel történt erdősítések gyom lálását a vetést követő 
első nyáron kell m egkezdeni; éppúgy s ugyancsak akkor kell elő
ször azokat az ültetéseket is gyomlálni, am elyek kivitelénél gyenge 
fejlettségű csem etéket használtunk, nem különben oly területeken, 
m elyek tarolás után nem azonnal, hanem  csak nehány év múlva 
erdősíttettek be, ahol tehát a gyom ok erősen felverődtek.
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Term észetes úton, fokozatos felújító vágás alkalmazásával kelet
kezett csem etésekben a gyomlálást, ha ez okvetetlenül szükségessé 
válik, m ég a végső vágás beállítása előtt kezdhetjük meg. A gyom- 
lálás s éppúgy a tisztítás m egkezdése tehát nem a csemetés korá
tól, hanem  attól függ, vájjon a gyom ok annyira szaporodtak-e el, 
hogy a csem etéket fejlődésükben akadályozzák.

Az erdei gyomlálás kivitelénél, ennek minősége és sajátos jellege 
szerint használják a sarlót, ollókat, késeket, sújtókést, kacort, 
közönséges- és irtó kapát stb .; 5 cm. alsó átm érővel bíró cserjék, 
vagy ilyen vastag kigyom lálandó előserdény kivágására Hess igen 

ajánlja a tőrevágó - ollónak a használatát.*) 
(206. ábra.)

3. A tisztító vágás.

Em lítettük, hogy a gyom ok közé tar
toznak azok a különféle cserjék s fanemek 
is, am elyek könnyű m egtelepedésük- s gyors 
növekvésüknél fogva a nem esebb fanem eket 
kiszorítani képesek. Ahol ezek értékesíthe
tők, ott, ha idejekorán alkalmazzuk a tisztító
vágást, tulajdonképpen nem  is válnak káro
sokká, sőt miután fokozzák az előhasználatok 
értékét, az erdőgazdaság javára szolgálnak; 
ott azonban, ahol nem  értékesíthetők, a ki- 

I j vágásukra fordított költséggel növelik a ne-
J velés és így az állabtelepítés költségeit.

°0(> áb ra  Különösen hasznosítható gyomfákúl tekinten
dők a nyír, nyár és a fűz.

A vágásokból való eltávolításukra kétféle m ódon hathatunk ; 
az egyik m ód óvóintézkedések tételére, a másik pedig a fanem ek  
kiirtására  szorítkozik. Az óvóintézkedések abból állanak, hogy az 
erdősítendő területek szomszédságából a tarolás előtt legalább egy 
évvel, fokozatos felújítás mellett pedig az előkészítő vágás alkal
mával kivágatjuk azokat a lágy fanemeket, amelyek m agterm ésük
kel s ebből keletkező csemetéikkel erdősítendő vágásterületünket 
ellephetik. Ennél az eljárásnál különösen tekintettel legyünk a szél

>) Heyer-Hess.: .Waldbau“ IV. 392.
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irányára s főképpen ott vágassuk a m agot term ő egyedeket, 
ahonnan az uralkodó szél a magvakat vágásterületünkre hord
hatja.

A másik m ód a m ár m egtelepedett gyom fák és cserjék irtá
sából áll, ami az ú. n . tisztító  vágás segítségével történik.

Az első tisztító vágás alkalmával nem csak a cserjéket s beto
lakodott fanem eket kell kivágni, hanem  azokat a tuskó s gyökér
hajtásokat is, melyek terebélyes növésükkel a m agról kelt csem e
téket növekvésükben akadályozzák. A tisztítást ezenkívül ki kell 
terjeszteni a csenevész, megfelelő növekedésre nem képes előser- 
dény egyedeire is, m ert ezek cserjeszerű növekedésükkel szintén 
elveszik a tenyésztendő fanem ek elől a tért. Nemcsak ezáltal, de 
azért válnak károsokká, m ert akadályozva a légjárást, a fagykáro
kat tetem esen elősegítik.

A tisztító vágás első alkalmazása után a rendesen nagy sar- 
jadzó képességgel bíró lágyfák és cserjék csakham ar sarjadékot 
hajtanak s így a tisztító vágást, amint a keletkezett sarjadék alkal
m atlanná kezd válni, ismételni kell. Előbb kár kivágni ezt az 
újonnan keletkezett sarjadékot s a m ég esetleg m egm aradt vagy 
m eghagyott magról kelt egyedeket, m ert egyrészt könnyű beárnya- 
lásukkal a tenyésztendő fanem eket erélyesebb növekedésre ser
kentik, másrészt a különféle gyom növények m egtelepedésének 
vetnek gátat. De ha jelenlétük a fentartandó állabra nézve már 
alkalmatlanná kezd válni, kivágatásukkal késni nem szabad s ezt 
m indaddig kell folytatni, amíg csak a törzsökös állab egyedeit növek
vésükben akadályozni képesek. Eközben figyelmünket a fiatalos 
túlsűrű részleteire is ki kell terjeszteni, hogy megritkításukkal az 
állab akadálytalan növekedését s ellentálló képességét elősegítsük. 
Ez a beavatkozás azonban már tulajkonképpen az alább tárgya
landó erdőlés munkálataihoz tartozik.

A lágyfanem eknek a tenyésztendő állabból való kiirtása 
nem csak azok kivágásával, hanem  körűlgyürűzésscl is történik, 
különösen akkor, ha a kiküszöbölendő fákat értékesíteni nem lehet, 
kihasználásuk tehát nagyobb költséggel van egybekötve, vagy ha 
a kivágás az illető fanem kitűnő sarjadzó képességénél fogva 
sikerre nem  vezet. A  körűlgyűrűzést az álló fákon nyom ban a 
nedvkeringés után úgy hajtatjuk végre, hogy a gyökerek és a 
korona közötti összeköttetés a háncsrétegnek  széles gyűrűalakban

40Vadas : Erdőműveléstan.
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történő átvágása által megszakittassék. Ennek a következm énye 
az, hogy a törzsek a következő tavaszon ugyan még kihajtanak, 
de nem sokára ezután kiszáradnak és sarjadzó képességüket is 
elvesztik.

Tom csányi G usztáv közlése szerint: Bádenben és W ürttem - 
bergben egyaránt, igen sok helyen a lágy fanem eket, cserjéket a 
kultúrákban nem  vágják ki tőben, hanem  csak oly magasságban, 
hogy a telepített csem eték feje, koronájának egy része szabadon 
m aradjon s akkor nem vágják le a lágyfát, cserjét ebben a magas
ságban teljesen, hanem  csak bevágnak kacorral az alkalmatlan cser
jébe annyira, hogy félig m egtörve, lehajtható legyen.1)

Előnye ennek az eljárásnak az, hogy: 1. olcsóbb, mint a tőből való 
kivágás, mert a munkásnak nem kell lehajolva a kivágandó lágyfa tövét körül
tisztítani, hanem oly magasságban vág be abba, mint ahogy azt a telepített 
csemeték magassága megkívánja; 2. hogy az ilyképp m egcsonkított lágyfa 
nem hajt ki úgy, mint a tőre vágott, hanem csak elcserjésedik oldal felé 
3. hogy a tőben levágott s a kultúra között hagyott száraz rőzse tűzveszélyes, 
ez pedig nem.

Ugyancsak Tomcsányi G. mondja, hogy Freiburg i/ Baden városerdejében 
Hütlin főerdész, gyertyán, mogyoró- és éger bokrokkal, sarjakkal benőtt terü
letet ü lte te tt be jegenyefenyő vei és lúccal, de a kultúra sokat szenvedett 
a sarjak nyomása alatt, a sarjakat tehát akként irtatta ki, hogy az egy tőből 
előtörő 3—4 cm. vastag sarjakat 1—lVa m. magasságban, égetett dróttal jó 
szorosan összeköttette s a kötés fölött a sarjak csúcsát kacorral lecsapatta. 
Ennek az eredménye az lett, hogy a sarjak 3—4 év alatt teljesen elszá
radtak s a tüskök többé ki nem hajtottak.

A tisztítás általában évenkint csak egyszer s az eltávolítandó 
növények term észete szerint, vagy a nyár kezdetén, vagy annak 
végén történik. így  pl. a dudvanem ű növényeket vagy füveket 
legjobb virágzásuk idejében sarlózni, m ert ezáltal további szaporo
dásuknak vesszük elejét, de meg, m ert ez az idő a csem eték növe
kedésének erélyes m egindulása idejével is összeesvén, utóbbiaknak 
elnyomásától tartani nem  kell.

A cserjéket legjobb (csakhogy nehéz s költséges munka) 
jelentkezésük alkalmával azonnal gyökerestül kiirtani, épp így az 
indás cserjéket is, mint am inők a málna, szeder. Ha m indennek 
dacára indák jelentkeznek, ezeknek kivágására legalkalmasabb

') A zsarnócai m. kir. erdőhivatal kerületében helyenkint a nyírt levá
gással szintén úgy irtják, hogy a törzset a magasan hagyott tuskóval össze
függésben hagyják.
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évszak a nyár, m ég pedig augusztus második fele, m időn a telje
sen szabad állásba ju to tt csem etéknek a már csökkenő nyári hőség 
többe nem árthat, az indák sarjadzó képességében pedig legtöbb 
k árt tehetünk. Az indák kivágásával az ősz folyamán m indenképpen 
el kell készülnünk, m ert télen a hó az indákkal együtt a cseme
téket úgy nyomja le, hogy utóbbiak tavaszszal az indák közül 
kibontakozni s felem elkedni nem  képesek.

A lágy gyom fákat s azokat a kem ény fákat, m elyeknek 
tenyészetét kiküszöbölni akarjuk, a jobb értékesítésre való tekin
tettel, vághatjuk őszszel, vagy a tél elején; a fiatalabb, értéktelen 
egyedeket és sarjakat pedig jú liu s  havában, hogy a visszamaradt 
tuskók  sarjadzó képességét ezáltal minél inkább csökkentsük vagy 
teljesen el is pusztítsuk. Általában a tisztító vágások akkor vezet
nek sikerre, ha m indig azt a szabályt tartjuk szem előtt, hogy a 
tisztítás nem a kivágandó anyagnak m inél jobb értékesítése, hanem a 
tenyészteni szándékolt csemeték akadálytalan növekedése érdekében 
történik. Fenyvesekben a betolakodott lágy lom bfanemek széltől 
ingatva, különösen a zsenge csúcshajtások letörésével vagy héjuk 
lesúrolásával okoznak kárt.

A  tisztító vágás eszközei a fejsze és a tőrevágó olló. Ezen
kívül használják tisztításra a sújtókést és az írtókapát, kevésbbé a 
kacort. A tisztítással kivágott értéktelen anyagot a fiatalosból ki 
kell hordani s elégetni, nehogy az erdőre káros állatoknak alkal
mas búvóhelyéül szolgáljon.

A tisztítás alkalmával egyúttal a m egm aradt csem etéken ész
lelhető ferde növésű hajtásokat is nyeséssel kell idomítani, amiről 
azonban részletesen alább, a ,fák felnyeséséről1 szóló fejezetben 
lesz szó.

4. Az erdőlés.1)

a )  Á l t a l á n o s  t u d n iv a l ó k .

A term észetes vagy m esterséges úton keletkezett csemetés 
■és fiatalos egyedeit — m int fennebb láttuk —- kezdetben csakis 
a  különféle gyom ok támadásai ellen kell gyomlálással illetőleg tisz
títóvágással m egvédeni, nehogy részint a táplálóanyagok kellő 
m ennyiségének, részint a világosság szükséges m értékének hiánya

b Az át er dőlés helyett használom ezt a mindenesetre jobb kifejezést, 
mely más értelemben a régi időkben már használatos volt. Szerző.

40 *
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következtében sinlődjenek, vagy el is pusztúljanak. Mihelyt a gyo
m okon felülkerekedtek, akadálytalan növekedésük folytán ágaikat 
is m indjobban fejlesztik s oly m értékben terebélyesednek, hogy 
koronájukkal érintkezve, hovatovább záródnak. E kkor veszi kez
detét a fiatalos egyedei között a létért való küzdelem.

A  jobb  talajrészeken levők, vagy a kezdettől fogva erősebb 
term észetűek erélyesebb növekedésükkel a többieken felülemel
kednek s terebélyesedő koronájukkal szomszédjaik fejlődését any- 
nyira akadályozzák, hogy közülök egyesek lassanként visszama
radván elnyom atnak s ennek folytán csak sinlődve tengetik 
életöket, mások pedig a nagyfokú beárnyalást s nyom ást semmi
képp sem tűrvén, csakham ar elszáradnak. A nap világosságáért 
s szabad állásért való ezt a szüntelen küzdelm et m inden záródott 
fiatalosban észlelhetjük s azt is tapasztaljuk, hogy ez a küzdelem 
az egyedek hosszúságban való növekedése befejezésének idejéig 
nőttön nő s m eg sem  szűnik, csakis, am ikor a fejsze vet véget 
az annyi áldozatot követelő harcnak.

A folytonos küzdelem  folytán ugyanis egyre száradnak s 
dűlnek ki egym ásután az elnyom ott faegyedek, am inek az a te r
mészetes következm énye, hogy a fiatalos egy holdját eredetileg 
elfoglalt nehány ezer csem ete közül a vágatás korát csak nehány 
száz éri el. E nnek jó  hatása abban nyilvánul, hogy a küzdelem ből 
győztesekül kikerült szálfák több világossághoz és nagyobb növő
térhez jutván, az eleintén szorongva, csak hosszúságban erélyesen 
fejlődött, hengeres törzsüket a korona terebélyesedése s ennél
fogva a táplálóanyagok felvételére s feldolgozására szolgáló szer
veknek szaporodása folytán vastagságban is oly m értékben fej
lesztik s annyira gyarapítják, hogy hengeres alakjuk- s nagy köb
tartalmukkal igen értékes m űfaválasztékot szolgáltatnak. Az is bizo
nyos azonban, hogy ha ebbe a küzdelem be az erdőmívelő idejekorán 
bele nem  avatkozik, a törzskiválás folyamata igen lassan s nagy 
m egerőltetéssel és veszteséggel m egyen végbe, ami a m egm aradó 
szálfák túlságos nyulánkságát vonja maga után, ezzel pedig az 
állab ellentálló képessége száll le a minimumra s számos oly fa 
juthat uralomra, m elyeknek fentartása nem  érdem es, míg a szép 
szálas, egyenes törzsű fák elnyom atnak.

E nnek a bajnak a bekövetkezését az erdőm űvelőnek el kell 
hárítania, még pedig úgy, hogy a teljes záródásban nőtt fiatalos
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bizonyos korában a verseny vezetését átveszi s a m egtartani kívánt 
életerős egyedeknek kellő növőtért biztosítva, szép növésű, értékes 
törzsekké való fejlődésüket m indenképpen előmozdítja.

Az erdőm űvelőnek ezt a beavatkozását erdőlésnek nevezzük.
Mielőtt az erdőlés term észetének ism ertetését s kivitelének 

m ódozatait tárgyalnék, szükséges, hogy az erdőlés alá veendő 
állabokat alkotó különféle faegyedek m inőségét is ismerjük. A  fej
lődés minősége szerint ezek a következők:

1. kim agasló  fák, m elyeknek szabályos fejlődésű koronái az 
állab összes többi fája koronái fölött kim agaslanak;

2. uralkodó fák, am elyek valamivel alacsonyabb s keskenyebb, 
d e  szintén szabadon, m ajdnem  egy síkban álló és egyenletesen 
fejlett koronával bírnak. Az erdő m ennyezetének zöm ét alkotják;

3. tú lszárnyalt fák, m elyeknek csak a csúcsa szabad, különben 
pedig koronájuk m inden oldalról az előbbi kettőnek koronagallyai 
alatt van. A lacsonyabbak s ennélfogva csúcsuk is, habár a szom
szédos fák oldalágaitól nincs túlnőve, a szomszédos fák beárnya- 
lása folytán nem  élvezheti a világosságnak azt a fokát, amely a 
szabályos fejlődés előfeltétele. Ezért a korona a túlszárnyalt fáknál 
szorongó helyzetben van és sinlődésre valló színt kap, miáltal 
ezek a fák az előbbi két csoport fáitól könnyen m egkülönböztet
hetők;

4. elnyomott fák, am elyeknek csúcsa m ár néni szabad, ha
nem a szomszédos fák ágai s gallyai által túlnőve, ezek alatt ten
getik életüket.

Az elnyom ott fák két csoportját különböztetjük meg. Az 
egyikhez azok a törzsek tartoznak, am elyek m ár hosszabb idő óta 
elnyomva s növekedésükben akadályozva, koronájuk- s csúcsukkal 
egészen a kimagaslók s uralkodók ala tt s ín len ek : részben el
nyom ottak, elm aradottak; a másikhoz pedig azok, amelyek még 
csak rövid idő óta lévén elnyomva, csúcsukat egy vagy több gally 
igyekszik túlnőni, de koronájukkal m ég m indig a főállabot alkotó 
fák koronái között foglalnak helyet. Ezek a közben állók vagy 
szorongok. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az erdőlés kivi
telénél elnyomott fákul tekintjük m indazokat, am elyeknek csúcsa, a 
szomszéd fának habár csak egy ága á lta l is, túl van nőve;

5. elszáradt fák. Ezek m ajdnem  kizárólag gyengébb fej- 
lettségűek s az állab alacsonyabb magassági osztályaiból kerül
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nek ki, habár tapasztaljuk, hogy az eddig felsorolt csoportok bár
melyikében száradhatnak el fák. Ehhez a csoporthoz tartoznak 
az erősen m eghajlott s kiegyenesedésre többé már nem  képes 
egyedek is.

A két első csoporthoz tartozó fákat együttvéve főállabnak , 
az utolsó háromhoz tartozókat pedig m ellékállabnak is szokás 
nevezni.

b j  Az erdőlés különböző fokai.

Midőn kizárólag az elszáradt s elnyom ott fákat vágják ki, az 
erdőlést a gyakorlati életben mérsékeltnek, ha pedig ezeken kívül 
m ég a túlszárnyalt fák kivágatására is kerül sor, erős-nek nevezik. 
Mióta a külföldi kísérleti állomások az erdőlés fokának, m értéké
nek az állab fejlődésére vonatkozó befolyását tették tanulm ányuk 
tárgyává, a még erősebb erdőlésektől sem riadnak vissza, am ikor 
ugyanis az előbb em lített egyedeken kívül még az uralkodó fákra 
is oly m értékben terjesztik ki, hogy a m egm aradt fák koronái 
között az összeköttetés meg van szakítva. Szerintünk ez már nem  
erdőlés, hanem  vigályítás.

Az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi m egállapodása 
szerint van:

gyenge erdőlés s ezt . . .  . . .  ... M-val; 
m érsékelt > » » . . .  . . .  . . .  B- vei;
erős » » »    . . .  C-vel;
igen erős » » » pedig . . .  D -ve  1 jelölik.

Az A  fokú vagy gyenge erdőléssel kivágják a száras és elhald 
törzseket. Ezekkel együtt, am int m ár fennebb említettük, kiszedik 
a nagyon lehajlott fákat is, m ert ezek többé ki nem  egyenesednek 
s m eghagyásuk esetében a szolgálmányosok vagy fatolvajok vi
szik el.

A  B  fokú vagy m érsékelt erdőlésnél az előbbieken kívül 
m ég az elnyomott fákat is kivágják.

A C  fokú vagy erős erdőlésnél eltávolítják: a száraz és el
haló  törzseket, az elnyom ottakat, továbbá a túlszárnyalt fá ka t. Ennél 
a foknál tehát az elnyom ott fákon kívül m ég azokat is eltávolítják, 
m elyek nehány év múlva m ár am úgy is az elnyom ottak közé ta r
toznának.
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A I )  fokú vagy igen erős erdőlésnél végre az eddig fel
soroltakon kívül m ég az uralkodó fá k  egy részét is kivágják 
(vigályítás).

Az A  lók tulajdonképp nem erdőlés s területe csak össze
hasonlító területűi szolgál.

Az A , B  és C  fokú erdőléseknél az állab záródása teljesen 
megszakítva nincs, holott a D  fokú erdőlés már a záródás m eg
szakításával já r  (tehát ez már gyérítés) s kivitelénél ennélfogva 
nem a záródás fentartására való tekintet, hanem  az egyes fá k  
minősége a döntő.

Ennél ugyanis az uralkodó fákból azokat szedik, ki, amelyek 
rossz növésűek, görbe törzsűek s azokat, am elyek a többiek növe
kedését oldalárnyalásukkal hátráltatják. A cél az erdőlés ennél a 
fokánál az, hogy a kimagasló törzseknek a teljesen szabad koro
nával való fejlődéshez szükséges növőtér biztosítva legyen. Ennek 
kivitele után a m egm aradt törzsek koronái egym ástól 30— 100 
cm. távolságban állnak.

M inthogy az erdőlés ismétléséig (ez általában 5 évenkint 
történik) a D  fokú erdőlésnél a m egm aradt törzsek szabad állása 
biztosítva van: ezeknek növedékére a szomszédos fáknak befo
lyásuk nincs; holott a B  és C  fokú erdőlések gyorsan záródó 
állabjaiban a beárnyalás erősebb fokának a m eghagyni szándékolt 
fák növedékére való hatását mindig észlelhetjük.

e j  Az erdőlés kiv itelének elvei.

Az erdőlés bármely fokának keresztülvitelénél az eltávolítandó 
törzsek gondos kijelölése a legfontosabb feladat, m ert az itt el
követett hibákat az állab további növekedése folyamában vagy 
egyáltalában nem, vagy csak igen nehezen lehet jóvátenni. Ezért 
sohasem  jelöljük egyszerre a kivágandó fákat, hanem  többsz.ör, 
kétszer, három szor járjuk át az állabot s szorgos vizsgálással jelöl
jük ki azokat a törzseket, m elyek az állab további növekedését 
hátráltatóan befolyásolva, kivágandók. Különösen nehézzé válik 
ennek a feladatnak a végzése oly erdőrészekben, m elyeknek zá
ródása nem  egyenletes, ahol ez a szabálytalanság részint a talaj
minőség változásából, részint más fanem eknek betolakodásából 
vagy az állabnak a légköri befolyások, hótörés, szél stb., sok eset
ben pedig a rovarok által okozott károkkal járó hézagosságából
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ered. Egyébiránt oly állabokat sehol sem  találunk, am elyeknek 
minden területrészén a fák teljesen egyenletes fejlődéssel, egy
forma záródással állanak. Kisebb egyenetlenségeket mindig észlel
hetünk a legszabályosabban nőtt erdőben is, ezek azonban könnyen 
kiegyenlíthetők, ha úgy járunk  el, hogy a hézagosabb részeken 
egy-egy olyan törzset is meghagyunk, amely m inőségénél fogva 
különben rendes viszonyok között a választott erdőlés foka szerint 
kivágásra jelöltetett volna ki. (Pl. valamely tenyészteni nem  szán
dékolt fanemet, vagy előbb túlszárnyalt állapotban volt gyenge 
növésű fát.)

Valamely állabban az első erdőlésnek rendes kivitele külö
nösen akkor válik nehézzé, ha az illető állabban a tisztító vágásokat 
elmulasztották, ahol tehát a különben sűrű záródásban álló törzsek 
a legkülönfélébb fejlettséggel és koronaképződéssel vannak jelen. 
Ilyenkor a törzsek egyenletes elosztása az első erdőléssel teljesen 
nem  vihető keresztül s a záródás fentartása kedvéért az ily fiata
losban ezúttal a betolakodott fanem ek közül is egyelőre m eg kell 
hagyni azokat, am elyeknek kiszedésével a záródás meglazíttatnék.

Ha ezek az elszórtan előjövő fanem ek elterebélyesedésükkel 
nagyon nyom ják a főállabot alkotó fákat s hézag nélkül az első 
erdőlésnél ki nem vághatok, sok esetben felnyesésük válik szük
ségessé. Az első erdőlésnél is azonban mindig arra kell tö reked
ni, hogy azokat a fákat, m elyeknek az állab képzésénél minő
ségüknél fogva helyük nincs, lehetőleg eltávolítsuk. Ilyenek a 
satnyanövésű, görbe, ágasbogas, villás, m egsérült, beteg stb. fák. 
Ezek csakis oly helyeken hagyhatók m eg az első erdőlés alkal
mával, ahol kivágatásukkal hézag keletkeznék. Ágaiknak eltávolí
tásával a szomszédos fák rendesen oly élénk növéssel fejlődnek, 
hogy a m ásodik erdőlés alkalmával, a csakis a záródás fentartása 
érdekében m eghagyott, de különben állabképzésre alkalmatlan 
törzseket kivágathatjuk.

Ebből is következtethetjük, hogy m incl korábban kezdjük az 
erdőlést, annál könnyebben s gyorsabban egyenlíthetjük k i a z állab 
szabálytalanságait. Ezért főtörekvésünk az állab nevelésénél az 
legyen, hogy az állabképzésre alkalmatlan anyagot minél korábban 
távolítsuk el az erdőből.

Az erdőlés alá kerülő állabból kivágandó fák kijelölését m eg
előzőleg m eg kell állapítanunk az erdőlés fokát, hogy vájjon a
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B , C  vagy D  fok szerint alkalmazzuk-e az erdőlést ? Az, hogy 
ezek közül m elyik a legelőnyösebb, határozottan kiderítve még n in cs; 
erre nézve a kísérleti állom ásokon javában folynak a kísérletek. 
Eddig leginkább a B  fokú, vagyis a kísérleti állomások fogalmai 
szerint, m érsékelt erdőlések vannak elterjedve. Csak kevés helyütt 
(elsőül) alkalmazzák az erős (C ) s idősebb rudasokban az igen erős (D ) 
erdőlést (szerintünk m ár vigályitást), vagy ott, ahol öregebb állabo- 
kat term észetes felújításra akarunk alkalmasakká tenni. Meg van 
okolva az igen erős erdőlés alkalmazása olyan fiatalabb elegyes 
állabokban is, am elyekben a világosságot kívánó fanem eket pl. a 
tölgyet, vagy vörösfenyőt a közöttük uralkodó árnyattűrőktől pl. a 
bükktől fel kell szabadítani. Ilyen felszabadításnál tehát a kim a
gasló- s uralkodó fá k  bizonyos részét is kivágatjuk. Sokszor 
azért is származik D  fokú erdőlés, m ert a tisztító vágás alkalma
zásának elmulasztásával az állabban m aradt lágy fákat az első 
erdőléssel távolítják el s ezzel annyira m eggyérítik az állabot, hogy 
a záródás a D  fokú erdőlés m értékének felel meg.

Az erdőlésre vonatkozó eddigi kísérletek arra tanítanak, hogy 
gyenge, rossz talajon, déli- és nyugati fekvés mellett, vagy futó
hom ok területeken, ahol a záródásnak minél nagyobb m értékben 
való fentartása nagyon is kívánatos, vagy olyan állabokban, am elyek
nek erdőlését bármi oknál fogva csak az állab előrehaladott ko 
rában foganatosíthatjuk, am elyekben tehát a magas s nyurgán 
felnőtt, kevés ellentállással biró törzsek a hónyom ásnak, hó- és 
széltörésnek vannak alávetve, óvatosan, gyengén erdőljünk. Épp 
ily óvatosan járjunk  el a világosságot kívánó fanemekből álló 
elegyetlen erdők erdőlésénél is, nehogy az am úgy is laza és kevés 
árnyat adó koronák megszakításával a talaj term őereje szabadjára 
legyen kitéve a káros külső befolyásoknak.

Az erdőlések kísérletei eddig egyáltalában nem  döntötték 
meg Cottá-ndk, az erdészeti tudom ány kipróbált m esterének azt a 
mondását, mely szerint: ,korán, gyakran, mérsékelten er d ő ljl Ha az 
erdőléseknél ehhez a szabályhoz alkalmazkodunk, sohasem fogunk 
nagyobb hibákat elkövetni.

Hazai erdőgazdaságunk rendszeresen kezelt erdeiben előírás 
szerint szálerdőben m inden 10, sarjerdőben pedig m inden 5 évben 
van erdőlés, ami elég hosszú erdőlési időköznek tekinthető s így 
ahol tehetjük, szabjuk rövidebbre.
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Hogy az állab milyen korában kezdjünk erdőlni, arra rendes 
viszonyok között a term őhely jósága, a fanem s ennek növeke
dési erélye, nem különben az állab keletkezésének a m ódja is van 
döntő  befolyással. Jó talajon, gyorsan növő fanemeknél, sarjerdő- 
ben kezelt állaboknál rövidebb idő alatt záródik a fiatalos, az 
egyedek között ham arább következik be a szorongó állás s így 
a term észetes kigyértilés is ham arább veszi kezdetét, mint gyengébb 
talajon, vagy lassan növő fanemeknél, szálerdőben történő keze
lésük mellett stb.

Hazai erdőgazdasági viszonyaink között, ahol az erdőlésből 
kikerülő fatöm eg értékesítése akadályokba ütközik, rendesen  akkor 
alkalmazzák az erdőlést, m időn az ezzel kivágott faanyagot leg
alább annyira lehet értékesíteni, hogy az erdőlés m unkájára for
dított költség m egtéríttessék. Term észetes, hogy ez az eljárás, 
mely kényszerítő okok hatásának a következm énye, nem szabály, 
m ert a fiatalosok szorongó egyedei rendesen  ham arább követelik 
az erdőlő vágást, sem m int a kivágott, gyenge faválasztékot érté
kesíteni lehetne. É nnek  következtében, ha m indenütt nem is, leg
alább az értékes fanem eket alkotó állabokban, habár áldozattal 
is, akkor kezdjünk erdőlni, m időn a fiatalos egyedei között a 
létért való harc kezdetét veszi. Ezt annál inkább tehetjük, m ert 
az első erdőlésre fordított költség m indig m egtérül am a fatömeg- 
m ennyiség- és m inőség értéke által, mely a vágásforduló végén 
az erdőléssel kezelt állabot az erdőlés nélkül kezelt állab fölé 
helyezi.

Kedvező term őhelyi viszonyok között az erdőlés kezdetét 
veheti vörös-, erdei- és feketefenyő állabokban, valam int égere
sekben, azok 15—2 5 éves korában; a bükk-, gyertyán-, tölgy-, lúc- 
és jegenyefenyő erdőkben 25— 30 éves korukban.

Az erdőléseket, amint m ár fennebb is említettük, lehetőleg 
gyakran ismételjük, m ert az erdőléssel értékesített fa eladási árá
nak kam atjai mindig nagyobb összeget képviselnek, mint a túl
szárnyalt s elnyom ott fák csekély növedékének az értéke.

d) Az erdőlés alá kerülő állab törzseinek kijelölése s vágása.

Ha az első erdőlés az állab oly korában történik, m időn a 
fiatal törzsecskék sokkal gyengébbek s vékonyabbak, semmint ki
jelölésüket célszerűen foganatosítani lehetne, a kijelölés rendesen
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elm arad s az erdőlést begyakorolt munkásokkal szigorú felügyelet 
mellett végezzük. E rősebb fiatalosokban, ahol a kivágandó egye- 
dek  átm érője mellmagasságban 5— 15 cm. között ingadozik, jel
zésre igen jól alkalm azhatjuk az erdőrendezőségek által használt 

jelzőhorgot. Oly állabokban pedig, amelyeknél a kiszedendő törzsek 
vastagsága a 2 0  cm. átm érőt m eghaladja, a kijelölés fejszecsapás
sal akképpen történik, hogy m inden kivágandó fa mellmagasságá
ban és közvetetlenül a föld fölött a gyökérfőn a kérget tenyér- 
nagyságban lecsapjuk s helyére bélyeget ütünk. A kettős bélyeg
zéssel oly ellenőrzést gyakorlunk, m ely a favágók szándékolt 
visszaéléseit teljesen k izá r ja ; az egyik bélyeg a tuskón m a
rad s így olyan fát, mely kijelölve nem  volt, a favágó nem 
vághat ki.

A  kijelölés különösen lom bfaerdőkben a legcélszerűbben 
akkor történik, amikor a fák lom bosak. Ilyenkor ugyanis könnyeb
ben választhatjuk ki a kivágandó egyedeket, m ert jobban látjuk, 
melyek vannak inkább elnyomva, m elyek betegek stb. s a fejsze
csapással vagy a jelzőhoroggal okozott seb is annyira m egbám ul, 
hogy az őszi erdőlés alkalmával minden új sebzés amattól köny- 
nyen m egkülönböztethető s ennélfogva a csalás ezáltal is ki 
van zárva.

Az erdőlést végezhetjük az év bárm ely szakában, de ren d e
sen legcélszerűbben akkor, am ikor más mezei- vagy erdei m unka 
nincs, amikor tehát a napszám olcsó, vagyis lombhúllás után egész 
tavaszig. A vágást napszám osokkal átalányban, vagy szakmány- 
munkával végeztetjük. Ahol az értékesítési viszonyok kedvezőtle
nek, ott a kikerülő fatöm eget munkadíj fejében a m unkásoknak 
adják. Ilyenkor azonban igen szigorú ellenőrzést kell gyakorolni, 
m ert a favágóknak érdekükben áll minél vastagabb, tehát értéke
sebb anyagot szerezni. Más helyütt felében dolgozzák fel a iát. 
Az erdőléssel kikerült fát ugyanis választékok szerint dolgozzák 
fel s az így nyert famennyiség fele a favágóké, fele pedig az 
erdőbirtokosé, ki ezt azután a maga céljaira felhasználja vagy bár- 
cával esetleg árverésen értékesíti.

Mind a kijelölés, mind a m egm aradó fák m egsértése nélkül 
eszközlendő vágás nagy gyakorlatot kiván. Kezdőnek m indig jobb  
eleinte minél kevesebbet kijelölni s az esetleg mutatkozó hiányo
kat később pótolni. A főtörekvés az legyen, hogy a megmaradd-
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fá k  a z erdölés területén egyenletesen oszoljanak el, hogy ezáltal a 
növekedés egyenletesen fejlődő koronával, egyform a szélességű 
évgyűrűkkel történjék. A  kijelölést első sorban a száraz fákon 
kezdjük s csak azután terjeszszük ki az erdőlés választott fokának 
m egengedett m értéke szerint a többiekre. E  közben figyelmünket 
ki ne kerüljék a különböző fanem ek s két, egymás m ellett álló, 
hasonló m inőségű törzs közül m indig a kevésbbé értékeset vágas
suk ki.

Az erdőlésnél használt szerszámok az állabok kora s záró
dása szerint változnak. Fiatal s igen sűrű állabok erdőlésénél igen

jó  szolgálatot tesznek a kacorok, 
a törem etsző ollók, nem különben 
az erdőlő- kés (207. ábra) s a séjtő
kések. R udas erdőkben m ár bal
tákat s könnyebb fejszéket hasz
nálnak, amelyekkel két ellentétes 
irányból alkalmazott vágással vág
ják  ki a fát.

Idősebb állabokban a fejsze 
m ellett már fűrészt is használnak 

Ha fiatalabb állabok az alom 
szedéssel járó  károsításnak van
nak alávetve, célszerű a fákat nem  
tőben, hanem  úgy vágni, hogy 
körtilbelől 1 0  cm. m agas tuskók 
m aradjanak vissza.

<• Az erdó'lés után visszamaradt állab.

Az állabnak azt a részét, a melyet az erdőlés alkalmával el 
kell távolítani, a gyakorlati életben közönségesen m ellékállabnak, 
a m egm aradt részt pedig főá liabnak  nevezik. Ezzel a m egkülön
böztetéssel valamely erdőben a fő- és mellékállabot szigorúan el
különíteni nem  lehet, m ert az erdőlés különböző fokainál a főállab 
különböző m inőségű fákból alakúi. így pl. a B  fokú erdőlésnél a 
túlszárnyalt fák a főállabhoz (maradó), holott a C  fokúnál a mellék- 
állabhoz (kimenő) tartoznak. Ezért az erdőlés kivitele után m eg
m aradt állabnál a főállab elnevezést mellőzhetjük s visszam aradt, 
meghagyott stb. Allabról beszélhetünk.
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Az A , B  és C  fokú erdölések után visszamaradt állab koro
náinak összeköttetése, vagyis a záródás nincs megszakítva, m ert 
még a C  fokú, vagyis erős erdőlésnél is a visszam aradt fák koro
náinak ághegyei egymással érintkeznek. De m ár a D  fokú, erdőlés 
a záródás megszakításával jár; ez is azonban csak időleges, m ert 
a záródás pl. fiatalabb bükkösökben 2— 3-, lúcosokban pedig 4— 5 
év alatt helyreáll.

Minthogy tehát az elszáradt, elnyom ott és túlszárnyalt fák 
kiszedésével az erdőlést a záródás megszakítása nélkül vihetjük 
keresztül, ennélfogva a szükséges záródást rendes körülmények között 
m indig a kimagasló s uralkodó fákból képezhetjük. H ogy ezeknek 
száma valamely területegységen, egyform a kor mellett is különböző 
lehet, nem  szorúl magyarázatra, m inthogy ez a koronák fejlettségé
től, illetőleg terebélyességétől s ez ismét a term őhelyjóság s az 
állab keletkezés- és nevelés m ódjától függ. De m ég rendesen kezelt 
állabokban is a koronák különböző fejlődésénél fogva a törzseknek 
szabályos elosztásáról szó sem lehet s ezért az erdölések kivitelénél 
általában sohasem a kimenő-, hanem m indig a visszam aradó állab rész, 
helyesebben ez utóbbinak záródása legyen irányadó s ennek szem  előtt 
tartásával azokat a fá k a t vágassuk ki, amelyekre a visszam aradó  
állab záródásának képzésénél nincs szükségünk.

Az erdőlési kísérletek azt bizonyítják, hogy a különböző 
fokú erdőlésekkel az állabalakúlás változása, különösen a gyen
gébb minőségű egyedek kiszedéséből ered, m ert pl. a B  és C 
fokú erdőléseknél a kimagasló s uralkodó törzsek száma úgyszól
ván semmit sem változik, sőt a B  fokúnál még a túlszárnyalt 
egyedek egy része is érintetlenül m arad s igy az állab csak ezek 
egy részének s az elnyom ott és elszáradt egyedek eltávolítása 
által szenved alaki változást. A bban az esetben, ha az erdőlés után 
a növedékben a fejlődés m enetében s a visszamaradt fák ellent- 
állási képességében észlelünk kedvező változást, ezt a túlszárnyalt 
és elnyom ott fák kiküszöbölésének tulajdoníthatjuk, m ert ezzel 
m érsékeltük a versenyt s igen kedvező befolyást gyakoroltunk a 
növekedés, i'letőleg a fejlődés m enetére.

Term észetes, hogy az erdőlés alkalm azott foka szerint külön
böző az az időköz is, mely alatt az állabban lényeges változások 
történnek, vagyis m ely alatt pl. egy uralkodó törzs a túlszárnyalt 
fák csoporrjába, a túlszárnyalt pedig az elnyom ottak közé jut. H ogy
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ez miképpen meg)' végbe s mily befolyást gyakorol az állab 
további fejlődésére s értékm inőségére, még teljesen kiderítve nincs, 
de ez iránt a vizsgálódások a külföld erdészeti kísérleti állomásain 
serényen folynak s talán nem sokára nálunk is megindulnak.

f) Az erdó'léstől várható előnyök.

B aur a szakszerűen keresztűlvitt erdőlés előnyeit a követ
kező tételekbe foglalta össze :

/. K orán beálló s gyakran ism étlődő fahasználat és pénz- 
iövedelem, kapcsolatosan csekélyebb választékok nyerésével és a 
szegényebb néposztály részére való m unkaadással.

2. hosszabb, vastagabb és értékesebb törzsek nevelése, rövi- 
debb vágásforduló m elle tt;

j .  az állab ellentálló képességének fokozása rovar-, szél-, hó- 
s más veszélyekkel szemben ;

4. a m agterm és elősegítése s ebből folyólag a term észetes 
felújítás m egkönnyítése ;

5 . a legelőnyösebb elegyarány létesíthetése s a vágásforduló 
végéig való fentarthatása, miáltal az erdő értéke jelentékenyen 
em elkedik ;

6. a csekélyebb faválasztékok iránti szükségletek kielégítése;
7 . a tűzkárok és falopások kevesbbítése ;
8. az évi kihasználásra előirt famennyiség kiegyenlítésének 

m egkönnyítése a korosztályok egyenetlensége e se té b en , vagy 
pedig a m agterm és hosszabb idejű kim aradása alkalmával a foko
zatos felújításnál.

Az erdőlésnek nem csak a szál-, hanem  a közép- és szálaló- 
erdőalaknál is helye van ; a középerdőben főképpen a főfák növe
kedését és kifejlődését segíti elő, utóbbinál pedig túlsűrű m egtele
pedés esetében a fiatalost világosabb állásba juttatva, szebb növe
kedésre ösztönzi.

Általában az erdőlés befolyása a fakihozatal s pénzjövedelem 
fokozásában igen jelentékeny s csakis sajnálattal kell itt is kiem el
nünk, hogy hazánk erdőgazdaságában m ég nem  alkalmazzák oly 
m értékben, mint azt az általa biztosított előnyök m egkövetelik.

Erdészeti Lapok 1S92. 206—20S. 1.
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g j Az erdőlés különlegességei.

Újabb időben Borggreve főerdőm ester s a m ündeni erdé
szeti akadém ia volt igazgatója, valamint Wagener erdőtanácsos az 
erdőlés kivitele tekintetében az eddig vallott elvek- és vélem ények
kel szemben teljesen eltérő szabályokat állítottak fel s igyekeznek 
érvényesíteni. Borggreve ugyanis az erdó'lést úgy akarja alkalmazni, 
hogy az állabból m indig a legjobban növő, kimagasló s részben az 
uralkodó fák szedessenek ki, hogy a visszamaradt uralkodók s túl
szárnyaltak annál erélyesebben növekedve, a kivágottak után keletke
zett hézagot csakham ar kitöltsék. Wagener pedig az erdőgazdaság 
főelvéűl azt hirdeti, hogy az erdő összes fáinak a világosság kor
látlan élvezetében kell felnőniük s azért a főállab képzésére hi
vatott fákat környezetük nyomása alul a szomszédos fák kivágásá
val felszabadítva, m ár korán szabad állásba kell helyezni.

Nevezett szakférfiak az erdőlés ily m ódon történő kivitelével 
m indjárt elejétől kezdve nagyobb és értékesebb fam ennyiséget 
akarnak nyerni s az erdő jövedelm ezőségét a kam atos kam atszá
mítás szabályai szerint fokozni. Csakhogy az alkalmazásra ajánlott 
m ódok szerint ezt a célt elérni nem lehet, m ert m ind a két mód 
keresztülvitele —  könnyen érthető okoknál fogva — mind a talaj, 
mind az állab rom lását vonná m aga után.

kJ Az erdó'lésre vonatkozó kísérletek célja."

Az erdészeti kísérleti állomások erdőlési kísérleteikkel két 
célt tartanak szem előtt. Ugyanis :

1. meg akarják állapítani a különböző viszonyok között s 
fokok szerint eszközölt erdőlések fahosadékát.

2. a különböző viszonyok között s hosszú ideig folytatott 
kísérletek sokaságával akarják nyilvánvalóvá tenni azt a befolyást, 
amelyet az erdőlés különböző fokai a kihasználandó állal) növede- 
kére gyakorolnak.

Az 1. pont alatti célt elérik az erdőlésekkel kivágott törzsek számának, 
körlapjának, választék szerinti és összes famennyiségének meghatározása-, vala
mint azáltal, hogy megállapítják azokat a vastagsági osztályokat, amelyekből 
az erdőlés faanyaga kikerül ;

a 2. pont alatt meghatározott célhoz pedig az erdőlések ismétlései 
után s a végső kihasználással választékok szerint s összeségben pontosan
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megállapított fatömeg vezet, összehasonlítva a teljesen ugyanazon termőhelyi 
viszonyok között s ugyanazon a módon keletkezett egykorú, de erdőlés nélkül 
kezelt állab fatömegével.

5 . A fák felnyesése.

Ma már az erdó'tenyésztőnek nem csak arra kell törekedni, 
hogy minél nagyobb fatöm eget neveljen az erdő talaján, hanem 
főleg arra is, hogy ez a fatöm eg minél értékesebb legyen. A fa
törzs használhatóságára és ennélfogva értékére is tudvalevőleg ki
váló befolyással van annak ágtalansága, csomótlansága. Benőtt 
ágak m ár nagyban csökkentik az értéket, be nem  forradt vagy 
bekorhadt ágsebek pedig egészen leszállítják azt.

Sikerült erdősítésből vagy felújításból keletkezett erdőben, ha 
az még idejekorán záródott, maga a term észet végzi az ágtisztítást. 
A  korán árnyékba kerülő vékony oldalágak a napvilág élvezetétől 
elesve, m iham arább száradásnak indúlnak, lehullnak s a sebet a 
törzs felújító szövete nem sokára új palásttal vonja be. Jó záródású 
erdőben tehát rendesen ágtalan törzseket találunk, m elyeknek koro
nája a törzs felső harm adában foglal helyet.

M ásként áll a dolog azokkal az erdőkkel, melyek térés hálózat 
m ellett vagy rosszúl sikerült s ki nem  javított felújulás folytán 
későn záródnak s a soká tartott szabad állásban számos, néha 
tetem es vastagságot elérő oldalágakat hajtottak. Itt is beáll ugyan 
záródás után a term észetes ágtisztúlás, de az ilyen vastagabb ágat 
m ár nem  tudja teljesen levetni a törzs, hanem  rendesen kisebb- 
nagyobb csap m arad utána. A behegedési szövetnek ilyen helyt 
már évek hosszú sorára van szüksége, míg a csapot bebutkolja, 
sok esetben nem  is sikerül az s a nyílt ágseben keresztül a lég
köri csapadékokkal bejutnak a korhadást okozó gom bák spórái 
is, hogy azután a fa testébe behatolva, a fát néha egész hosszában 
használhatlanná tegyék. így származnak az ú. n. m adárkutak, szomorú 
emlékei a hibás gazdálkodásnak.

A  nyugoteurópai államok rendszeres erdőgazdaságaiban m ár 
régen ism erték e baj orvosságát s m ár régen alkalmazták is oly- 
formán, hogy ezeket a kiálló száraz csapokat eltávolították, lenyesték 
a törzsről s így a behegedés sikerét m egkönnyítették s a gom bák 
behatolását m egakadályozták.

Sok körülm ény arra is indította az erdőgazdákat, hogy ne-
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csak a száraz csapokat nyesegessék, hanem  ezt a m űveletet még 
élő ágakra is kiterjesszék. Különösen szükségesnek m utatkozik ez 
a középerdő főfáinál, a túltartott fáknál, m elyek hirtelen szabad 
vagy szabadabb állásba jutva, alvó rügyeikből számos oldalágakat 
bocsátanak s ezek által az alattuk megindult sarjakat vagy m eg
telepített fiatalost túlságosan beárnyalják, de saját törzsük használ
hatóságát is csökkentik.

Ez az úgyszólván erdészeti kertészkedés kis m értékben már 
régen alkalmazásban volt az erdészeknél, De Courval E. A. és Des 
Cars A. francia földbirtokosok voltak azonban az elsők, kik erdeik- 
ben a felnyesést nagyobb m értékben honosíto tták  meg. Innen 
aztán az elért siker folytán gyorsan terjedt el Francia- és Ném et
országban.

Hazánkban ezidőben, a mai viszonyok m ellett csak kivételes 
esetekben alkalmazzák a fák felnyesését, m indam ellett tekintve azt, 
hogy itt-ott már kezdik gyakorolni, szükségesnek látjuk kissé bőveb
ben foglalkozni vele.

aj A  f e l n y e s é s  k e r e s z t ü l v i t e l e .  Az ágak felnyesésé
nek az említett előnyökön kívül az a nagy előnye is van, hogy 
az alsó ágaitól m egfosztott törzs vastagsági növekedésének zöme 
most m ár a törzs felső részére esik s így nem csak csomótlan, de 
a hengert megközelítő alakú törzseket nevelhetünk, amely tulaj
donságok, am int az m ár ismeretes, alapfeltételei a fa használható
ságának s értékének. De m ert éppen a fa műszaki tulajdonságaira 
van befolyással, önként értetik, hogy csakis azoknál a fanemeknél, 
illetőleg törzseknél alkalmazzák, m elyek műszaki célokra alkal
masak. Tekintve a szaporában m unkát és a nyesés költséges 
voltát, a tűzifa-term elésre szánt törzseknél felnyesésről szó sem lehet.

Egyes fanem ek igen jó l tűrik a megnyesést, m ások kevésbbé. 
Előbbiekhez tartozik a tölgy, m elynek nyesése már régi idők óta 
szokásban van, de szükséges is, m ert nagy hajlandósága van az 
elterebélyesedésre. Jól tűri a kőris, szil és gyertyán is, kevésbbé 
az éger. Fenyőfáink közül pedig nyesésre alkalmas a jegenye
fenyő, vörös- és erdeifenyő. Száraz ágcsapok nyesését elviseli a 
lúcfenyő is.

A felnyesés ideje a nedvkeringés szünetelésének idejére esik, 
tehát a téli hónapokra. Legelőnyösebb azt novem ber- vagy decem ber
ben végezni, m ert ekkor kevesebb a fák víztartalma, jobban  be-

411 ’a d a s  : Erdöműveléstan,
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hatol a dezinficiálásra használt kátrány, a keletkező ágsebek tehát 
legkevésbbé vannak kitéve a gom bák behatolásának. Veszélyes a 
felnyesés olyan időben, am ikor a nedvkeringés m egindulása folytán 
a héj könnyen leválik a törzsről.

A felnyesés keresztülvitelénél a száraz ágcsapok vagy zöld 
ágak eltávolításánál kiváló gondo t kell fordítani a visszamaradó 
sebre. A növényélettan arra tanít, hogy a fásnövények a rajtuk 
ejtett seb körül rövid időn behegedési szövetet hoznak létre, mely 
kedvező körülm ények között a sebet nem sokára gyűrű alakban 
egészen benövi palásttal, s ezen képződött kéreggel látja el. Első 
sorban tehát arra kell törekednünk, hogy mind a zöld ágakat, mind 
a száraz ágcsapokat lehetőség szerint minél közelebb a törzs kerü
letéhez nyessük le, hogy így a behegedési folyamatot előmozdíthassuk.

Fenyőfáink nagy része a testét ért sérüléseket fokozott m ér
tékű gyantakiválasztás által védi m eg a légköri behatások és a 
gom bák inficiálása ellen. Azoknál a fanem eknél azonban, melyek 
gyantát nem  választanak ki — s ide tartoznak lom bfáink kivétel 
nélkül, —  a beforradás bekövetkeztéig a sebet érhető veszélyek 
távoltartásáról is kell gondoskodnunk. Teszszük pedig ezt úgy, 
hogy a nyesést éles eszközökkel és minél sim ábban foganatosítjuk, 
ami a légköri csapadékok behatolását akadályozza meg, a korha- 
dást okozó gom bák betelepedésének meggátlására pedig  a sebet 
dezinficiáló folyadékkal, újabban általánosan kőszénkátránynyal 
vonjuk be.

Zölden felnyesett nagyobb ágak tövének beforradása term é
szetesen m ár nehezen megy, a behegedési szövet sok évi m unká
já ra  van szükség, de az ilyen vastagabb ágak felnyesése a fák 
életrendjében is erős rázkódtatást okozhat, sokszor pedig a leg
nagyobb elővigyázat m ellett sem  leszünk képesek a gom bák be
hatását s így a korhadás befészkelődését megakadályozni. Á lta
lános szabályéi van hát elfogadva, hogy a m ég zöld ágak fel
nyesésénél 6 — 8  cm.-nél vastagabb ágakat eltávolítani nem szabad. 
Kiválóan m egokolt ez a szabály a törzs műszaki használhatósága 
tek in tetében  is, m ert 8  cm.-nél vastagabb ágak beforradási helyei, 
ha a beforradás m ég oly jól sikerült is, selejtessé teszik a haszon
fát. Száraz csapokat azonban tekintet nélkül azok vastagságára, 
tanácsos esetről-esetre felnyesni, hogy ezzel a m ár korhadásnak 
indúlt részeket eltávolítva a törzs értékét fokozzuk.
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b) A f e l  n y e s é s n é l  h a s z n á l t  s z e r s z á m o k .  A fák 
felnyesésénél, részben a kertészetnél is használt, részben külön 
e rre  a célra készült eszközök jönnek  alkalmazásba. Az ágaknak 
kisebb m agasságra való felnyesése a földről történik a 208. ábrán 
látható éles fe jsze , De- Courval-féle sú jt ókés (209. ábra), beírd és kézifűrész 
segítségével. R égebben kizárólag csak éles fejszét vagy kést hasz
náltak a nyeséshez s a kézi fűrészek használatát helytelenítették 
abbó l az okból, m ert a fűrész után m aradt vágáslap érdesebb 
lévén, a légköri csapadékok felvételére (s így a gom baspórák 
bejuttatására) igen alkalmas. Nemsokára belátták azonban azt, hogy

a  vágáslap simasága nem  annyira fontos, m int inkább az, hogy a 
felnyesésnél a törzs minél kevesebb sérülést szenvedjen. Már pedig 
a  fejsze- és a sújtókés- vagy bárd használatánál m ég a legügyesebb 
m unkás kezében is könnyen lehasad a kéreg a törzsnek ágalatti 
részén, miáltal újabb és a dezinficiálásnál hozzáférhetlen voltánál 
fogva veszélyesebb tám adási pontot nyújtunk a gom báknak.

A  felnyesésnél alkalmazásba jövő kézifűrészek közül a ke fi
gyelés fű ré sze k  a legkedveltebbek. Ezeknek a pengéje kengyelbe 
lévén kifeszítve, vastagsága a minimálisra apasztható s miután 
vékonyabb pengénél a vágáslap is simább s a m unka is köny-

208. ábra. 209. ábra.
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nyebben halad előre, mint a kengyelnélküli, vastagpengéjű fűré
szekkel, ez utóbbiakat teljesen kiszorították a használatból.

A  kézifűrész használatánál a m unkás az ágat vagy ágcsapot 
közvetetlenűl a törzs felülete mellett vágja le, vigyázva arra, hogy 
a m ár-m ár lehulló ág súlyánál fogva a törzs kérgét le ne szakítsa. 
E  végből, kivált vastagabb ágaknál, a levágandó ágat a törzstől 
nehány cm. távolságban alúlról fűrészszel vagy fejszével bevágják 
csak azután fűrészelik le felülről teljesen. Hosszabb ágaknál szokás
ban van az is, hogy azokat 2 vagy 3 darabban távolítják el.

A  149., 150. és 210. 211. ábrákon láthatók az ism eretesebb, 
alkalmazásban levő készifűrészek rajzai. Szerkezetük az ábrákból 
kivehető s így bővebb leírásukat mellőzhetjük.

Az 1— 2 m éter m agasságban levő ágak vagy száraz csapok 
felnyesése nem  okoz sok nehézséget s gyakorlott munkásokkal 
elég gyorsan is halad a munka. Sokkal fáradságosabb a 2 m.-en 
felüli ágak lenyesése. Ezek elérésére eleinte létrát vagy kúszóvasat 
használtak, de az első nehézkessé s fáradságossá tette a munkát, 
ez utóbbit pedig a fatörzs rongálása miatt vetették  el. A 70-es

210. ábra. 211. ábra.
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években m ár külön erre a célra szerkesztett eszközt alkalmaztak 
m elyet feltalálója után A lers-féle rudasfűi -ész- n e k neveznek s mely 
azóta m eglehetősen elterjedt, ami bizonyára használhatóságának 
a  jele.

Az A lers-féle rudasfűrész könnyű, jól kiszáradt, 5— 10 m. 
hosszú rúdból s az ennek végére erősített, vékonypengéjű, könnyű 
kengyeles fűrészből áll. Rajzát a 212. ábra mutatja. Kétféle nagy
ságban van használatban, a könnyebbet száraz ágak vagy a fenyő
félék felnyesésére, a nehezebbet zöld fel
nyeséshez, illetőleg lombfáknál alkalmazzák.

A vékony penge a kengyel két hüvelyén 
áthaladó szegek kampójába van beakasztva s a felső 
szeg srófjának meghúzásával kifeszítve, tehát köny- 
nyen váltható ki. A felső szeg egy része 16 oldalú 
hasábalakú s ez teljesen beleillik a kengyel meg
felelő mélyedésekkel ellátott hüvelyébe. A fűrész 
pengéje eszerint a kengyelhez ferdén is beállítható 
s  ebben a helyzetében a munka alatt is megmarad, 
ami a fűrész kezelését és az ágakhoz való hozzá- 
férhetést megkönnyíti. Az alsó szeg a hüvelyben 
mozgatható, ennek állását tehát csak a súrlódás 
biztosítja. Az alsó szeg lefelé tágúló hüvelyben 
végződik, mely a nyél felvételére és megerősítésére 
szolgál s erre külön sróffal is el van látva.

Az Alers-féle rúdfűrész könnyűségénél 
fogva igen jó eredm énynyel használható s 
pengéjének  vékonysága s a fogak szerkezete 
folytán gyaluláshoz hasonló símaságú vágás
lapot ad, ami a beforradást nagyban elő
segíti. E rdőben, 8  m éter magasságig elő
nyösebben  használható, mint bármely más 
kézifűrész, ezenfelül azonban a hosszú rúd 
súlya m egnehezíti a kezelését. H átránya az, 
hogy a fűrészpenge ferde beállításánál —  hosszabb használat 
ese tében  —  alsó része kimozdúl eredeti állásából, m inthogy a 
pengét tartó  alsó szeg a kengyel hüvelyében mozgatható s csak a 
felsőt lehet a 16 oldalú hasáb segítségével szilárdan beállítani. 
A  penge egyenlőtlen elcsavarodása esetében a fűrészfogak m ár 
nem  haladnak egyenes vonalban s ez egyrészt a szerszámot ron
gálja, m ásrészt pedig a m unkát nehezíti meg. Ehhez a hátrányhoz

212. ábra.
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járul m ég az, hogy a felső szorítósróf hasábjának újbóli beállítása, 
amikor t. i. a pengének új állást akarunk adni, m eglehetős körü l
ményes. D önner giesseni kertész és M üller kovácsmester a szerszám 
em lített bajain igen lelem ényesen segítettek.

A 213. ábrában látható, átalakított fűrész pengéjének bármely állásban 
való megtartására a régi 16 oldalú hasáb kiküszöbölése mellett, mind a felső, 
mind az álsó hüvelyben egy-egy, a hüvelyt áttörő és 12 foggal cilát o tt fogas

kereket («—a) alkalmaztak. A fogaskerekek (214. ábra) közepe négyszögle
tűén van kivágva s ezekbe a pengét tartó szegek szorosan beillenek. A penge 
a fogaskerekek forgatása folytán bármily szög alatt beállítható s felvett állá
sában ugyancsak a fogaskerekek tartják meg azáltal, hogy mélyedéseikbe a 
215. ábrán látható és a kengyel hüvelyén alkalmazott rúgok kapaszkodnak be. 
A rugók fekvését mutatja a 216. ábra. A penge elforgatásánál a rugón alkal
mazott gombos szeget lenyomjuk, a rugó kiemelkedik a fogaskerék mélyedé
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séből, ez tehát bármely irányban tetszés szerint elfordítható s vele fordul 
természetesen a pengét tartó srófszeg, tehát a penge is. A kívánt állást meg
adván a pengének, a rugó gombját eleresztjük s most a rugó vége a fogas
kerék mélyedésébe hatolva, annak elmozdúlását megakadályozza.

Egyebekben a fűrész szerkezete a régi maradt. Súlya nyél nélkül 075 kgr.
Alers után még többen szerkesztettek rúd fűrészeket, de ezek 

használhatóság tekintetében jóval m ögötte maradnak. Ilyet mutat

a 217. ábra is, mely úgy kézi- (218. ábra), m int rúdfűrésznek használ
ható s m elyet N őise állított össze. Szerkezete az ábrából látható.

A fent leírt eszközök bárm elyikének használatánál kiváló 
gondot kell fordítani arra, hogy minél simább legyen a vissza
m aradó ágseb, hogy m indinkább hozzásímúljon a törzs felületéhez 
és hogy' új sérülések lehetőleg kikerűltessenek.

A sebek m indannyiszor kőssénkátránynyal vonandók be, hogy 
a külső behatások ellen védve legyenek. A  kőszénkátrány hatása

217. ábra. 218. ábra.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



648

azonban egy évnél hosszabb időre alig terjed, azért nehezebben 
beforradó, nagyobb sebeket évenkint újból be kell kátrányozm.

A fákat a szükséghez képest 2— 10 m. m agasságig szokták 
felnyesni. Az alsó ágak eltávolítására kézi fűrészeket vagy sújtó 
kést, 8  m. magasságig pedig az Alers-féle rúdfűrészt lehet legcél
szerűbben használni. Ezen a m agasságon felül a rúdfűrészek nehezek 
s itt m ár létrára és kézi fűrészre szorúlunk.

M egritkított állabok törzsein vagy a középerdő főfáin gyakori 
a fattyúhajtások képződése. Ezek a vékony, gyenge hajtások 
nem csak a törzs gyökérfejénél je lennek  meg, de néha egész

hosszában ellepik a törzset. 
Ezeknek az eltávolítása szin
tén szükséges s az erre a 
célra alkalmas eszközt —  a 
bökőkést a 219. ábra mutatja. 
Ennek felső élével böki le 
a m unkás a m ég fiatal fattyú
hajtásokat. A bökőkés olda
lán látható kacor-alakú kés 
olyan ágak eltávolítására szol
gál, a m elyeket a bökőkéssel 
lenyesni nem  lehetett.

A rúdfűrészek m unkájánál 
nagy hasznát vesszük a 2 2 0 . 
ábrán látható Alers-féle ág
ta r tó-villának is. Ez rúdra 
erősített kétágú villa, mely
nek szárait a levágandó ág

219. ábra. 220. ábra.

alá úgy helyezik, hogy azt szorosan körülfogják s ha a mozgat- 
hatóan alkalm azott em előt most egy zsinórral meghúzzák, a k é 
szülék az ágat szorosan tartja m indaddig, míg a fűrész m unkáját 
bevégezte. Az em előkar felem elését m aga a közbefogott ág végzi, 
ha a készüléket lefelé húzzuk s a zsinórt egyidejűleg megengedjük. 
Ú jabban m ég úgy m ódosították ezt a villát, hogy az em előkar 
felemelését egy, a rajzon nem  látható rúgó végzi. *

*
*

*
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Abban a gyakorlati erdészek valam ennyien egyetértenek, 
hogy ott, ahol a jövedelem  a költséget megtéríti, helyén van és 
igen üdvös hatású is a száraz ágcsapok eltávolítása. A zöld ágas 
nyesést illetőleg m ár eltérők a nézetek; legtöbben káros hatású
nak m ondják és gondtalan alkalmazással tényleg az is kell, hogv 
legyen, m ert a zöld ágas nyeséssel okozott seben keresztül gyor
san behatolnak a gom bák spórái, különösen pedig akkor, ha a 
seb sokáig m arad védelem  nélkül. A veszély teljesen csak akkor 
múlik el, ha a beforradás már m egtörtént. Gyors beforradásra pedig 
csak erőteljes, növekedésre képes, tehát csak jó  talajon álló fáknál 
számíthatunk s csak abban a korban, am ikor azok elvesztett vagy 
clpusztúlt részeik visszapótlásáról még teljes erővel gondoskodha - 
nak, tehát fiatalabb korukban. Az is term észetes, hogy minél 
kisebb a seb, annál gyorsabban beforrad. M indezekből kifolyólag 
tehát a száraz ágak nyesése m indenkor, a zölden nyesés azon
ban csak az arra alkalmas fanem eknél (tölgy, jegenye-, vörös-, 
erdeifenyő) és csak akkor ajánlható, ha azok jó  term őtalajon 
nőttek, erőteljesek, m ég nem túlkorosak s ha a nyesés a 8 cm.-nél 
vékonyabb ágakra terjed ki.

T ekintve a nyeséssel járó  veszélyt, igen célszerű, ha maga 
a kezelőtiszt jelöli ki a törzseket, állapítja m eg az eltávolítandó 
ágakat s ügyel fel a m unkára, m ert az itt elkövetett hibákat 
évtizedeken át tartó  szorgalommal sem  lehet helyreütni. A  fel
nyesés m unkája nem annyira intelligenciát kíván a munkástól, 
m int inkább ügyességet, óvatosságot és személyes ellenőrzést a 
kezelőtiszt részéről.

Hazánkban a felnyesés erdőtenyésztési művelet gyanánt 
még nem  honosúlt m eg s nincs is kilátás arra, hogy egyham ar 
nagyobb tért hódítson. De nem  is lehet az m ost m ásként, amíg 
gazdálkodásunk intenzivebb, faáraink nagyobbak nem  lesznek. Itt-ott 
azonban tettek  vele kísérletet, de csak sajnálnunk lehet, hogy 
ezekről a kísérletekről kivitel dolgában —  csekély kivétellel -— 
kevés dicséretest m ondhatunk.
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NEGYEDIK RÉSZ.

Á L L A B Á TA LA K ÍT Á SO K .

A) Bevezető rész.
Az erdó'tenyésztés műveleteinek tárgya az állab, melynek 

jellegét tudvalevőleg a fanem, erdőalak és a kor adják meg. Ezek
nek a tényezőknek egymáshoz való viszonya a gazdaság céljától, 
a term őhely és tenyészet viszonyaitól függ s ezek különfélesége 
hozza létre az állabok változatos sorát.

A gazdaság célja, sőt sok esetben a term őhelyi viszonyok is 
változásnak vannak alávetve s velük karöltve legtöbbször az eddig 
tenyésztett fanem , vagy alkalm azott erdőalak m egváltoztatásának a 
szüksége is fellép. Mind a fanemet, mind az erdőalakot célszerű 
felújítással és erdőápolással változtathatjuk meg s ennek keresztül
vitelét állabátalakításnak nevezzük.

Az állabátalakítások többé-kevésbbé m élyreható zavarokat 
idéznek elő az állabok életében. Már ennélfogva is, de különösen 
azért, m ert az állabátalakítás m unkája sok szakismeretet, nagy 
óvatosságot és körültekintést igényel az erdőmívelőtől, az állabélet 
tényezőinek ilyen gyökeres átváltoztatására csak fontos okok befo- 
yása alatt határozzuk el magunkat. Ilyen fontos okok lehetnek:

1. A fanem megváltoztatása céljából:

a) ha állabjaink eddigi fanem eit értékesebbekkel akarjuk fel
cserélni azért, hogy az erdőbirtok jövedelm ét az erdőtalajban fekvő 
tőkének jobb  kam atoztatása által fokozzuk;

b) ha az eddig tenyésztett fanem a rossz gazdálkodás- s az 
ezt nyom on követő talajelszegényedés következtében a gazdaság 
céljának m egfelelően m ár tenyészni, illetőleg kifejlődni nem képes;
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c) ha más erdőalakra térünk  át s az eddig tenyésztett fanem 
tenyészeti viszonyai az új erdőalaknak meg m m  felelnek; stb.

2. Az erdöalak megváltoztatása céljából:

a) ha az eddig alkalmazott erdőalak a talaj elszegényedését 
vonja m aga után;

b) ha az erdőbirtok eladás-, birtokosztás folytán, vagy más 
okból területében változást szenved s új kiterjedésében a vágás
területek túlságos kicsiny volta m iatt az eddigi erdőalakban nem 
kezelhető;

c) ha az erdő rendezése alkalmával a különböző erdőalakban 
kezelt állabokat egységes alakra akarjuk hozni;

d) ha a fanemeink term észetének s a termőhelyi viszonyoknak 
jobban  megfelelő alakra térünk át stb.

Az áilaboknak, mint az üzem test alkotó részeinek tervszerű 
átalakílása, az átalakítással járó  zavarok elhárítása (így az évi 
vágástét kiegyenlítése stb.), nem különben az átalakítás befolyásának 
a mérlegelése jövedelm ezőség tekintetében az erdőrendezéstan 
körébe tartozik. Itt tehát csak erdőm űvelési szem pontból fogjuk a 
kivitel módjait tárgyalni, az egyes fanem ek tenyészeti viszonyaiból 
és a term őhely befolyásából kifolyólag keresve ki a leghelyesebb 
utat az átalakításhoz.

fi) Allabátalakítás fanemváltoztatással.

i . Á ltalános elvek.

Állabjaink fanem tekintetében lehetnek elegyetlenek vagy 
elegyesek s eszerint az átalakítás m értéke és m ódja is sokféle 
lehet. E legyetlen állabot átalakíthatunk úgy, hogy helyét egészen 
új fanem foglalja el vagy csak közibe elegyítünk egy vagy több 
fanem et; az elegyes állabok átalakításánál p e d g  a legkülönfélébb 
kom binációk jöhetnek létre a régi elegyarány m egbontásával s az 
újnak keresztülvitelével. Bizonyos körülm ények között ez rendkívül 
nehéz s ritkán sikerülő dolog, m áskor m eg magától megyen.1)

A fanem  megváltoztatásával járó  állabátalakításnak kiindulási 
pontja az új fanem m egválasztása és ez a kérdés nem kis nehéz-

J) L. Érd. Lap. 1S91. X. Fancmck váltakozása az erdőben,
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séget fog okozni mindannyiszor, valahányszor azokat a tényezőket, 
m elyek a fanem  tenyészetére befolyással bírnak, mind sorban és 
kellő lelkiism eretességgel mérlegelni akarjuk. Már pedig a fanem 
megváltoztatása, m inthogy az itt esetleg elkövetett hiba sok évi 
fáradságos munkát, ezzel összefüggőleg rendkívül nagy költséget 
és sok évi növedéket hagy veszendőbe menni, eléggé fontos arra, 
hogy lelkiism eretesen és óvatosan járjunk el. E bben a tekintetben 
—  ism étlések kikerülése végett —  utalunk a fanem ek megválasz
tásáról írt szakaszra (167. lap), mely a helyes irány m egkeresésére 
részletes utasítást ad.

Az erdőgazdaság alapelve az, hogy az erdőterületen a term ő
helynek leginkább megfelelő, legértékesebb fanem et kell tenyész
teni. Ezt szem elől téveszteni itt sem szabad; a választásnál tehát 
főleg ezzel a két tényezővel, a fanem tenyészeti viszonyaival s a 
term őhelylyel kell számot vetnünk.

Az átalakítás maga, amint már említve volt, az erdő célszerű 
felújításából és ápolásából áll. A felújítás a helyi viszonyok szerint 
sokféle lehet s annak módjaival konkrét esetek leírásánál fogunk 
bővebben foglalkozni, úgyszintén ezzel összefüggésben az erdő 
gondozásáról is. Mielőtt azonban ezekre áttérnénk, a m egértés 
könnyítése végett a felújításnak egy eddig is többször említett, 
de részletesen nem  ism ertetett módjával kell közelebbről m eg
ism erkednünk. Ez az alátclepítés.

2. Az áttelepítésről.

Allabátalakításoknál untalan találkozunk azzal az esettel, hogy 
a törvény rendelkezései vagy más, a felújítás keresztülvitelére 
befolyással bíró viszonyok nyom ása alatt a m esterséges erdősítés 
vagy term észetes felújítás eddig ism ertetett módjaival nem  érjük 
el a kívánt célt. Ilyen eset áll be pl. ha védőerdőterületen, amelyen 
tudvalevőleg a tarvágás és irtás tiltva van, egész terjedelm ében új 
fanem et akarunk tenyészteni. Itt tehát a tarvágást feltételező 
m esterséges erdősítésre nem  számíthatunk, a term észetes felújításról 
pedig szó sem  lehet. Nem kisebb akadály gördül az erdőtenyésztő 
elé ott, ahol a régi fanem sarjadzó képességénél fogva tarolás 
után oly m értékben újítaná fel az erdőt, hogy a m egtelepítendő új 
fanem csem etéi a végleges elnyom atás veszélyének volnának kitéve, 
vagy ahol a talaj kövérsége vágás után a területet erdei gyom ok-
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kai, cserjékkel annyira elborítja, hogy a m egtelepített fiatalos fel
vergődni nem  tud.

Ilyenkor még az erdő letárolása előtt meg kell telepíteni az 
új fanem et s ha ez már m egtelepedett és kellő életrevalósággal 
bír, ha már az elnyomás veszélyét kizárd magasságot elérte, csak 
akkor állítjuk be a vágást. A m esterséges erdősítésnek ezt a 
m ódját alátelepítésnek nevezzük.1)

Már az alátelepítés fogalmából is kitűnik az, hogy alátelepí- 
tésre legalkalm asabbak azok a fanem ek, m elyek a beárnyalás 
nagyobb m értékét is szívesen eltűrik, sőt m eg is követelik, de 
azért alkalmas arra bármely fanem is, m ert a beárnyalás kisebb 
m értéket fiatal korában mindegyik elviseli, csak idejekorán kell 
gondoskodni arról, hogy ez a beárnyalás a m egkívántató m értékre 
csökkentessék. Ez pedig  hatalm unkban van.

Az alátelepítéssel eddig nálunk tett kísérleteknél erre a célra 
legalkalm asabbaknak találták a jegenye- és lucfenyőt, kiváltképpen 
az előbbit; de alkalmas erre a bükk, gyertyán, tölgy, kőris, juhar, 
erdeifenyő es akác is, term észetesen ott, ahol a tenyészeti viszonyok 
az egyes fanem ek igényeinek megfelelnek s ahol a gazdaság célja 
egyik vagy másik fanem m egtelepítését szükségesnek m utatja s a 
felűlálló fanem ezt megengedi.

Alátelepítésnél az új fanem et vetéssel vagy ültetéssel telepítjük 
meg. Jó záródásu erdőben azonban nehezen kél ki a vetés s ha ki 
is kelt, illetőleg, ha az ültetés sikerűit is, az álló fák lom bkoroná
jának nyom ása alatt tengődik s rövid időn kivész. A  siker biztosí
tásának első kelléke tehát az, hogy az alátelepítéssel egy időben, 
vagy pedig közvetetlen utána oly m értékig ritkítsuk m eg a záródást, 
amily m értéket éppen a m egtelepítendő fanem term észete m eg
kíván. Ez a m érték a fák világosságot kívánó term észete szerint 
0 -7 és 0'3 közt változik; erősebb ritkítást kíván (03) az erdei-, fekete
fenyő és az ákác, közepest (05 ) a lúc, gyertyán, juhar, kőris és 
tölgy s végül gyengét (07) a bükk és jegenyefenyő alátelepített 
csemetéje. De befolyással van a ritkítás m értékére az erdő kitett
sége is, m ert a nap hevének jobban  kitett részeken kisebbre kell 
vennünk a ritkítást, nehogy a nap túlságos melegétől szenvedjen 
a fiatalos.

*) Részletesebb leírását lásd az ,Erd. Lapok1 1887. évi X. füzetében 
Tomcsányi Gyula: ,Az alátelepítésről stb.‘ című cikkelyében.
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Ism eretes dolog az, hogy a világosságot kívánó fák záródása 
vágható korukban m ár meglehetó's laza s így sok esetben a ritkí
tásra nem  is, vagy csak kis m értékben lesz szükség.

Az alátelepítés m egkezdése előtt szorgos vizsgálat alá kell 
vennünk esetenkint a term őhelyi viszonyokat is, hogy a kivitelre 
a leghelyesebb utat választhassuk. Az alátelepítés kivitelére és 
sikerére nézve ugyanis nem  kis befolyása van az erdősítendő 
terület terepviszonyainak és a lom btakaró vastagságának. Dús 
lombhullás könnyen eltem eti a vetett m agot úgy, hogy a kelő 
csem ete a lomb alól kivergődni nem  tud, vagy ha igen, elfedi, 
növésében megakadályozza. Ezzel a körülm énynyel tehát mind a 
vetésnél, mind az ültetésnél számolnunk kell. Nem kisebb akadály 
a terület túlságos lejtősége is, m ert a m egbolygatott term őréteg 
ily esetben rendesen ki van téve a lemosás veszélyének. Ennek 
m egakadályozásáról m ár a talaj megművelésénél kell gondos
kodnunk.

A talaj megmívelése mind a vetésnél, mind az ültetésnél csak 
részleges és foltonként vagy barázdánként történik. Foltvetésnél 
vagy pedig ültetésnél a lom btakarót 40— 60 cm. szélességben és 
60—80 cm. hosszúságban foltonkint le takar irtatjuk, az így tám adt 
folt közepén a folt felső, term ékenyebb földjéből 5 — 10 cm. magas 
fészket csináltatunk s ebbe vetjük el a m agot vagy ültetjük el a 
csemetét. Napos helyen, laza talajnál, vagy tavaszi vetésnél a 
kiszáradás elkerülése céljából alacsonyabbra készítendők a fészkek, 
de m ég mindig oly magasra, hogy a talajtakaró lom brétege fölé 
em elkedjenek, nehogy a kikelés akadályozva legyen. Ellenben minél 
dúsabb a lombhullatás és minél lejtősebb a terület, annál maga
sabbak lesznek a fészkek.

A vetésre vagy ültetésre alkalmas barázdákat kapával szokás 
készíteni különböző hosszúságban, de m indig úgy, hogy azok 
iránya a terület lejtőjére m erőleges legyen. Szélességük 30—50 
cm. közt változik. Lejtős helyen a barázdakészítés nem  egyéb, 
mint a kissé lejtős oldalnak lekapálása annyira, hogy a m ag vagy 
csemete befogadására alkalmas, vízszintes helyet nyerjünk, mely a 
nedvességet könnyen felfogja s a lem osást megakadályozza. A 
barázdák közepén a foltok készítésénél leírt m ódon azok hosszá
ban, hosszabb-rövidebb fészekké húzzuk össze a földet s abba 
erdősítünk.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



655

Az így elkészített foltok vagy barázdák fészkeibe aztán rendes 
m ódon lesz elvetve a mag vagy elültetve a csem ete; lehet hol az 
egyik, hol a másik m ódot alkalmazni a helyi körülm ények szerint, 
néha a siker biztosítására m indkettőt. A foltok és barázdák beve
tésére a rendes erdősítéseknél már ism ertetett m agm ennyiséget 
vesszük, az ültetésnél ellenben — kivált, ha gyengébb csemetékkel 
történik — úgy igyekszünk a sikert biztosítani, hogy m inden 
fészekbe 2— 3 csem etét juttatunk, hogy utánpótlásra ne legyen 
szükség. Általában pedig a foltokat vagy barázdákat mindig inkább 
sűrűbben, mint gyéren kell betelepíteni, m ert a fölösleget am úgy 
is felhasználhatjuk újabb erdősítésekhez, a hiányokat ellenben már 
nehezebb pótolni. De számítani kell arra is, hogy az anyaállab 
letárolásánál sok m egtelepedett csemete eshetik m ég áldozatúl.

Ott, ahol a lom btakaró vékony, a talaj kis költséggel elő
készíthető vagy előkészítést nem is igényel s m ag van elég, teljes 
vetést is alkalmazhatunk. V astagabb lom btakarónál, csekély lejtnél 
a barázdába való, dús lombhullásnál, nagyobb lejtnél a foltvetés 
alkalmasabb.

A foltok és barázdák egymástóli távolsága a helyi viszonyoktól, 
de  főleg az alátelepítés céljától függ. Ahol a régi fanem et teljesen 
kiakarjuk szorítani, o tt a foltok a rendes erdősítésnél szokásos 
hálózatban lesznek készítve, ahol ellenben az új fanem et talajjavítás 
vagy értékem elés céljából csak közbeelegyítjük, ott a foltok távol
ságát az elérni kívánt elegyarány szerint szabjuk meg. Közbe- 
elegyítésnél a talajnak az á tte lep ítésh ez  való előkészítése egyúttal 
az anyaállab term észetes felújítását is hathatósan elősegíti, alkalmas 
magágygyal szolgálva az anyaállab fáiról lehulló magnak. De elő
segíti azt, az á tte lep ítésse l járó  m egritkítás is azáltal, hogy a 
m egm aradó fák magtermésre ingereltetnek.

A foltok és barázdák készítésénél, vagy elosztásánál figyelmet 
kell fordítani arra, hogy a kikelő vagy elültetett csemete a tenyé
szetéhez szükséges világosságot, de egyúttal a védelm et is m ár 
elejétől fogva élvezhesse, tehát úgy helvezendők el, hogy felülről 
világosság, oldalról árnyék érje.

A telepítés történhetik  őszszel vagy tavaszszal; a vetést ren 
desen őszszel végezzük, az ültetést kizárólag tavaszszal. A rra nézve, 
hogy az alátelepítést vetéssel vagy ültetéssel eszközöljük-e, az 
erdősítendő terület m inőségén kívül kiváltképp a pénzügyi viszo
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nyok döntenek, de döntő befolyással lehet erre az is, hogy 
mag- vagy csem ete áll-e nagyobb készletben rendelkezésre. Nem 
m ellőzhetjük azonban annak az előnynek a felemlítését sem, hogy 
ültetéssel ham arább érjük el a csem eték megkívánt nagyságát s 
így a m űvelet keresztülvitelét.

A tavaszi telepítést követő első- vagy az őszit követő második 
évben a m egtelepedett fiatalos felszabadításához kell látnunk. A 
felszabadítás az anyaállab törzseinek eltávolításában áll. Ismeretes 
dolog az, hogy árnyékban nevelkedett csem eték a világosság hir
telen beálló túlságos élvezetét megsínylik, időt kívánnak ahoz, 
hogy szerveiket az új viszonyoknak m egfelelően átalakíthassák. 
Különösen áll ez azokra a csem etékre, am elyek fiatal korukban 
megkívánják a beárnyalást. Az anyaállab tehát csak fokozatosan, 
lassankint vágandó ki, gondoskodván arról, hogy döntés alkalmával 
minél kevesebb csem ete sérüljön m eg (1. fok. felújító vágás). 
Ezért főleg a téli döntés ajánlható, am ikor a hótakaró a csem e
téket némi védelem ben részesíti s az esetleges sérülések sem  oly 
veszélyesek, mint tavaszszal vagy nyáron a nedvkeringés idejében.

Az alátelepítéssel hazánkban már sok helyt tettek  k ísérletet1), 
így az erdészeti akadém ia erdejében, a zsarnócai és ungvári kincstári 
erdőkben, a prem ontrei rend  jászóvári uradalm ában stb. s mindott, 
ahol a fanem m egváltoztatásáról, elegyes állabok létrehozásáról s 
a talaj term őerejének megjavítása- és fentartásáról volt szó, a jó  
eredm ény nem  m aradt el.

3 . Bükkállabok á talak ítása jegenye- és lúcfenyvesekké.

A bükk term észetadta terjeszkedési képességénél fogva évszá
zadokon át oly erdőterületeket is elfoglalt, m elyeken egykor feny
vesek díszlettek, sőt elterjedési övének alsó határán nem  egy helyt 
a kocsántalan tölgyet is kiszorította helyéről, nagyobb, összefüggő 
területeket foglalva el elegyetlenül.2)

Tagadhatatlan, hogy a bükk term észeti sajátságainál fogva a 
talaj term őerejének fentartása és megóvása tekintetében egyike

') Először, úgy hiszem, a Selmecbányái erdészeti akadémia kisiblyei 
erdejében 1874-ben. Szerző.

'-) Pl. Máramarosban a Tisza felső völgyén majdnem Kőrösmezőig s a 
Taracvölgyén is stb.
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a legjobb fanem einknek s így térfoglalása ellen kifogást e részt 
alig em elhetnénk, de inkább tűzifát m int iparfát szolgáltatván, a 
hazai szállítási és értékesítési viszonyok m ostohasága bükkerdeink 
faterm ésének értékesítését nehézzé, hclyenkint teljesen lehetetlenné 
teszi. Egészen m egokolt tehát az a törekvés, hogy ott, ahol a bükk 
értékesítésére kilátás egyátaljában nincs, kam atoztatni igyekeznek 
az erdő talajában fekvő tőkét s a bükköt más, értékesebb fanem 
mel kívánják fölcserélni. Az új fanem megválasztására maga a te r
mészet adja meg az útbaigazítást, azzal a nehány, bükit közé ele
gyedett fanemmel, m elyek egykor a m ostani bükkösök helyét fog
lalták el s melyek a m ostoha gazdálkodás mellett eredeti helyük
ről kiszorúltak. Ilyenekül találjuk a bükk tenyészetének felső 
régiójában a jegenye- és lúcfenyöt. Talaj és kiima iránti igénye 
m indkettőnek közel m egegyezik a bükkével s fájuk értékességénél 
fogva a kedvezőtlenebb szállítási viszonyokkal is m egküzdenek. 
Alsó határán a tölgyet szorította ki.

így vált tehát hazai erdészetünk egyik fontos feladatává a 
bükkerdők átalakítása fenyvesekké.

E nnek  a feladatnak a m egoldása első pillanatra talán könnyű
nek látszik, de tényleg hosszadalmas, tervszerű m unkát vesz igénybe 
s csak lassan, fokozatosan vihető keresztül. Az átalakítás lépésről- 
lépésre követi a kihasználást mind területben, mind időben, tehát 
vágásonkint halad előre s ez nem  is lehet másképp, m ert az érté
kesítési viszonyok és a felújítási m ódok term észetéből foly az, 
hogy az átalakításra legalkalmasabb idő  az állab vágatási kora.

Az átalakítás m ódja az állabok minősége szerint változik, 
általában véve pedig m esterséges- vagy term észetes felújítással 
m ehet végbe. Az átalakítandó állabok lehetnek elegyetlen bükk- 
állabok, vagy lúccal, jegenyével elegyesek. Elegyes állabok átala
kításánál első sorban a term észetes felújítással kell kísérletet ten 
nünk és csak ha ez nem-, vagy csak részben sikerült, fordulunk a 
m esterséges felújítás módjaihoz. Elegyetlen állabok átalakítása 
ellenben jobbára csak m esterséges úton m egy végbe, kivéve azokat 
az eseteket, ahol elegyes állabokká alakítjuk át a bükkösöket s az 
elegyben a bükknek is helyet adunk.

Elegyetlen bükkállabok átalakításának legegyszerűbb m ódja 
az, ha a vágatás korát elért bükkösöket tarra vágjuk és a vágás
területet lúc- vagy jegenyefenyő-, esetleg tölgycsem etével beültet-

42V a d a s : Erdönaűveléstan.
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tétjük. A kivitel eme m ódjának azonban hazánkban sok akadály 
gördül az útjába, első sorban pedig  az, hogy a bükk tenyészeté
nek felső övében elterülő bükkállabok fájának értékesítése leg
többször lehetetlen, a kiszállítás legfeljebb csak a kis m értékben 
felhasználható mtífára szorítkozik s így a tarvágás alkalmazásáról 
le kell m ondanunk. A kadályt gördít m ég az állab ilyen átalakítási 
m ódja elé a bükk szívós term észete is, m ert ennek tengődő, m ag
ról kelt csemetéi vagy felserdülő sarjai vágás után gyors növeke
désnek indúlva, a betelepített fenyőket m iham arább elnyomják. 
Ezek ellen pedig túlságos költséges a védekezés.

Pfalzgrafemveileren (Württemberg) *) Nagel főerdész tiszta bükkös erdőt 
akként alakít át jegenyefenyvessé, hogy a bükköst tarra vágja s a területet a 
vágás kitakarítása után télen, hóra vete tt nyír maggal erdősíti. Egy hek
tárra 24—35 kgr. nyirmagot használt fel, melynek kgr.-ja (szedési költség) 75 
Pfennigbe került. Amint a nyír 4—5 év múlva záródni kezd, az egész területet 
jegenyefenyő csemetékkel telepíti be s a nyírt fokozatosan, a szükséghez 
képest, eleintén seprő-vessző, később kerítés-vessző és léc, gúzs, abroncs 
gyanánt, végül kerékgyártó fának (szekérrúd) szedeti ki. Mindez ott jól érté
kesíthető s így jövedelmező elöhasználatot ad.

Kivételes esetekben, ahol azt az erdőtalaj dom borzati viszo
nyai s a fa értékesítésének lehetősége m egengedik, alkalmazni 
lehet az irtást is s az ezt követő mezőgazdasági közteshaszná
lattal való erdősítést lúcfenyővel. Legtöbb esetben azonban nem 
m arad egyéb hátra, m int az új fanem alátelepítése ; ez pedig sok 
nehézséggel nem  jár, miután árnyatkedvelő voltuknál fogva mind 
a lúc-, mind a jegenyefenyő könnyen alátelepíthetők.

Ott, ahol a vágások rendes kihasználás alá esnek, a vágást 
megelőző években maggal vagy csem etékkel alátelepítjük a bük
köst s a vágás idejének beálltával lassan felszabadítjuk a m egtele
pedett fiatalost. K öltségesebb a kivitel akkor, ha a vágás fája 
csak részben vagy cg}'általában nem értékesíthető. Itt az á t t e l e 
pítéshez szükséges gyérebb állást a kiszedendő bükktörzsek köriil- 
gyűrűzésével terem tjük meg. A körülgyűríízölt törzsek, ha a gyűrű- 
zést helyesen végezték, nem sokára (2— 3 év alatt) kiszáradnak s 
kellő világossághoz ju tta tják  a fiatal fenyőcsem etéket.

A rra gondot kell fordítani, hogy a gyűrűzés tökéletes legyen, 
m ert ha a gyűrű a törzset egész kerületében át nem metszi vagy 
pedig keskenyre lett véve, (legalább 25 cm. szélesnek kell lennie)

b  Tomcsányi Gusztáv szerint.
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és nem elég mély, sok ideig eltengődik a fa, vagy be is forrad  a 
seb. Legjobb nyáron körülgyűrűztetni a törzseket, am ikor meleg 
napokon a gyűrűzött övön nagy az elpárolgás, m ert ez a kiszára
dást elősegíti. A gyűrűzésnek még az az előnye is van, hogy az 
így kiszárított törzs sarjakat nem  hajt, ez pedig az erdőápolást 
igen megkönnyíti.

Tapasztalati tény az, hogy a m eggyűrűzött törzsek a gyűrű
zést követő évben dús term ést hoznak ,a) de ha a gyűrűzés töké
letes volt, egytől-egyik léha m arad a mag. Tökéletlen gyűrűzésnél 
az ezt követő bő m agterm és tehát nagy ártalmára lehet az alá
telep ített fiatalosnak.

Az alátelepítést megelőző vagy nyom on követő gyérítésnél s 
az utána következő felszabadításnál szem előtt kell tartanunk a 
m egtelepítendő fanem igényeit s a vágásterület term őrétegének 
sajátságait is. Ezek szerint módosúl a gyérítés m értéke s a fel
szabadítás m enete. Fiatal korában a különben nagyobb árnyékot 
elviselő jegenyefenyő, a lúccal egyenlő m értékben a világosság 
némi élvezetét megkívánja s ezt a m értéket megközelítjük, ha 
gyérítés alkalmával az álló törzsek 1 2— 1 a-át eltávolítjuk, esetleg 
m eggyűrűztetjük. Gyom osodásra hajlandó term őhelyen és napnak 
kitett helyeken kisebbre kell szabni a kivágandó törzsek számát, 
nehogy a nagy m ennyiségben fellépő erdei gyomok, vagy a nap 
heve a fiatalosban kárt tegyenek. G yérítés alkalmával az előzőleg 
m egtelepedett bükk m agcsem eték is kivágandók. A gyűrűzést vagy 
gyérítést követő tavaszon vagy őszszel vetéssel, vág}- ültetéssel 
betelepítjük a választott fanem et s utána nyom ban télen vagy 
nyáron át kivágatjuk vagy m eggyűrűztetjük a fenm aradt törzsek 
1 2-ét. Most az alátelepített fiatalos hézagait tavaszszal kipótolják s 
az anyaállab utolsó törzseit is kiszedik vagy gyűrűzéssel kiszárítják. 
Az átalakítás ideje rendesen 3— 4 évre terjed, de a helyi körül
m ények szerint hosszabb vagy rövidebb is lehet.

Az így m egtelepített fiatal fenyőerdőt m ost már kellő véde
lem ben kell részesíteni. E kkor leginkább van a bükk általi elnyo
m atásnak kitéve, m ert az alátelepítéssel járó  gyérítés a bükk ter
m észetes felújulását is elősegítette. Szorgalmas tisztítással azonban, 
m ely rendesen elég költséges, elhárítható a veszély s a bükkös 
helyén nehány év múlva túlsúlyra vergődik a fenyő.

1) Lásd .Erdészeti Lapok* 1885. évi 361. lapján.
42*
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Rothauson (Eisass) ') Birau főerdész, bükk-jegenyefenyő állabban term é
szetes úton keletkezett fiatalost a blikktől gyomlálással szabadított meg. 
Korán tavaszszal, amikor a föld fagya kiengedett s a talaj még elég nedves 
volt, a bükkcsemetéket 4—5 éves korukban kigyomláltatta. Ez a munka hek- 
táronkint 8—10 márkába került. Szerinte sokkal többe kerül az, ha a bükköt 
(mely fiatal korban túlszárnyalja a vele egykorú jegenyefenyőt) később 4—5-ször 
ki kell vágni a nagy tőrevágó ollóval, majd a kacorral és fejszével.

Lúc- vagy jegenyefenyővel elegyes bükkállaboknak elegyetlen 
fenyvesekké való átalakításánál a term észet maga is segít. Term észeté
nél fogva legalkalm asabb m ódja az átalakításnak a fokozatos felújító 
vágás alkalmazása. Az előkészítő- és a vető vágás alkalmával az 
elegyből első sorban a kiszorítandó bükköt szedjük ki s a gyér 
állásba való helyezéssel m agterm ésre ingereljük a fentartott fenyő
ket, ugyanakkor pedig kivágatjuk az esetleg fellépett bükk elő- 
serdényt is. Ha fenyőm agterm és áll be, akkor az átalakítás 
sikere jórészt biztosítva van. M ennél korább telepedik m eg vága
tás előtt a fenyő, annál nagyobb a valószínűség, hogy kivergődik 
a bükk- fiatalosból. Ha m agterm és nincs s arra várnunk nem lehet, 
a már kellően gyérített fenyőket alá kell telepíteni s a megjelenő 
fiatalost a m ár leírt m ódon felszabadítani és védelem ben része
síteni.

A term észetes felújítás sem  sikerül mindig tökéletesen, ren
desen m ég kisebb-nagyobb m értékű utánpótlásra szorul, amit leg
célszerűbben nagyobb csem eték kiültetésével eszközölhetünk.

Az á tte lep ítésh ez  és utánpótláshoz szükséges csem etéket 
többnyire csem etekertekben nevelik, de a tapasztalat azt mutatta, 
hogy legalkalm asabbak erre a célra a vágásokban kelt csemeték, 
m elyeknek átültetés után 90—■Qö'Yo-a megfogamzik s melyek az 
átültetést sokkal kisebb m értékben sínylik meg, mint a csem ete
kertben neveltek.

A bükkösök nem m inden esetben lesznek elegyetlen fenyő- 
állabokká átalakítva, ami egészen helyes is. Újabb időben m ind
inkább tért hódít az elegyes állabok tenyészetének szükséges és 
célszerű volta s a helyi körülm ények és piaci viszonyok is néha 
arra indíthatják az erdőgazdát, hogy bükkösét fentartsa, vagy csak 
részben alakítsa át oly formán, hogy közéjük bizonyos arányban 
fenyőt keverjen. De meg a teknika óriási lépésekben haladó fej
lődése is arra int, hogy bükköseinket oktalanul ne pusztítsuk.

‘) Tomcsányi Gusztáv közlése.
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Az elegyes állabok képzésénél a fent leírt eljárások bár
melyikét alkalmazhatjuk, azzal a m ódosítással azonban, hogy az 
átalakításnál a bükk felújulását is kellő m értékben elő kell moz
dítanunk s mind a ritkán elm aradó tisztítás-, mind később az erdő
lések okszerű vezetésével a célbavett elegyarány helyreállításáról 
s fentartásáról gondoskodnunk.

Igen gyakori eset az, hogy a bükk közé kisebb csoportok
ban vag}r elszórtan több-kevesebb jegenye- vagy lucfenyő van 
beelegyítve. Itt az átalakítás feladata legtöbbször csak az, hogy a 
fény veknek nagyobb tért hódítson, illetőleg az elegyarányt a feny- 
vekre nézve kedvezőbbé tegye. Számos példáját látjuk ennek  gya
korlati kivitelben a zsarnócai kincstári erdőbirtokokon. a) A rész
leges átalakítás ott az általánosan alkalmazott fokozatos felújító vágás 
segítségével történik olyképpen, hogy az előkészítő- és vetővágás 
alkalmával csak a nagyobb m ennyiségben előforduló bükköt sze
dik ki s az anyafáknak fentartott jegenyefenyő és kevés számú 
bükktörzs alatt nem sokára bükkel vegyes fenyőfiatalos telepszik 
meg, melyben aztán tisztító vágással és erdőlésekkel az elegyarányt 
kellőképp szabályozzák.

4. Bükk- és gyertyánállabok á talak ítása tölgyesekké.

A bükk térfoglalásához elterjedése alsó határán rendesen a 
gyertyán is csatlakozik, részint kisebb elegyetlen állabokat alkotva, 
részint a bükkel elegyedve. Megokolatlan volna ennek  a két 
fanem nek minden körülm ények között hadat izenni, m ár csak 
azért is, m ert a m aguk eredeti term őhelyére szorítva, az erdőtalaj 
befásítása és term őerejének fentartása által mind a kettőnek  fontos 
szerepe van. De ott, ahol a termőhelyi viszonyok nem esebb, érté
kesebb fanem ek tenyésztését m egengedik, m ár az erdőgazdaság 
szelleméből kifolyólag is célszerűnek látszik ezeknek az erdőknek 
részleges vagy teljes átalakítása. E rre a szerepre legalkalmasabb, 
nehány speciális eset kivételével, a kocsántalan tölgy.

Ritkán szükséges bükk és gyertyán állabjainlcat tiszta tölgye
sekké átalakítani. Az elegyes tenyésztésnek annyi szemmel lát
ható előnye van, hogy rendesen csak a tölgynek a bükk vagy 
gyertyán közé való elegyítését tűzzük ki célunkul ; ez az elegy *)

*) Lásd .Erdészeti Lapok1 1893. évi 461 s következő lapjain.
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erdőgazdaságunk sarkalatos alapelveinek, a jövedelem  fokozásának 
és a term őerő fentartásának legjobban megfelel. Különösen áll 
ez a tölgyre nézve, mely alatt a talaj, elegyetlen tenyésztést fel
tételezve, elszegényedhetik; holott elegyes állabban a bükk között 
értékes, hengeres, műfára kiválóan alkalmas törzset növeszt, míg a 
bükk a talajt javítja és védi.

Az átalakítás itt is a bükk vágatási idejére esik s fokozato
san, állabról-állabra, illetőleg vágásról-vágásra m egy végbe.

Teljes átalakításnak csak ott van helye, ahol a talaj term é
kenysége, humuszban való gazdagsága mintegy terem tve látszik 
lenni arra, hogy elegyetlen tölgyesek foglalják el. Ilyen helyeken 
könnyen célt érünk úgy, hogy a bükk-, vagy gyertyánállab tarra 
vágása után a vágásterületet kiirtatjuk s mezőgazdasági elő- és köz
teshasználat mellett tölgygyei erdősítjük. Ha az irtás ki nem  
vihető, csak a tuskók közötti tér megmívelésével történik a vetés, 
illetőleg az ültetés. Az ilyen talajon a nem sokára nagy m ennyi
ségben m egjelenő erdei gyom ok szorgalmas tisztítást igényelnek, 
am inek az elmulasztása a sikert rendesen kétségessé teszi. Ha a 
talaj túlságos fűnövésre enged következtetni, legcélszerűbb isko
lázott középcsem etéket vagy félsuhángokat használni az ültetés
hez, nem különben az esetleg szükségessé váló utánpótlások
hoz is.

Ott, ahol csak a tölgy közbeelegyítéséről van szó, az elegy 
előállítására rendesen a fokozatos felújító vágást használják fel. 
A bükköt vagy gyertyánt rövidre szabott felszabadítási idővel fel
újítják s a bükk és gyergyán csem eték közé egyenkint vagy cso
portosan erősebb tölgycsem etéket ültetnek. De lehet még a vető
vágás keresztülvitele előtt közvetetlenül m agról is alátelepíteni a 
tölgyet. Alátelepítésnél számot kell vetnünk a tölgy sajátságaival 
is és ebből kifolyólag az alátelepítést nyom on követő vetővágás 
keresztülvitelénél, az anyaállab záródását legalább 0 5 —0‘4-re kell 
venni. A  felszabadítás ideje akkor következik be, midőn a tölgy
csem eték a beárnyalást m ár szemmel láthatólag sínleni kezdik.

Term észetes, hogy bárm ely m ódon is történjék a tölgy közbe- 
elegyitése, annak ápolásáról és védelm éről m egfeledkeznünk nem 
szabad. Itt is kiváló fontosságot nyernek a tisztító vágások, m elyek 
nem csak a tölgy m egvédésére, hanem  a kellő elegyarány meg
terem tésére is hivatva vannak. A tisztítást már a felszabadítás
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alkalmával meg kell kezdeni és m indannyiszor ismételni, ahány
szor a tölgy érdekében annak szüksége beáll.

Tomcsányi Gusztáv Zabernben (Elsass) látott egy 20—25 éves fiatal 
bükkerdőt, amelyben a franciák a rosszul hasadó, vén, odvas, girbe-gurba 
bükk óriásokat állva hagyták. Ezeket Lassaux főerdész kivágatta olyképpen, 
hogy először legallyaztatta s csak azután döntette le, nehogy a fiatalosban 
sok kárt tegyenek. Az így tám adt hézagokat beültette jó erős kocsántalan 
tölgycsemetékkel. A bükk oldalnyomása ellen később is védeni szándékozik 
ezeket a szép tölgycsoportokat. A bükköst később jegenyefenyővel tervezi 
alátelepíteni. Lesz tehát belőle jegenyefenyó'erdő, tölgycsoportokkal.

5 . Tölgyállabok átalakítása elegyítéssel.

A tölgyállabok a tölgynek nagy m értékben világosságot ked
velő term észeténél fogva idősebb korukban annyira kiritkulnak, 
hogy ezzel a záródás szenved s a talajt az erdei gyom ok szélié
ben ellepik. A légköri behatásoknak így kitett talaj m ár sokat 
veszít ősi term őerejéből s ezt a veszteséget a tölgy lehulló lombja 
sem  képes pótolni. Az ilyen, elszegényedésnek indult tölgy term ő
helyek egy-két vágásforduló után m ár nem lesznek képesek a 
tölgyet kifejlődésének arra a fokára emelni, amelyet az erdő- 
gazdaság ettől az értékes fanemtől megkíván. Sokszor hozzájárul 
m ég ilyen állabokban a talaj elgyengítéséhez a m értéktelen legel
tetés is, am ely a felső, vékony húmuszréteg m egbolygatásával a 
talaj lemosását, könnyebb kiszáradását, a fűhasználattal pedig a 
táplálóanyagokban való elszegényedését segíti elő.

M indazokon a term őhelyeken tehát, am elyek talajuk mély
ségének és kövérségének hiánya miatt a term őerő hanyatlását 
m egakadályozni nem  képesek, nem  ajánlható a tölgy elegyetlen 
tenyésztése; a m ár meglevő elegyetlen tölgynek felújításánál pedig 
arra kell törekednünk, hogy azokat bizonyos m értékig a talajra 
nézve kedvezőbb hatású, u. n. talajjavító fanem ekkel elegyítsük. 
Ha a tölgy világosságszükségletét tekintetbe vesszük, legalkalma
sabbak erre az árnyattűrő fanemek, így a bükk, gyertyán, jegenye
fenyő, de ezek hiányában segítségül vehetjük korlátoltabb számban 
a világosságot kedvelőket is, m int a kőrist, szilt, sőt kivételes ese
tekben az erdei- és feketefenyőt is.

Az elegyítés jó  hatása nem csak a term őerő m egóvásában, 
hanem  az elegyben nevelkedett tölgytörzsek m inőségében is nyil
vánul, am int az már több ízben is volt említve.
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Az elegyítésre szánt fanem ek helyenkint kis m ennyiségben 
m ár elegyedve is feltalálhatok a tölgy között, pl. a bükk vagy 
jegenyefenyő; esek a természetes elegyek. Ilyen esetben a felújí
tás keresztülvitelénél kellő oltalomban részesítjük azokat, arra tö re
kedvén, hogy term észetes úton újuljanak fel s telepedjenek meg 
a tölgy között. Legtöbbször azonban elegyetlen tölgyerdővel lesz 
dolgunk, következm ényeképp annak a gazdálkodási elvnek, amely 
m ég nem régiben általános érvényű volt s amely az elegyetlen 
tenyésztést tartotta az erdőgazdaságra nézve legjövedelm ezőbbnek 
s legcélszerűbbnek.

Ilyen állabok elegyítése alátelepítéssel tö r té n ik ; ez a mester
séges elegy.

A tölgyet rendes körülm ények között általánosan fokozatos 
felújító vágással újítjuk fel. E  vágás keresztülvitelében azonban az 
állab elegyes vagy elegyetlen volta szerint eltérő intézkedéseket 
kell tennünk.

Jegenyefenyővel elegyes tölgyállabok felújításánál többnyire 
mind a három  vágást rendes m ódon és időben kell alkalmazni; 
figyelmünket főleg az előkészítő- és vető vágás kitűzése veszi 
igénybe, ahol a kivágandó törzsek számát és fanem ét aszerint kell 
m egállapítanunk, amilyen m értékű elegyítést létrehozni akarunk s 
amilyen m értékben a jegenyefenyő eddig is m ár elegyedve volt. 
A felszabadítás a jegenyefenyő érdekében hosszabb idejű, n rn t 
elegyetlen tölgyeseknél.

. Nagyon kevés jegenyefenyő nagy területet vethet be. Ha a tölgy túl
nyomó. a fenyő előkészítő- és vetővágás nélkül is kellő számban fog megtelé- 
pedni. Ila ez m egtörtént, akkor makktermést kell bevárni. Csak bokrokkal 
sűrűn benőtt vagy gyepes talajon nem szállja meg a jegenyefenyő a talajt, 
akkor pedig ültetni kell.

Bükkel elegyes tölgyállabok felújításánál a bükk túlságos 
m értékben való m egtelepedésének meggátlása végett jó  az elő
készítő vágást egyáltalán elhagyni s a vetővágás kitűzésénél is 
kiválóan a tölgyet fentartani. A  m egritkított állabban itt-ott meg
m aradt bükk törzsek m ég akkor is elég szép számú nem zedéket 
hoznak létre, ha már előbb m egtelepedett bükkfiatalos nem  is volna 
jelen.

M indakét esetben fon tos szerepék van a tisztító  vágásoknak, 
am elyek a jegenyefáivá vagy bükk túlságos uralom ra ju tá sá t kor
látozni s a célbavctt elegyarányt szabályozni vannak hivatva.
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Elegyetlen tölgyállabok felújításánál a vágások rendes sorban 
követik egym ást s a tölgy felújításán kívül arra is vannak hivatva, 
hogy az alátelepített új fanem ek tenyészetét is eló'segítsék. Ném i
leg kiritkult tölgyállabban- az alátelepítést rendesen követő elő
készítő vágás el is marad, ha a záródás az új fanem m egtelepe
dését nem akadályozza s legfeljebb az esetleg előforduló értékte
lenebb és fentartásra célba nem  vett fanemek (bükk, gyertyán, 
lágy lombfák, cserjék stb.) eltávolítására szorítkozik. A vetővágás 
kijelölésénél, annak  m értékére befolyással birnak a tölgy term é
szetes felújulásának lehetősége egyrészt, másrészt az alátelepítctt 
fanem kívánságai beárnyalás-, illetőleg világosság tekintetében. 
Jegenyefenyő á tte lep ítésn é l sűrűbben hagyandók az anyafák s a 
felszabadítás is hosszabb, mint erdei- vagy feketefenyőnél.

A bükköt m esterségesen nem igen telepítjük be a tölgye
sekbe, legfeljebb, ha a tölgyes gyérülni kezd, időleges elegyül. 
Rendesen csak ott szoktuk beelegyítésre meghagyni, ahol"m ár az 
erdőterületen nagyobb m ennyiségben előfordul, ahol tehát ter
jeszkedési képességénél fogva a kívánt elegyítést maga is létre
hozza.

A jegenyefenyőt vetéssel, vág}' ritkábban ültetéssel telepítjük 
alá, az erdei- és feketefenyőt m indig ültetéssel. Jegenyefenyőt csak 
ott ültetünk, ahol az állabok a napnak nagyobb m értékben van
nak kitéve, m ert ilyen helyen a vetésből kelt érzékenyebb cse
m ete kevésbbé képes a világosság hatását elviselni, m int az ülte
tésből származott.

A tölgyesek nagyobb mértékű elegyítését más fanemekkel 
kiváltképp a zsarnócai kincstári erdőbirtokon 1) láthatjuk, ahol az 
évek óta szorgalmasan végzett elegyítési kísérletek a legszebb 
eredm ényt m u tatják2) és a jó  példa rem élhetőleg nem sokára az 
elegyítés k iterjedtebb alkalmazására serkenti a magyar erdőgazdá
kat, ami bizony tölgyeseink term őtalajának hova-tovább mutatkozó 
elszegényedése mellett nagyon is kívánatos lenne.

6 . N yíresek átalakítása.

A nyíresekről erdészeti szempontból kevés dicséretest m ond
hatunk. A  nyírfa lombozata gyér s erősen világosságot kedvelő

*) L á sd  .E rd é sz e ti Lapok* 1893. év i 477. és 1887. évi 801. lapjain.
2) Ez kétségtelenül Tomcsányi Gyula erdöigazgató érdeme.
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term észeténél fogva m eglehetős gyéren is fásítja be az erdő tala
ját, tehát kiteszi azt a légkör és a nap behatásának, minek foly. 
tán a gyenge húm uszréteg rövid idő alatt felbomlik, a nedvesség 
ham ar elpárolog s a talaj term őereje egészen elgyengül. Szeren
csére ritkán alkot elegyetlen állabokat, hanem  kisebb-nagyobb 
m értékben más fanem ekkel elegyedve fordúl elő. Kivévén a futó
hom okon, de csak a Nyírségen és Somogybán, ahol a sem lyékek idő
szakonként kiszáradt, majd víz által ellepett talaját teszi használ
hatóvá. Különösen gyakran lepi el az ápolás alatt nem álló vágás
területeket, melyeket messze szálló m agja ham ar benépesít, 
elnyomva gyors növésével az értékesebb fanemeket. Ezért is tekin
tik a nyírrel ellepett vágásokat rendesen a rossz gazdálkodás 
ismertető jelének, bár ellepi néhutt, pl. a Lajtam enti hegységben 
a legjobban gondozott vágásokat is és elég bajt okoz. Elhanya
golt vágásokban keletkezett nyíreseket hazánkban, sajnos, sok helyt 
láthatunk m ind a tölgyek, mind a fenyvek régiójában és ezeknek 
átalakítása szintén egyik fontos feladata az erdőtenyésztőnek.

A nyíresek átalakításánál jelen tékeny  szerepet játszik az erdő 
talaja. Néhol m ár annyira elgyengítette azt a nyír, hogy nem esebb 
fanem ek betelepítéséről egyelőre szó sem lehet, m eg kell tehát 
elégednünk azzal, ha az elszegényedett erdőtalajt, talajban nem  
válogatós, talajtjavitó fanemmel-, pl. erdeifenyővel jó  karba hoz
hatjuk. E bben  az esetben az átalakítás csak ideiglenes, m ert az 
erdeifenyőt ilyen talajon idősebb korában szintén tanácsos lesz 
más fanemmel kicserélni, vagy a gyérülés korszakában talajjavító 
fanemmel alátelepíteni, am ikor vágásra érett koráig is állva m arad
hat. Esetleg azonban segíthetünk a bajon úgy is, ha a m egtelepí
tendő fanem eket úgy választjuk, hogy talajjavítók is legyenek, 
vagy ha ez nem  lehetséges, legalább oly elegyes állabokká igyek
szünk a nyíreseket átalakítani, am elyekben talajjavító fanem ek is 
vannak közbeelegyítve.

A nyíresek átalakításához első sorban azokat a fanemeket 
kell kiválasztanunk, am elyeket eredeti helyükről a nyír kiszorított, 
ha ugyan azok az újbóli tenyésztésre eléggé alkalmasak, illetőleg 
eléggé értékesek. így m agasabb fekvésben a fenyvek; lapályon, 
dom bvidéken és előhegységben a tölgy, kőris, juhar stb.

A nyíresek átalakításának ideje nincsen azok vágatási korá
hoz kötve. Faanyaguk nálunk sokkal kevésbbé értékes, (sőt legtöbb
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szőr nem  is értékesíthető), sem hogy az átalakítást halogatni érdem es 
volna, a term őtalaj érdekében m eg éppen sürgős is az átalakítás.

Ott, ahol a régi fanem még közbeelegyedve előfordul, ahol 
tehát a nyír elhatalm asodásának a tisztító vágások elmaradása 
volt az oka, sok esetben célt érünk a nyír egyszerű kiszedésével, 
de m ég inkább körülgyűrűzésével. Különösen célszerű a gyürűzés 
a nyírnél, amely kivágva igen jól sarjadzik és sarjai gyorsan veszé
lyessé válhatnak ismét, de gyűrűzéssel kiszárítva nem  képes sar- 
jakat hajtani. Nagy kiújuló képessége miatt m indig jó  szélesre és 
m élyen kell vágni a gyűrűket, nehogy a behegedési párkányok 
összeérhessenek és a seb beforradjon.

Az irtást és az ezt követő újraerdősítést a talaj szegénysége 
miatt csak kivételes esetekben alkalmazzák a nyíresek átalakításá
nál. A magas- és középhegységben rendesen alája telepítik az új 
fanemet, legtöbbször jegenye- és lúcfenyőt. Erre már term észeténél 
fogva is igen alkalmas a nyír, m ert gyenge beárnyalása az új 
fanem m egtelepedését m eg nem akadályozza. Ha az új fanem már 
beerdősítette a területet, a felszabadítást gyűrűzéssel vagy rendes 
vágással visszük keresztül; utóbbi esetben is azonban jó, ha gyűrű
zés előzi m eg a vágatást. Az új erdő ápolására itt is nagy súlyt 
kell fektetni, m ert a nyíresek talaját rendesen fölös számban lepik 
el a m agról kelt nyírcsem eték s ezeket m indonnan, ahol fentar- 
tásuk, mint hézagot pótló fáé, nem  szükséges, tisztítás alkalmával 
kiszedjük. A nyírrel esetleg elegyesen előfordult más fanem eket 
szintén csak a szükséghez m ért m ennyiségben tartjuk fenn, ha 
jelenlétüket elegyes állabok létrehozására, a talaj vagy a fiatal 
erdő védelm ére célszerűnek találjuk.

Dombvidéken és előhegységben az átalakításnál a tölgy viszi 
a főszerepet, melyet, ha a talajnak húm uszban való szegénysége 
az irtást és köztes mívelést kizárja, alátelepítéssel hozunk be a nyír 
helyére.

Említve volt már, hogy a nyír jobbára más, leggyakrabban 
árnyattűrő fanem ekkel elegyedve alkot állabokat; legtöbb esetben 
célszerű ezeket az elegyes állabokat fentartani oly módosítással 
azonban, hogy a nyír helyét azokban a tölgynek engedjük át. A 
tölgy tenyészetének legjobban az árnyattűrő fanem ekkel való ele
gyítés felel meg, de célszerű az itt azért is, m ert a tölgy a talajt 
éppen nem  javítja, itt pedig erre nagy szükség van.
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A tölgy közbeelegyíthető magról vagy ültetve. A m akkrakás
nak csak ott van helye, ahol a talaj túlságosan be nem  füvesedett 
s ahol bő m agterm és esetében a maggal fukarkodni nem kell. 
A vetést és ültetést rendesen pásztákban végezzük, m ert a folt
vetés (a foltos megmívelés) néha nem  vezet sikerhez.1) Akár 
maggal, akár csem etékkel telepítettük alá a tölgyet, a nyír ritka 
lombozata kedvez az új fanem m egtelepedésének s a fiatal cse
m etéknek első éveikben hasznukra is van gyenge beárnyalásával. 
Ahol a közbeelegyített többi fanem van túlsúlyban, o tt az alátele- 
pítés sikere érdekében többé-kevésbbé m eg kell ritkítanunk azokat. 
Ha a tölgycsem eték már m egerősödtek, hozzá láthatunk felszaba
dításukhoz; nagyon soká késni ezzel nem  szabad, m ert a tölgy a 
hosszas beárnyalást esetleg megsínyli. A nyír kivágásával együtt a 
vele elegyedve volt fanem eket is tőrevágjuk.

Az átalakítás m ásodik m om entum a a tisztítás. A nyír és a 
többi lom bfa tuskói —  ha gyűrűzés nem  történt —  nem sokára 
elárasztják sarjaikkal az egész területet (épp ezért nem  lehet 
nagyon sietni a nyír levágásával; a fiatal tölgycsem etéknek még 
jobban árthatnak a sarjak) s ha ilyenkor az erdőtenyésztő ideje
korán segítségére nem  m egy a tölgynek, kárba veszhet eddigi 
m unkája és fáradsága. Tisztításnál a nyír csak ott részesülhet némi 
kíméletben, ahol nagyobb hézagok vannak, m elyeken a tölgy m eg 
nem  települt; egyébként kím élet nélkül tőre vágandó. Az elegyí
tésre szánt fanem ek sarjai szintén korlátok között tartandók, de 
csak annyira, hogy a tölgyet el ne nyomják, hanem  m inden oldal
ról szorongatva, magasságban való növekedésre kényszerítsék. 
Egyrészről ezt, másrészről pedig azt az előnyt is, am elyet az 
árnyatkedvelő fanem ek beárnyalása a talaj term őerejének len tar
tása érdekében nyújt, szem előtt kell tartanunk az elsőt követő 
többi tisztító vágásnál is.

7 . Berki erdők átalakítása.

A berki erdőket talajuk, illetőleg annak képződési módja s 
a rajta tenyésző fenem ek kiválóan jellemzik. Talajuk rendesen 
áradásoknak kitett helyeken, patakok-, folyók árterein fekszik s az 
évenkint oda hordott term ékeny iszapréteg lerakodása folytán

h  Lásd Fekete L. .A Tölgy és tenyésztése* 1SS. lap.
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ásványi anyagokban, de sokszor húmuszban is rendkívül gazdag. 
A rajtuk tenyésző erdők fatöm eggyarapodása óriási. Rendes fa
nem eik a lágy lombfák, a nyárak és fűzek számos fajai, m elyek 
könnyen szálló m agjaikkal roham osan képesek terjeszkedni s az 
alig összehordott zátonyokon vagy új iszapolásokon a növény
tenyészet első hírnökei közé tartoznak.

De sok helyen, ahol az ár m egjelenése csak időszaki s a talaj 
eléggé mély és televényes, nyom ára akadunk a tölgynek, kőrisnek, 
égernek is, am elyek az ilyen, term észetüknek megfelelő talajon 
kitünően tenyésznek, átm enetet képezve a berki erdőkből a lapályi 
erdőkbe.

Igen sok lágy lom bfaerdőnk van azonban, am elynek talaja 
értékesebb fanem ek tenyésztésére is alkalmas, de ezeknek a m eg
telepedését a lágy fák nagy sarjadzóképessége, gyors növekedése 
annak idejében meghiúsította. Ezeknek az átalakítása szintén csak 
a mi feladatunk.

Az átalakításra legalkalm asabb fanem ek: a kocsános tölgy, 
kőris, éger, helyenkint a szil és juhar.

Az átalakítást, ahol azt a helyi viszonyok m egengedik, irtással 
és az ezt követő újra erdősítéssel, esetleg mezőgazdasági elő- és köztes 
használat alkalmazásával foganatosítjuk. A lkalmasak erre a berki 
erdőkben gyakran előforduló tisztások és az erdőterületnek emel- 
kedettebb, áradásnak kevésbbé kitett részei, m elyeken az átalakítással 
járó m unkákat a vízár közbejötté m eg nem  szakítja vagy hiúsítja.

Ahol az irtás nem  fizet, ott a m egritkított vagy letarolt lágy 
lombfák közé erős középcsem etéket vagy félsuhángokat ültetünk 
és ezeket a gyorsan felverődő lágyfa sarjak ellen kellő védelem 
ben részesítjük.

Sokkal nehezebb feladat azoknak az állaboknak az átalakí
tása, amelyek őszszel és tavaszszal huzamosabb ideig ki vannak téve 
a vízáradásnak, nem  kevésbbé az áradást sokszor követő iszapo
lásnak is. Ilyen helyeken az erdősítések rendes idejében, tavasz
szal és őszszel nem  lehet dolgozni m indaddig, míg a területről az 
ár le nem  húzódik. Itt alkalmazzák különösen az ültetési m ódok 
tárgyalásánál m ár ism ertetett fé lig  emeletes- és emeletes dombiiltetést.

A többé-kevésbbé sikerült átalakításnak segítségére jön  aztán 
a tisztítás, melylyel a m egtelepített nem esebb fanem ek gondos ápo
lásban és oltalom ban részesülnek.
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C) Átalakítások az erdőalak változtatásával.

i .  Á ltalános elvek.

Em e fejezet bevezető részében m ár em lítést tettünk arról, 
hogy milyen esetekben válik szükségessé vagy kívánatossá az 
eddig alkalmazott erdőalak megváltoztatása. Ezt a változtatást ki
terjeszthetjük egyes állabokra vagy az állabokból álló egész üzem
testre s eszerint kevesebb vagy több fáradsággal és idő alatt 
érhetjük is cl a kitűzött célt. Üzem testek átalakításának a terve
zése, az átalakítás befolyásának erdőgazdasági és jövedelm ezőségi 
szem pontból való mérlegelése az erdőrendezéstan körébe tartoz
ván, itt tisztán csak erdőtenyésztéstani szempontból foglalkozhatunk 
az átalakítások kivitelével.

A z  erdőalak m egváltoztatása sokkal nehezebb feladat s követ
kezményeiben az erdőgazdaságra nézve sokkal fontosabb, hogy- 
sem a helyi viszonyokkal esetről-esetre lelkiism eretesen számolni 
ne kellene. Mint fontos tényezők szerepelnek: a ta la j tcnnöképes- 
scge, a fanem  tenyészeti viszonyai és a z értékesítési viszonyok. 
Ezeket tehát alapos bírálat alá kell venni mindannyiszor, ahány
szor egyik erdőalakból a másikra áttérni akarunk. Ism ernünk és 
m érlegelnünk kell azonkivül az egyes erdőalakok sajátságait is, 
hogy m ennyiben felelnek m eg azok a fanem ek és a term őhely 
kívánságainak, hogy megítélhessük azt, vájjon az átm enet célszerű-e 
vagy sem.

Egyes erdőalakok alkalm asabbak az átalakításra, illetőleg az 
átm enet egyikről a m ásikra nem  oly nehéz; m ásoknak az átalakítása 
ellenben sokkal több akadállyal van egybekötve. Az átalakítás általá
ban hosszabb időt vesz igénybe s legtöbbször csak fokozatosan 
vihető keresztül. Az átm enet időszakát ezért rendesen külön szok
tuk átm eneti vágásfordúlo  névvel megjelölni s ez tart az átalakítás 
kezdetétől annak teljes befejezéséig, a körülm ények szerint több 
vagy kevesebb évig s m indannyiszor csak ideiglenes állapotot jelent.

Az erdőalak megváltoztatása szintén az átalakítandó erdő 
célszerű felújítása és ápolása által vihető keresztül. Az állabok és 
erdőalakok külön féleségéből önként következik, hogy az átalakí
tással járó felújítás módja is különféle, am int az az alábbiakból is 
ki fog tűnni.
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Elegyetlen állabok átalakítása sokkal kevesebb nehézséggel 
jár, mint az elegyeseké, ahol több fanem kívánságait, sajátságait 
kell szem előtt tartanunk, mind az új erdőalak megválasztásánál, 
m ind az átalakítás tényleges kivitelénél. Az erdőalak megváltoz
tatása néha a fanem  vagy az eddigi elegy egyik fanem ének a ki
küszöbölését vagy felcserélését is maga után vonhatja, ami a fel
adatot m indenesetre nehezebbé teszi.

Az alábbiakban m inden egyes előforduló esetre kiterjesz
kednünk nem  lehetett, be kell tehát érnünk azzal, ha az egyes 
törzsökös alakról más törzsökös alakra való átm enetnek a módját 
tárgyaljuk, az erdőm űvelőre bízva azt, hogy a kivitelt az erdő
alakok és állabalakok különfélesége szerint esetenkint a viszonyok
hoz képest módosítsa.

2 . Á tm enet a vágásos szálerdőből m ás erdőalakra.

Az átm enet történhetik: szálalóerdőbe, sarjerdőbe, közép
erdőbe, legelőerdőbe.

a) Szálalóerdőbe. R itkán esik meg, hogy az erdőhasználatnak 
eme legelső alakjához visszatérjünk, de előfordulhat ott, ahol az 
erdőterület kisebbedése s ennek következtében a vágásterületek 
kicsinysége miatt a vágásos szálerdőt, a kielégítendő faszükségletek 
minősége- vagy m ás okok miatt a sarjerdőt alkalmazni nem lehet; 
vagy am ikor eddig valamely szálerdőképpen kezelt terület védő
erdővé nyilváníttatott. De szükségessé teszi ennek az esetnek a tárgya
lását az erdőgazdaságban ma már széles körben uralkodó az a 
nézet is, hogy a term őerő fentartása tekintetében ez a legjobb 
erdőalakunk.

Az átm enet fokozatos. A vágásos szálerdő állabjait koruk 
szerint 3— 5 csoportba osztjuk aszerint, amilyen korú fát akarunk 
vágni. Ha pl. 100 éveset, akkor 20 esztendőn át használván egy 
csoportot, 5 csoportot alakítunk s az átalakítást a legidősebb 
csoporton kezdjük. A  szálalásnál tudvalevőleg a fahasználatot 
nagyobb területről kell kiszedni olyformán, hogy ezen a területen 
a  bizonyos évek leforgása után ismét visszatérő használatok alkal
mával mindannyiszor csak az idősebb törzsek egy részét hasz
náljuk ki. Ezt a használatot a legidősebb csoportban foganato
sítjuk s innen aztán a legközelebbi csoportra m együnk át, időt
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engedve a volt szálerdő fiatalabb korosztályainak arra, hogy kel
lően kifejlődjenek s a rájuk következő használat alkalmával ne 
csak értékesebb választékot adjanak, hanem  az erdő felújítását is 
elvégezhessék. Term észetes az, hogy minél nagyobb számmal 
vannak az idősebb korosztályú állabok képviselve, annál kevesebb 
nehézséget okoz az átalakítás és viszont. De sokszor m egtörtén
hetik az is, hogy idősebb korosztályok hiányában rövidebb vagy 
hosszabb ideig szünetet kell tartanunk a kihasználásban.

Szálalás alkalmával m indig első sorban azokat a törzseket 
kell kiszedni, am elyek használhatóságuk fokát m ár elérték, de 
m agterm ésre kevésbbé alkalmasak. Ezt m egkönnyíti az a körülmény, 
hogy a vágásos szálerdő egykorúnak vett állabjaiban legtöbbször 
1 0 — 2 0  évi korkülönbséget is találunk, kivált akkor, ha azok eddig 
fokozatos felújító vágással lettek kezelve. A  m egritkított állab m eg
m aradott fái m agterm és beálltával a hézagokat bevetik s a kikelő 
csem eték az anyafák védelm e alatt gyors növekedésnek indúlnak. 
Ahol a záródás nem elég gyér, a beárnyaló fák megritkításával 
segítünk a nyom ott csemetéken, ahol pedig a term észetes beve- 
tődés nem sikerült, csem eteültetéssel telepítjük meg a legfiatalabb 
korosztályt.

A m egszabott időközökben visszatérő használat m indannyi
szor újabb nem zedék m egtelepedését vonja m aga után, mig végre 
a vágásos szálerdő lassankint felveszi a szálaló erdő jellegét ugyan
azon a területen elszórtan előforduló különböző korfokozataival.

b) Sarjerdőbe. Az átalakítást a legidősebb állabokban kezdjük 
meg, levágva belőlük a sarjerdő felújításánál tárgyalt szabályok 
szerint annyit, am ennyit az új vágásforduló, illetőleg a hozadékszabá- 
lyozás megállapított, vagy először fokozatos felújító vágással fel- 
újítjúk az erdőt s úgy vágatjuk tarra. M ásodik vágatás után már 
teljes záródáséi sarjerdőnk lesz.

Jól sarjadzó fanem ek vagy még nem túlkoros állabok, sarjaik
ról csakham ar felújulnak, de ha a felújulás csak hézagos volt vagy 
éppen ki is m aradt, a hiányokat egyszerű vagy csonkított csem eték 
beültetésével pótoljuk. Elegyes állabok átalakításánál különös gondot 
kell fordítani a tisztító vágások alkalmával az elegyarány szabá
lyozására.

Ahol az új évi-vágásterületet tek in tet nélkül a fatömegre, 
csak az erdőterületnek a vágásforduló évei számával való osztásá-
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ból (tellát egyszerű térosztással) állapítjuk meg, a fahozadékok egyen
lőtlenek lesznek, illetőleg évről-é'vre csökkennek, de a sarjerdő 
szabályos állapota már az első vágásforduló lejártával beáll.

c) Közcperdőbc. Az átm enet emez erdőalak sajátságai miatt csak 
lassan vihető keresztül. Az átalakítást a szálerdő fiatalabb kor
osztályain kell kezdenünk, vagyis a szálerdő vágásterületei szokásos 
m ódon lesznek felújítva s az átalakítás minden vágásterületen csak 
akkor veszi kezdetét, am ikor annak kora az aljfára m egállapított 
nagyságot elérte. Ha ez bekövetkezett, levágatjuk az aljfát, azok
nak a törzseknek kivételével, am elyeket főfáknak akarunk fen- 
tartani s am elyek kiválasztásáról és m ennyiségéről m ár a közép
erdő felújításánál volt szó. Az idősebb állabok rendes utón lesz
nek szálerdőszerííen (legtöbb esetben magavetés utján) felújítva és 
csak, ha a felújult fiatalos az aljfa vágásfordulójának évei számát 
elérte, veszi kezdetét a már leírt m ódon az átalakítás.

d) Legelőerdőbe. A vágásos szálerdő egyike azoknak az erdő
alakoknak, am elyek a legelőerdőre való átm enetet, illetőleg be
rendezést m egengedik. A felújítás módja és a vágásforduló ideje 
megmarad. A felújított területek 15— 30 évig utötilalom alá jö n 
nek s ennek  megszűntével 0 4 —0 7  záródásig megrítkítva, legel
tetésre átadatnak. Az egyes állabokat vágatási idejök bekövetke
zése előtt 5 — 10 évvel előtilalom alá helyezzük, ami különben 
esetenkint el is m aradhat.

A legelőerdő term észetéből következik az, hogy az az erdő 
talaját nagyon kihasználja. Szegény talajon tehát úgy is m ódosít
hatjuk az átalakítást, hogy a szálerdőt két vágás-sorozatra osztjuk 
és ezek egyikét felváltva legelőerdőként, másikát rendes szálerdő
alakban kezeljük.

3. Á tm enet a szálalóerdőből m ás erdőalakra.

Ez az átm enet ritkább, m ert a szálalógazdaságot m ostanában 
csak ott alkalmazzák, ahol a term őhelyi viszonyok vagy a törvény 
rendelkezései teszik szükségessé. (Védőerdők.)

d) Vágásos szálerdőbe legnehezebb az átmenet. A szálalóerdő 
állabjait az azokban előforduló korosabb törzsek mennyisége szerint 
3— 4 csoportra osztjuk fel olyformán, hogy az első csoportba 
kerülnek mindazok az állabok, melyekben nagyobb m ennyiségű

4 3Vadas: Erdőművelés tan.
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koros törzs fordul elő, az utolsóba pedig azok, am elyekben a 
rudas- és fiatal fák vannak túlsúlyban. Ide sorozandók lehetőleg a 
tisztások is. A kihasználás, illetőleg az átalakítás az első csoport 
állabjaiban veszi kezdetét olyképpen, hogy azokat vágássorrend- és 
m egállapított nagyságú vágásterületek szerint fokozatosan felújítjuk, 
mely alkalommal a vetővágás beállításakor csak a legfiatalabb 
korosztályt és a m agterm ésre alkalmas fákat hagyjuk meg. A fel
újítás m egtörtén te után az anyafákat szokott m ódon távolítjuk el, 
a legfiatalabb korosztály pedig részt vesz az új erdő m egalakí
tásában.

Addig, amíg a használat sorban m inden állabhoz eljut, azok 
idősebb törzsei ki vannak téve az elvénűlés, kiszáradás veszélyé
nek. Ezért m indjárt eleitől fogva előhasználatképpen szálalva 
kiszedjük az egész területről fokozatosan az elvénülő vagy elszáradt 
törzseket, a fiatal és középkorú állabokat pedig szorgalmas erdő
lések által igyekszünk fejlődésükben elősegíteni. Az egyes állabok 
között elszórtan előforduló tisztásokat akkor, am ikor a vágássor
rend  rájuk kerülne, erdősítendők. Kivételt tesznek azok a tisztások, 
amelyek a legutolsó csoportba soroztattak, m ert’ ezeket m indjárt 
az átalakítás kezdetén kell erdősíteni.

Ott, ahol az erdő term észetes felújítása nem  sikerült, vagy 
ahol a fanem et is m eg akarjuk egyúttal változtatni, rendesen ülte
tést, ritkábban szabályszerű vetést vagy szórást alkalmazunk.

A  szálaló erdőt, különösen, ha rendetlenül volt szálalva, 
sokszor ellepik az értéktelenebb lágy fák és az erdei cserjék. 
Ezek fékentartására kiváló figyelmet kell fordítani, legkivált akkor, 
ha a szálerdő felújulása term észetes úton történt.

b) A szálaló erdőből sarjerdőbe már könnyebb az átmenet. 
Itt is csoportokba foglaljuk a szálalóerdő állabjait, megállapítjuk 
a sarjerdő vágásfordúlójának megfelelő vágásterületet és az idő
sebb állabokban m egkezdjük a kihasználást olyformán, hogy annak 
valamennyi korosztályát a legfiatalabb kivételével tarra vágjuk. A 
korosabb törzsek itt is előhasználatképp kiszedendők, de az erdő
lések elm aradnak.

A felújulás sarjakrói történik, de ahol az be nem  következett, 
csonkacsem eték ültetése által pótlandó. Úgyszintén csonkacsem e
tékkel kell a tisztásokat is kiültetni. Ha jó l sarjadzó fanemmel 
van dolgunk, ritkán lesz szükség a tisztítóvágásra, de ha mester-
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ségesen  kell felújítani a területet, itt is védelmezni kell az erdő
sítést az esetleg betolakodott fanem ek nyom ása ellen.

c) Legkönnyebb szálalóerdőből köséperdöre átmenni, m ert 
m indkettőt első sorban az ugyanazon a területen előforduló kor
osztályok különfélesége jellemzi. Az átalakítandó állabot részben 
levágjuk úgy, hogy a szebb törzsek 1 3-át elszórtan vagy apró 
csoportokban főfának m egtartjuk s ezek védelme alatt az aljfa 
felújításáról gondoskodunk term észetes vagy m esterséges úton, 
azaz sarjadzás vagy ültetés által. Ha az aljfa vágásfordúlója már 
lejárt, letárolása alkalmával a főfa egy részét is levágjuk és helyébe 
-az alj fából megfelelő számú, lehetőleg m agról kelt fiatal fát tartunk 
meg. A kivesző tuskók után keletkezett hézagokat csemeteültetéssel 
pótoljuk.

Legelöerdö alakítására a szálalóerdő nem  alkalmas, m ert 
fiatalabb korosztályai az egész területen elszórva fordúlnak elő és 
a  legelőm arha kárt tenne bennük. Ha m indamellett legelőerdőre 
kellene azt berendeznünk, akkor először vágásos szálerdővé ala
k ítjuk  át, melyből azután könnyű átm enni a legelőerdőre.

4 . A közép erdő átalakítása.

d) A  vágásos szálerdővé. Az átalakítás hosszadalmas. A  meg
állap íto tt évi vágásterület kihasználása alkalmával első sorban az 
aljfát használjuk ki, reá bízván a főfára, hogy term észetes úton be
vesse a területet. Ha ez bekövetkezett, az anyafák gyanánt szerepelt 
főfákat is kiszedjük s a magról kelt fiatalost a sarjak nyomása 
ellen megvédjük. Ha a term észetes bevetődés nem sikerült, ülte
téssel újítjuk fel a területet, de sokszor m eg kell elégednünk azzal 
is, ha az aljfa tuskóinak sarjait nevelhetjük fel szálerdővé. Ez 
utóbbi esetben a szálerdő egyik jellegét, hogy t. i. magról kelt, 
csak a második vágásforduló lefolyása után éri el. így halad aztán 
az átalakítás vágásról-vágásra és keresztülvitelét nagyban m eg
könnyíti az, hogy a vágásos szálerdő vágáskora ritkán szokott 
jelentékenyebben eltérni a középerdő főfái vágáskorától.

Másik m ódja az átalakításnak az, ha az alj fát vágatása ide
jéb en  nem  használjuk ki, hanem  a főfákkal együtt szálerdővé hagy
juk  felnőni s kifejlődését gyakori erdőlésekkel segítjük elő. Ilyen
kor az első vágásterület rendes vágatási korának eléréséig csak az

43*
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idősebb főfákra terjed  ki a főhasználat s ennek pótlására szol- 
gálnak a nagyobb m értékű erdőlési használatok.

M indakét esetben nehézséget okoz az, hogy a fő- és alj fa 
nem  ugyanabból a fanem ből keletkezett. Kiváló fontosságot nyer
nek ilyen alkalommal a tisztító vágások és erdőlések, m ert csak 
ezeknek okszerű és szakértő vezetése mellett sikerül a célbavett 
-elegyarány előállítása és fentartása.

b) Sarjerdővé igen könnyen átalakítható a középerdő úgy, 
hogy az aljfa kihasználása alkalmával a főfákat is kihasználjuk, ami 
ugyan semmi nehézséget nem  okoz. A  felí-julás sarjról történik s 
ahol hiányos, csonka csem etékkel pótolandó ki.

c) Szálaid erdőbe szintén könnyű az átmenet, m ert a közép
erdőben 3— 4 korosztály m ár képviselve van s az idősebb főfák 
kiszedésével kezdődő szálalás a többi korosztályt is m egterem ti 
fokozatosan. A  felújulásra gondot kell fordítani; a főfák m agaveté
séből keletkezett legfiatalabb korosztályt a szomszédos fák meg- 
ritkításával kellő védelem ben és ápolásban részesíthetjük.

• A középerdő az előbbi fejezetben kifejtett okokból szintén 
nem alkalmas legelőerdö berendezésére.

5 . A sarjerdő átalakítása.

A sarjerdőből bármely más erdőalakra könnyű átmenni, m ert 
rövid vágágfordulóban kezelt állabjai fiatalságuk folytán tetszés 
szerinti alakban nevelhetők fel.

a) Vágásos szálerdőbe átm ehetünk úgy, hogy szünetelünk a 
főhasználattal mindaddig, amíg a legidősebb állab a magzó kort 
elérte, am időn a felújítás magról történhetik. Ezután már m eg 
lehet a szálerdő korára hosszabbítani a vágásfordulót. Időközben 
szorgalmas erdőlések által növekedésükben és fejlődésükben elő
segítjük az állabokat. Ahol a gazdasági viszonyok hosszú szüne
telést meg nem engednek, egyszerű térosztással megállapítjuk a 
szálerdő évi vágásterületét és a legidősebb állabon kezdve, éven- 
kint kihasználjuk az előírt területről a fát. Ebben az esetben mind
addig, míg az idővel korosabbá váló állabok m agot nem terem nek, 
be kell érnünk azzal, hogy erdőnket sarjakról újítsuk fel, ha ugyan 
a költségesebb ültetéshez nem  akarunk fordúlni. Mire a vágatási 
sorrend a fiatalabb állabokra kerül, ezeknek fái m ár jórészt elérték 
-a magtermő kort s m ost m ár term észetes úton is felújíthatjuk

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



677

m agról a vágásterületet. -Az évi fáhozadék legkisebb az átalakítás 
kezdetén ,s rendes nagyságát annak befejezésével éri el. >; J5

Szokták még úgy is átalakítani a sarjerdőt,- hogy .először, 
középerdőalakba m ennek át és csak ebből térnek  aztán a . szák 
erdőalakra. De ez a m ód nagyon sok időt kiván, ám bár tagad- 
hatlan, Jiogy a szálerdőt jellemző, tetem esen nagyobb fakészlet 
em e m ód szerint fokozatosan érhető el.

b) Szá la ié erdőbe csak ném i áldozattal mehetünk: át. A.szála- 
lást ugyanis a  fiatalabb korosztályok mielőbbi létrehozása érdeké-: 
ben az idősebb állabokban azonnal meg kell kezdeni, ám bár , az 
ebből kikerülő fatömeg bajosan lesz tűzifánál egyébre alkalmas. 
A  szálalással m egritkított állab fái azonban egyelőre aligha fogr 
nak m agot terem ni, a felújításról tehát m esterséges úton kell 
gondoskodnunk ültetéssel, ritkábban vetéssel és a fiatál nem zedéket 
szorgalm asan is kell ápolni, nehogy a szomszédok által elnyó- 
massék. Mihelyt idősebbek lesznek az állabok, elesik lassán a 
m esterséges erdősítés szüksége is, m ert elvégzik a felújítást a már 
m agot term ő szomszédos fák és legfeljebb csak a hiányok pótlá* 
sára kell az ültetést itt-ott ismét segítségül venni.

Az erdőápolásnak az átalakítás egész ideje alatt kiváló^ szer 
rep  jut. ;

A szálalás eleinte csak az idősebb állabokra terjed ki sza
bályosan visszatérő időközökben; a fiatalabb állabokban csak akkor 
kezdődik, ha azok m ár vékonyabb haszonfát szolgáltatnak. Ez ideig 
sem fog azonban ártani ezeket erdőléssel fokozottabb működésre 
serkenteni.

c) Középerdöbe m ár könnyebb az átm enet. A  sarjerdő vágás
fordulóját lehetőleg m egtartjuk az alj fa részére továbbra is és 
ennek  kihasználása alkalmával a középerdő felújításánál tárgyalt 
m ódon a sarjerdő egyes szebb példányait főfáknak m egtartjuk, 
íg y  m egy az átalakítás állabról-állabra, egymástól függetlenül. 
Az aljfa következő letárolása alkalmával ism ét hagyunk alkalmas 
főfákat, az első vágásforduló alkalmával hagyottakat pedig kissé 
m egritkítjuk s így tovább.

Ha a sarjerdőt olyan középerdővé akarjuk átalakítani, 
am elyek főfái más fanem ből álljanak, ezeket az ism ert szabá
lyok szerint telepitjük be idősebb csem etékkel, vagy suhángok 
közbeültetésével.
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d) Legelöerdőre a sarjerdó'nek botoló- vagy fejes alakja, 
a legalkalmasabb; ennek  berendezéséről azonban m ár a botoló- 
erdő felújításánál szó volt s ezért itt csak hivatkozunk az o tt 
m ondottakra.

D ) Rendetlenül kezelt vagy rontott erdők átalakítása.

Az erdőtenyésztő feladata gyakran még azoknak az erdők
nek  a jókarba hozása is, am elyek a gondatlan kezelés vagy a  
term észetből eredő károsítások behatása alatt elsilányodtak, az 
erdő szabályos állapotához képest feltűnőbb hiányokat m utat
nak, vagy am elyeknek talaja részben a fatenyészetre alkalmat
lan lett.

Az erdők em e rendellenes állapotának számos esetével ta
lálkozunk hazánkban is, ennek orvoslása pedig  nem csak az erdő
birtok jövedelm ezőbbé tétele érdekében, de főleg nem zetgazda
sági tekintetben is sürgős és elodázhatlan kötelesség, m ert az erdők 
rendellenes állapota m ajdnem  m indig a term őtalaj végképpeni el- 
gyöngülését is m aga után vonja, am ire sok szomorú példa tanít;, 
ha figyelemmel kisérjük, hogy a rossz gazdálkodás mellett m iként 
hanyatlik fokról-fokra a term ő erő, m iként csökken évről-évre a  
fatenyészet m inőségben és mennyiségben, mint bokrosodnak és 
cserjésednek el az egykor szépen díszlő szálerdők, mig végűi 
term őhelyük a term ékeny területből kiválva, növénytenyészetre 
alig alkalmas kopárokká változnak át.

A  visszafejlődés jelzett m enetével nem csak az Alföld futó
homokján, az előhegységek vízszakadásos, kiaszott, fátlan vagy 
bokros legelőin, de a m agas hegységekben is találkozunk, fel a fate- 
hyészet legfelső határán elterülő védőerdőkig.

Igaz ugyan, hogy erdőtörvényünk szigorú intézkedései sok
helyt útját állják m ár az ilyen roham os hanyatlásnak s hogy szi
gorú, különösen a községi (eddig bizony nagyon mostoha) erdő
kezelés megjavítása, rendezése által máris szép eredm ényeket ért el, 
de a m ár meglevő bajon egészen segíteni eddig m ég nem  tudott. 
A rontott erdők megjavítása, az elkopárosodott területek vissza- 
hódítása, term ékenynyé alakítása évszázadok mulasztásainak kipót
lása, mind csak az erdőm űvelő és erdőrendező hivatása, köte
lessége le tt . .
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De hát milyenek ezek a rontott erdők s mi okozta rom lá
sukat ?

M indakét kérdésre könnyű a fe le le t; sajnos, nagyon köny- 
nyen ráakadunk a hanyatlás minden egyes jelenségére s azzal 
összeköttetésben az azt előidéző okra.

Első ok gyanánt a mezőgazdaságnak már e mű kezdetén 
em lített megokolatlan terjeszkedését tekinthetjük. Az erdő mindig 
csak m ostoha gyerm eke volt a birtokosnak s m ert jövedelm e ki
sebb, sőt néha kérdéses és a kelendőségi viszonyoktól nagyon is 
függő volt, igyekezett azt a m ezőgazdaság javára mind kisebb és 
kisebb területre szorítani s a dom bos vagy lapályos részeket ki
irtva, szántóföldjei közé besorozni. Némely gazda m ég ma is azt 
hiszi, hogy a talaj term őereje kiapadhatlan s hogy földje évről- 
évre és nem zedékről-nem zedékre meghozza a m aga term ését 
anélkül, hogy elvont tápláló anyagait visszaadni volnánk kénytele
nek. Ez a gondatlan gazdálkodási m ód volt egyik oka annak, 
hogy az irtott területek az évenkint megújuló mezőgazdasági hasz
nálat m ellett term őerejüket végképp elvesztették, csak silány, m ég 
legeltetésre sem igen alkalmas füvet terem ve.1) Ez azonban a 
mezőgazdaság dolga és minket csak ott kezd közelebbről érdekelni 
az irtás és térfoglalás, ahol az tekintet nélkül arra lett keresztülvive, 
vájjon alkalmas-e egyáltalában, vagy b á r rövidebb ideig is az 
irtott rész m ezőgazdasági használatra ? A ki ezt m egítélni nem 
tudta, vagy a pillanatnyi jövedelem től elvakítva, nem  akarta, sok
szor kellett szomorúan tapasztalnia, hogy bizony nem m inden te
rület alkalmas arra, amint azt a sok helyt lemosott, elhordott 
term őréteg, máshelyt a több ölnyi mély s több száz öl hosszú víz
mosások, a csupaszon m aradt term éketlen kőzet bizonyítja, am e
ly en  csak itt-ott találunk a növénytenyészet nyomára. A  ron to tt 
erdők nyom án keletkezett kopárok visszahódítása, term ékenynyó 
tétele legtöbbször csak jelentékeny anyagi áldozattal sikerülhet, 
de nem  ritkán kárba vész a költséggel együtt a hosszú, fáradsá
gos m unka is.

Másik gyakori oka erdeink elcserjésedésének és elértéktele
nedésének a nagym értékű fahasználat, rendesen korlátlan legelte
téssel egybekötve. A  faárak megjavulása és a faüzlet fellendülése

■) L ásd  ,E rd é sz e ti Lapok* 1887. évf. F e k e te  L a j o s :  , A  d e b re c e n i e rd ő k  
és  a tala j e lszeg én y ed ésén ek  elm élete*.
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sok m agánbirtokost arra  csábított, hogy erdejének évtizedeken át 
gyűjtött fatartalékát egyszerre a piacra dobja. Még a m agukat 
jobb erdőgazdáknak tartók is folytonosan lejebb és lejebb szállí
to tták  a vágásforduló idejét. Gyakori eset ez a Tisza, Maros és 
más jelentékenyebb folyók m entében, ahol a vizi út a faanyagok 
szállításának s így értékem elkedésének nagyon kedvezett. Nem 
akarjuk itt ezt a nagym értékű erdőhasználat befolyását a kiimára, 
a vízbőség csökkenésére stb. tárgyalni, de tisztán tenyésztési szem
pontból foglalkozunk vele.

A letarolt erdők felújításáról sem a vágások alkalmával (ter
m észetes úton), sem  azután gondoskodás nem történt; ez már 
tisztán a term észetre lett bízva, sőt sokszor arra sem, m ert amit a 
term észet adott, azt lelegelte a marha. A  sarjak és könnyen szálló 
m agjuk folytán gyorsan terjeszkedő lágy lom bfák többé-kevésbbé 
felújították az erdő t ugyan, de, rendesen hiányosan. A  záródás 
hiánya nagyban elősegítette a fűtermést, ami az erdőgazdának a 
legeltetésben újabb jövedelem forrást nyitott meg. A legeltetés 
aztán befejezte a rossz gazdálkodás munkáját. A nem esebb fane
m ek m agról ke lt csemetéi és sarjai, ha ugyan m ár eddig is el
nyomva nem  lettek, a legeltetésnek áldozatúl estek, kizárva így 
azt a lehetőséget is, hogy a volt erdő talaján valaha em beri segít
ség nélkül értékes erdő keletkezzék.

Ez az ú. n. bokros legelők keletkezésének a története. Más
helyt azonban egyáltalában nem sikerült a felújulás, a m arharágta 
bokrok is lassankint tünedezni kezdenek, teljesen védtelenül hagyva 
a m áris elgyöngült talajt, m elyet aztán a legeltetés- és a term é
szetből folyó károsítások nem sokára kietlen kopárságokká változ
tatnak  át.

Ezek a bokros legelők és kopárok szemmel látható példái a 
term őerő hanyatlásának s a fatenyészet kipusztúlásának.

De ezeken kivűl is hány olyan erdőt láthatunk, amely laikus 
felfogás szerint szépnek m ondható, de az erdész szemében a visz- 
szafejlődésnek többé-kevésbbé alacsony fokát képviseli. Ilyenek a 
kiszálait erdők.

Néhány évtized előtt — a bankuralom  i d e j é b e n — még

!) A d é lv id ék i k in cs tá ri e rd ő k  jav arésze  állam kö lcsönne! van m e g te r 
h e lv e  s az a lk o tm án y o s é le t b eá lltá ig  n ag y o b b  b iz to s íté k  céljábó l m aga a k ö l
c sö n ta d ó  b an k  k e z e lte  az e rd ő k e t.
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maga a kincstár is ügy gazdálkodott (pl. Arad- és Terüesvár- 
megyében, Horvátországban stb.), hogy a vevőt szabad úrrá tette 
erdejében, m egengedve neki, hogy onnan és oly választékokban 
szedje ki a m egalkudott fatömeget, ahonnan és amilyen neki tet
szett. Az intenzivebb gazdaság ma már jórészt kiszorította ezt a ren
detlen fahasználatot, de nyom ait eltörülni nem  volt képes. Er- 
deink  jó  része hiányosan záródott s az elterebélyesedett, legtöbb
ször m ár csonkásodásban is szenvedő öregebb törzsek alatt 
elnyom ott, silány minőségű, legtöbb esetben értéktelen fiatal nem ze
dék foglal helyet. Különösen áll ez a tölgyesekre nézve, m e
lyeknek idősebb állabjai ritka esetben közelítik m eg a normális 
fatermést.

A szálalás volt egyik oka annak is, hogy egykor nem esebb 
fanem ekkel benépesítve volt erdeink jó  része kevésbbé értékes 
fanem ekkel van most elárasztva. így változtak át a fenyvesek és 
tölgyesek bükkösökké, gyertyánosokká, részben nyíresekké. Sze
rencsének m ondhatjuk m ég azt, hogy ezekben az átalakult erdők
ben a term észet legalább a term őerő fentartásáról gondoskodott, 
m ert a rossz gazdálkodás nagyobbára a talajjavító bükk és gyer
tyán elterjedését m ozdította elő. A nem esebb fanem eknek azonban 
ilyen erdőkben csak itt-ott akadunk egy-egy szebb példá
nyára, m ert vagy m ár kiszedték azokat, vagy csak kevésbbé szép, 
haszonfára alkalmatlan törzseit hagyták meg, melyek m agterm ést 
nem  igen adnak, a felújításra tehát alkalm atlanokká váltak.

A  rendetlen  szálalás azonban nem  m indig a kezelés hiányos 
voltán alapúit. Hozzájárúlt eme szomorú kép m egterem téséhez a 
nagym értékű falopás is, mely m unkáját a szebb törzsek meggyű- 
rűzésével kezdte s ha a kiszáradás m ár m egtörtént, eltulajdonítá
sával folytatta. Mert hát a száraz fa nem  is volt s m ost sem na
gyon nehéz teher a lelkiismereten.

Hála erdőtörvényünknek, mely ma már az erdőgazdaság eme 
m egrontóját is szűkebb korlátok közé szorította.

Hasonló okok folytán elsilányosodott erdőknek egész sorát 
lehetne fölemlíteni, de ennek a m unkának szűk keretei ezt méno
nem  engedik. Meg kell elégednünk azzal, ha a súlyosabb eseteket 
ismerve, orvoslásukra rövid útm utatást adhatunk.

A jelen gazdasági viszonyok alapos ism eretén kivűl esetről- 
esetre törekednünk kell a rendellenességet előidéző okok m egálla
pítására is és azoknak m egszüntetésével kezdjük az orvoslást.
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Ahol a baj nem csak egyes állabokra, hanem  az egész erdőre 
vagy erdőségekre terjed ki, az átalakításnak, illetve jó  karba he
lyezésnek tervszerűen kell történnie. Ez az erdőrendezés dolga.

A kopárok ésvízmosások erdősítését az egyik fejezetben már 
kim eritően tárgyaltuk s így csak utalunk az ott m ondottakra 
azzal a megjegyzéssel, hogy, miután az erdőm űvelésnek egyik 
sarkalatos alapelve az, hogy értékes, szép erdőt csak erőteljes 
talajon nevelhetünk nagygyá, főtörekvésünk mindig első sorban 
a talaj term őerejének regenerálása kell, hogy legyen.

A bokros legelők átalakítása azok jelenlegi állapota szerint 
módosúl. Ezek a legelők rendesen erdei cserjék és elcserjésedett 
lombfák keverékéből állanak, mely utóbbiak között gyakran talál
kozunk a tölgyek különféle fajaival. Ha a talaj végképp kiaszva 
nincs és ha értékesebb fanemekkel cserjésedért egyedeivel van 
borítva, nem  egyszer úgy segítünk a bajon, hogy a cserjéket 
tőrevágva, sarjerdővé neveljük. Ha a sarjról való felűjulás hiá
nyos, csem etékkel ültetjük be a hézagokat. Ahol talajjavító fa
nem ek bokrai is előfordúlnak, ezek közbeelegyedése csak hasz
nára válhat az új erdőnek. A legeltetést term észetesen azonnal be 
kell szüntetni s m indaddig tilalmazzuk a fiatalost, míg a m arha 
benne kárt tehet.

Elszegényedett, értéktelen cserjékkel borított talajon az átala
kítást talajtjavító fanem ek m egtelepítésével kell kezdenünk. L eg
alkalmasabb erre  az erdei- és feketefenyő, b ár cserjék, bokrok alatt 
tölgy, bükk, lúc, jegenyefenyő is ültethető vagy vethető; újabb 
időben igen kezdik a sím afenyőt is felkarolni, mely könnyen ki
elégíthető- és talajjavító term észeténél fogva csakugyan figyelmet 
érdem el. A területen elszórtan előforduló cserjék fentartását ille
tőleg, a helyi viszonyok döntenek. Ha jó  elegyre számíthatunk, 
tőrevágva, sarjból újítjuk fel azokat, vagy ellenkező esetben a 
m egtelepített új fanem ek által elnyom atni engedjük. Okvetlenül 
fentartandók azonban akkor, ha ezt a talaj beárnyalása vagy vé
delme 'kívánja, addig, míg az új erdősítés serdülni kezd. Ha a  
fenyők m ár lábrakaptak, de elegyetlenűl nem  akarjuk fentartani 
őket, következik más értékesebb fanem ek csemetéinek a betelepí
tése a fenyőállab hézagai közé. Ha ez sikerült, a többi m ár az 
erdőápolás dolga.

Legtöbb nehézséget a fanem helyes megválasztása okoz, m ert
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itt a term őhely iránt tám asztott követeléseken kivűl a term őtalaj 
silány voltával is számolni kell. H elyenkint jó  szolgálatot tesz a 
bokros legelők átalakításánál a moly kos- és a m agyar tölgy, a v irá 
gos kőris is. Ezeket elegyetlenűl vagy pedig a fenyőkkel elegye
sen, azok m egtelepedése után ültetjük be, utóbbi esetben a héza
gok közé.

A kiszálait erdők átalakításának m ódja azok jelenlegi álla
pota- s a kiszálalás m értéke szerint változik. L egtöbbjében árnyat- 
tűrő fanem eket találunk m egtelepedve, m elyek az erdőtalaj köz- 
vetetlen takarójáéi szolgálnak. Ezek fölé em elkednek aztán néha 
több korosztályival képviselve, a szálalás alkalmával hátrahagyott 
idősebb törzsek. Ahol a szálalás már rég  megszűnt s a főállabnak 
fiatal koruk miatt akkor megkímélt törzsei m eglehetősen záródtak, 
o tt az átalakítást a rendes vágás idejére halaszthatjuk. Ahol azon
ban a mellékállab dominál, nem  szabad késlekednünk az átalakítás 
keresztülvitelével. Ha a nem esebb fanem ek használható előserdény- 
nyel vannak képviselve, ezeket fentartjuk, az idősebb elvénült tö r
zseket kiszedjük, a kevésbbé értékes fanem ek előserdényét pedig 
tőrevágjuk, vagy oly m értékig megritkítjuk, am ekkorát a nem esebb 
fanem  tenyészete vagy a célbavett elegyarány megkíván.

A bban az esetben, ha az erdő talaját tisztán csak értéktelen 
fanem ek foglalták el, alátelepítéssel kell átalakítanunk az erdőt. 
Ebben az esetben a meglevő fiatalost vagy középkorú erdőt any- 
nyira m egritkítjuk, hogy hézagai közé az új fanem et m agról vagy 
csem etékkel alátelepíthessük. Ha a régi fanem érdem es a közbe- 
elegyítésre, a nem sokára beálló felszabadításnál és tisztítóvágások
nál kellő m értékig kím életben részesül. Term észetes az, hogy az 
alátelepítés sűrűsége változni fog aszerint, amint elegyes vagy ele- 
gyetlen állabokat akarunk létrehozni.

Néha egyszerűbb m ódon is m egoldhatjuk a kérdést úgy, ha 
a ron to tt erdőt kiírtjuk s m esterséges úton újítjuk fel. Itt az erdő
ápolás kevesebb nehézséget fog okozni.

Hogy a fent röviden vázolt eljárások m elyike lesz legalkal
masabb, azt a helyi viszonyok szerint kell megállapítani, ami gyak
ran nagyon nehéz. Nagyobb fontosságot nyer azonban az új fanem 
megválasztása (ahol annak szüksége fellép). Erre nézve m ár több 
ízben elm ondtuk nézeteinket s m ost röviden csak annyit tartunk 
szükségesnek ismételni, hogy a bükkel, gyertyánnal, nyírrel vagy
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lágy lomb fá k k a l ellepett rántott erdők átalakításánál lapályon, elő
hegységben a különböző tölgy fa jo k  s a ' kőris-^ középhegységben elterje
dési határukig a tölgyek, szilek, juharok, kőris, jegenyefenyőn, m agas 
hegységben pedig  a jegenye- és lúcfenyő alkalm azhatók : leginkább, 

Az újabb időbén általánosan divatossá v á l t‘ferdéi-! és fekete
fenyő kiterjedtebb alkalmazása ellen azonban itt is tiltakoznunk 
kell. Tagadhatatlan ugyan, hogy tenyésztésük ■.■könnyű, a' siker 
gyors iés biztos, de fájuk minősége, elterébélyesédése, kiritkulásra 
való hajlam uk őket az előbb felsorolt fancm ek m ögé helyézik s 
tehyészetüknek szőkébb, m ajdnem  csakis a szükség 'által megálla
píto tt határt szabnak.
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TÁBLÁZATOK

A CSEM ETENEVELÉSNÉL ELŐFORDULÓ MUNKÁK 

KÖLTSÉGEINEK KISZÁMÍTÁSÁRA.
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A  csemetenevelésnél előforduló m unkák költségeitiek kiszám ítására  
szolgáló adatok táblázata, T o tn c sá n y i G u sz tá v  szerint.1)

Jó Közép- Rossz
szerű

‘n Egység
1 viszonyok között
J) szükséges napszám

1 100 nfi területről a tuskóknak, vastagabb gyökereknek,
cserjéknek k i i r tá s a ,  nagyobb kövek eltaka
rításához, a szerint a mint kevesebb vagy 
több a tuskó és kő, lazább vagy kötöttebb 
a föld, szükséges férfi napszám ... ._. — i 3 6

2 100 nfi területről a gyep  le h á n tá s á h o z  gyepvágó
szerszámokkal; a gyeptéglák összehordásá
val együtt, a föld- és gyepréteg minősége 
szerint szükséges férfi napszám ................ 0-5 0-8 r o

3 100 nfi területről a gyep  le h á n tá s á h o z  közönséges
ásóval és kapával, a gyeptéglák összehor
dásával együtt, a föld- és gyepréteg minő
sége szerint szükséges férfi napszám . . . _ 1-0 1-5 2 0

4 100 nfi nem gyepes területről a gaznak , gyom nak,
cse rjék n ek , k iseb b  köveknek  a fö ld  
fe ls z ín é rő l  v a ló  e l ta k a r í tá s á h o z ,  a
gyom felégetésével együtt, a föld minősége 
szerint szükséges férfi napszám_ ...  ... _ . 0-25 l-o i *5

5 100 »fi területnek e g y s z e r i fe ls z á n tá s á h o z  szűk-

6
séges eke napszám, a föld minősége szerint 0-02 0-04 0-06

100 /«2 területnek k é ts z e r i  fe ls z á n tá s á h o z  szűk-
séges eke napszám, a föld minősége szerint 0-04 0-08 0-12

7 100 »fi területnek b e b o ro n á lá sá h o z  szükséges igás
napszám, a föld minősége szerint .............. o-oi 0-02 0-03

8 100 »fi területnek 30—40 cm mélyre, ásóval való első
m egm űveléséhez , a kövek, gyökerek ki
szedésével együtt szükséges férfi- vágj' asz- 
szony napszám, a föld minősége szerint ... 1-2 1-8 2’5

9 100 »fi területnek ásóval való m á so d sz o r i meg-
m ű v e léséh ez  a kövek, gyökerek kiszedé
sével, valamint a felásott föld begereblyélésé- 
vel együtt szükséges asszony- vagy férfi 
napszám, a föld minősége szerint ... ... . . 1-0 1 '5 , 0

10 100 »fi területnek 60 cm mélyre való fe lfo rg a tá sá -
hoz (rigolálás) a kövek, gyökerek kiszedé
sével, és a felásott föld begereblyélésével 
együtt szükséges férfi napszám, a föld mi
nősége szerint ........................................ 1-8 2-5 3-5

11 100 »fi területen az u tak , gy o m lá ló  ö sv én y ek
k é s z íté sé h e z  szükséges férfi- vágj' asz- 
szony napszám a föld minősége szerint ... 0-3 0-5 1-0

12 100 nfi területen a v e té s b a rá z d á k  készítése és a
mag elvetéséhez, betakarásához szükséges

Ha azt akarjuk tudni, hogy 1 hektárra (10.000 m 2-re) mennyi napszámra lesz szükségünk 
•a 100 m2-ként kitüntetett munkához, akkor ez adatokat 100-al, ha pedig azt, hogy 1 kát. holdra 
(1600 Q°) mennyi napszámra, akkor 57.55, vagy kerekszámban 60-al szorozzuk.

*) Tomcsányi G usztáv: ,Erdei lacsemeték nevelése* 198—204. 1.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



So
rs

zá
m

6S7

Egység

asszony napszám, a föld és mag minősége, a
barázdák mélysége és a sortávolság szerint 0 5 1-5 2-5

13 100 n fi területnek e g y s z e r i g y o m lá lá sá h o z  kéz-
zel, szükséges asszony-vagy gyermek nap
szám, a föld minősége, az időjárás és a 
begyomosodás mérve szerint ...................... 0-25 0-5 1 - 0

14 100 n f i területnek egyszeri g y o m lá lá sa -  és meg-
k a p á lá s á h o z  szükséges asszony- vagy 
gyermek napszám, a föld minősége, az idő-
járás és a begyomosodás mérve szerint ... 0 - 4 0-8 1 *5

15 © o t£ területen a sorközöknek a M okry-fé le  kézi
kapáló ekével való m e g k a p á lá sá h o z  szük
séges asszony- vagy férfi napszám, a föld 
minősége .szerint................ ...................... 0-02 0-04 O O c

16 íoo n fi területnek egyszeri m e g ö n tö zé séh e z , a sze-
rint, a mint minden 2, 3 vagy 5 n fi  terü
letre egy öntöző kanna viz használtatik fel 
azon esetben, ha a viz a csemetekertben 
vagy annak közvetlen közelében van, szük
séges férfi- vagy asszony napszám ......... o -i 0-2 0-3

17 100 n  f i területen 125—250 kgr. (0'25—0 '5  szekér)
m a r h a t r á g y á n a k  szétteregetéséhez és 
kapa segélyével a földdel való összekeve
réséhez, ha a trágya a csemetekertben, vagy 
annak közvetlen közelében van felhalmozva,
szükséges a föld minősége és a trágya meny- 
nyisége szerint férfi- vagy asszony napszám 0-3 0-4 0*5

18 100 ti f i területnek co m p o st, g y e p trá g y a , vagy
e rd e i te le v é n y fö ld d e l 4—5 cm  vastagon 
való feltöltéséhez és a földdel való felkeve
réséhez, ha a trágyázásra használt anyag a
csemetekertekben, vagy azoknak közvetlen 
közelében van felhalmozva, szükséges férfi-
vagy asszony napszám, a föld minősége és 
a trágya anyag mennyisége szerint ___ _ !-5 2-0 2 5

19 1000 drb 1—2 éves fen y ő  csem e tén ek  á tü lte té s é -
hez (iskolázás) ültetőfával, szükséges asz- 
szony napszám, a föld minősége és a cse
meték nagysága szerint ............... .................. 0-9 1 -o 2-0

20 1000 drb 1—2 éves le n y ő  csem e tén ek  á tü lte té s é -
hez (iskolázás), ha a csemeték kapával 
vagy barázdahuzó ekével készített baráz-
dába az iskolázó léc segélyével ültettet- 
nek el, szükséges asszony napszám a föld 
minősége és a csemeték nagysága szerint... 0-G 0-8 1 *5

21 1000 drb 1—2 éves lom b o s  cs em et e  á t ü l t e t é s é h e z
(iskolázás), ha a csemeték ültetőfával ültet-
tetnek el, szükséges asszony napszám a 
föld minősége és a csemeték nagysága szerint 1 0 1-5 3-0

22 1000 dib 1—2 éves lombo s  csemete  á t ü l t e t é sé h ez
(iskolázás), ha a csemeték kapával vagy

Jó í Közép-! Rossz 
! szerű ;

viszonyok között 
szükséges napszám
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szükséges napszám

barázdahuzó  ekével készített barázdába  ül-
tettetnek el az iskolázó léc segélyével, 
szükséges asszony napszám  a föld m inősége 
és a  csemeték nagysága szerint ___ . . .  . . . 0 -8  i 1-2 2 -8

23 ICO m - területen a s o r k ö z ö k n e k  m o h á v a l  v a ló
k i r a k á s á h o z ,  a  moh gyűjtése és szállí
tásán  kívül szükséges asszony- vágj- gyer
mek napszám  a m ohtakaró vastagsága és 
a  m oha m inősége szerint ............................... 0 -5  j 0 -6  0 -8

24 1000 drb c s e m e t é n e k  k i s z e d é s e ,  megnyesése,
szalm a és moha közé, vagy kosarakba, lá 
dákba való csom agolásához, a  csemeték 
nagj-sága és a csom agolás m inősége szerint 
szükséges férfi- vagy asszonj' napszám  . . . 0 25 0 -5  1-0

25 1000 drb s u h á n g  k i s z e d é s e ,  megnvesése és szalm a
és m oha közé való csom agolásához szük
séges, a  csemeték nagysága és a csom agolás 
minősége szerint férfi napszám ......................... 0 5 1-5 | 3 -0

26 10 m 3 c o m p o s t  e l ő á l l í t á s a ,  vagyis a gyephantok-
nak, alom nak kupaczba való összerakásá
hoz, rétegenként 2— 3 cm vastagon égetett 
mészszel való bchintéséhez, befedéséhez és 
nyáron á t 2-szer való átrakásához 5 —8 
férfi napszám  és 2 hl. égetett mész . . .  . . . 5 6 8

27 100 m - területről leszedett 3—-4 cm vastag, gj'eptóg-
Iáknak (3—4 m 3) szárítása  és g j - e p h a m u v á  
v a ló  f e l é g e t é s é h e z  szükséges férfi nap-
szám  .............. . ................................ ...  . _ . 0 -6  1 1 .5  j 1 'S

2S 1 m hosszú, 1 '3 — 1-5 m  m agas s ö v é n j fk e r í t é s
előállításához szükséges, az anyagok term e
lése és szállítása nélkül, a  kerítés an yag  és 
a föld minősége szerint férfi napszám .._ . ..  
A n y a g o k :  3 darab  1 '6 — 1 '8  m  hosszú,

0 ’ 15 0 -2  0 -3

8— 10 cm  vastag  göm bölyű vagy hasított 
k a ró ; 1 '5  köteg 2 "5 —3 m  hosszú  és 
30 cm vastag  fonó vessző.

29 1 m hosszú. 2 m  m agas s ö v é n j - k e r i t é s  készítés-
hez szükséges férfi napszám , az anjmgok 
term elése és szállítása nélkül, a kerítés anyag
és a föld m inősége szerin t szü k ség es...........
A n y a g o k :  3 drb 2 '5  m  hosszú, 8— 10 cm

0 ’25 0 -3  | 0 -4

vastag  göm bölyű vagy hasított karó. 
2 köteg 2 '5 — 3 m  hosszú fonó vessző.

30 1 m hosszú, 1 ’20— 1 '5 0  m  m agas t ö v i s k e r i t é s
készítéshez szükséges, az anyagok termelése 
és szállítása nélkül, a  kerítés anyag  és föld
minősége szerint férfi napszám .........................
A n v a g o k :  3 drb 1 '5 0 — 1 '8 0  m hosszú.

0-0S  0-1 0-12

8 — 10 cm vastag  göm bölyű vagy hasított 
karó, 0 ' 15 szekér tövis.

31 1 m hosszú, 1—-1 '5  m m agas r u d k e r i t é s  előálli-
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Jó Közép
szerű Rossz

Egység
c viszonyok között

CD szükséges napszám

tásához 3 rúdból, ha m inden 2 m éterre 
bevert két-két göm bölyű karó közé a  rudak 
guzszsal vannak megerősítve, szükséges, a  
kerítés anyag és föld minősége szerint, az 
anyagok term elésén és szállításán kívül férfi
napszám  ... ...................................................
A n y a g o k :  3 /« hosszú, 4 —8 cm vastag

0-05 0-08 o - io

rúd, 1 drb 1 '3 — 1 '8  m hosszú, 6— 8 cm 
vastag  göm bölyű karó és 3 darab  gúzs.

32 1 m hosszú, 1 — 1-5 /« m agas r u d k e r i t é s  készi-
téséhez, ha  a  rudak m inden 3 m éternyire 
bevert vastagabb göm bölyű karókhoz fa
szögekkel szegeztetnek, a  kerítés anvag és
föld m inősége szerint szükséges férfi nap
szám. anyag nélkül ........... o - i 0-15 0 -2 0  '
A n y a g o k  : 3 m hosszú, 4 —8 cm vastag

rúd, minden 3 ni-re 1 drb 1 ’3 — 1 -8 m 
hosszú, 10— lő  cm vastag karó.

33 1 m hosszú, 1 '2 — 1 '8  m m agas p a t i c s  k e r í t é s
készítéséhez, ha az oszlopok 3 /«-nyi távol-
ságban állanak, és a  3 keresztrud facövekek-
kel szegeztetik az oszlopokhoz, a  kerítés 
an yag  és föld m inősége szerint szükséges
férfi napszám , anyag  nélkü l... ___ . .  .
A n y a g  : 3 m hosszú, 8 — 10 cm vastag  rúd,

0-25 0-30 0-35

m inden 3 m-re 1 darab  1 ‘7— 2 '3  m h., 
12— 18 cm vastag  göm bölyű oszlop, 12— 
15 db 3— 5 cm vastag, 1 '2— 1 ‘8 m h. patics.

34 1 m hosszú, 1 *5— 1*8 m m agas l é c k e r í t é s  ké-
szitéséhez erdei lécből, ha  a  göm bölyű 
oszlopok egym ástól 3 /«-nvire állanak, s 
azokhoz a  két göm bölyű keresztrud és a 
lécek vasszegekkel erősittetnek fel, a kerítés
anyag és föld minősége szerint szükséges
férfi napszám , an3’ag  nélkül . .  — . . __
A n y a g o k :  2 /« hosszú, 12— 15 cm vastag

0-25 0 -3 0 0 -5 0

rúd, m inden 3 /«-re 1 drb 2 0— 2'3 m 
hosszú, 15— 18 cm vastag  göm bölyű
oszlop, 10— 12 darab 4 — 5 cm vastag, 
1 5 — 1-8 /« h. erdei léc, 30 lécszög és min-
den oszlophoz átlagosan 3 db padlószög.

35 1 m hosszú, 1 '5— 1'8 /« m agas l é c k e r í t é s h e z
faragott oszlopokkal, keresztheved erekkel és 
fűrészelt lécekkel, ha az oszlopok 3 w-nyire
allanak egymástól és hevederekkel együtt 
göm bölyű fából faragtatnak, szükséges ács 
napszám , anyag nélkül . .................... . . .  . . . 0 -4 0 0 -5 0
férfi n ap sz ám ... ......................... . . . . . . .
A n y a g o k :  2 m hosszú, 15 cm vastag  göm-

0-15 0 '2 0

bölyü fa a hevederekhez, m inden 3 m-re 
1 d rb  1'7— 2'8 /« hosszú , 20 cm vastag

V a d a s: Erdőm üveléstan. 4 4
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1 m

1 m 

1 m 

100 drb

100 drb 
100 drb

göm bölyű fa  az oszlopokhoz, és 10 drb 
1 '2— 1‘8 m  h. léc, 20 drb lécszög és min
den oszlophoz átlagosan 3 drb padlószög. 

hosszú, 1'5— 2 m  m agas d e s z k a k e r í t é s h e z ,  
ha a  deszkák egymástól 3 /«-nyíre álló fa
rago tt oszlopokra szegezett 2 kereszt heve
derre szegeztetnek lel és az oszlopok, he
vederek göm bölyű fából faragtatnak, szük
séges ács napszám  ..............._ . .... ........ . .  ___ j
férfi napszám , anyag  nélkü l... . . .  ..............
A n y a g o k :  2 m  hosszú, 15— 20 cm  vastag  

göm bölyű fa hevedernek, m inden 3 m-re 
1 drb 2 '4 —3 m  hosszú, 20—2b  cm  vastag 
göm bölyű oszlopok, 3 drb 1'5— 2 rn h., 
25 cm  széles deszka, 16 db lécszög és min
den oszlophoz átlagosan 4 drb. padlószög. 

hosszú, felül 150 cm, alul 25 cm  széles és 1 
m  mély á r o k  k é s z í t é s é h e z  szükséges 
férfi napszám , a talaj m inősége szerint . . .  

hosszú, felül 100 cm, alul 25 cm  széles, 50 cm 
mély á r o k  k é s z í t é s é h e z  szükséges férfi 
napszám  a föld minősége szerint ___ ...

1 '8— 2'5 m  hosszú hasított keritéskaró készí
téséhez tölgyfából, a  fa döntésével együtt 
szükséges férfi napszám , a  szerint, a  mint
a fa könnyebben vagy nehezebben hasad_

ugyanilyen, de 3 m  h. keritéskaró készítéséhez 
darab  l -8— 2'5 m  hosszú  hasíto tt keritéskaró 

készítéséhez lágy fából, a  szerint, a mint a 
fa  könnyebben vagy  nehezebben hasad, 
szükséges férfi napszám  a fa döntésével 
együtt . . . ................ ................... . ................... . .

100 drb

1 köteg

1

100 drb

100 drb 
100 drb

1 /«3

1‘8—2'5 m hosszú, 5—10 cm vastag göm
bölyű karó készítéséhez, meghegyezéssel
szükséges férfi napszám... . ..  ... . . . _...

30 cm vastag, vagyis 50—100 darab 2—3 m 
hosszú szál keritésvessző előállításához
szükséges férfi napszám... .............. ....... ...

kétfogatu szekér tövis termeléséhez és a tövis
nek a szekérre való felrakásához szükséges
férfi napszám_ ______  _... ... .............

1‘5—2 m hosszú, 5—6 cm széles hasított 
patics készítéséhez kémén}' fából szükséges 
férfi napszám, a fa hasadékonysága szerint 

ugyanilv patics készítéséhez lágy fából . ..  ... 
1'5—2 m hosszú, 4—5 cm vastag erdei léc 

készítéséhez, kemény- vagy lágy fából, szük
séges férfi napszám ... . . .  ___ _________

mohának az erdőben, kövekről, fákról zsákokba 
való gyűjtéséhez szükséges férfi-vagy asszony 
napszám _______... ...................................

Jó közép
szerű

Rossz

viszonyok között 
szükséges napszám

0 * 3 5 0 - 4 0
0 - 1 5 0-20

0 - 1 5 0 - 3 0 0 - 5 0

0 - 0 5 0 - 1 5 0-20

2 ' 5 3 4
3 3 ' 5 5

9

! “
2 ' 5 3

1-0 1 - 5 2-0

0-02 0 - 0 4 0 - 0 6

j  0 - 5 0-8 1-0

! 0 - 8 ' 1-0 1-20
1 0 - 5 0 0-8 1-0

0-8 1-2 1 - 5 0

0 * 5 — 1-00
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A  m áranm vos-szigcti m. kir. erdőigazgatóság kerületére érvényes 
s  Bekény A ladár m. kir. erdőrendezö á lta l összeállított, erdőműve
lési m unkaszükséglet és illeték-kiszabás szerin t:

I. A csem e ten ev e lés re  sz ü k sé g es  te rü le t  és m ag m en n y iség .

a A vetésnél
; bevetéséhez Iskolázásnál

c- 'tz o séhez szükséges szükséges

N O 4 'V

Fanem 1 ü
j 1

1-2 eí :Sl jó c jó ,
OC

o -2 S ti tt o = g -
O £ Ü 2 IÜ £L NO magból magból táv. >>tßO

jévj db 111. in- gramm kgramm cm. íjj2

Lúczfenvö ... i 300 3-33 0-CG 18 27 2-88 4-09
9 150 6-06 1-33 21 32 1-58 2-41 — — —
3 100 10-00 2-00 25 37 1-25 1-85 15 3 4-50 .
4 80 12-50 2-50 28 • 43 1-12 1-72 20 5 10-00 >
5 — — — — — — — 25 8 20-00 ’S

Jegenvefenyő... 1 200 5-00 1-00 194 290 19-40 29-00 — —
2 150 6-60 1-33 231 375 17-37 28-19 — — Ui _.
3 10040-00 2-00 269 438 13-45 21-90 — — __ 5 0
4 60 16 * 66 3-33 380 500 11-40 15-00 15 4 6-00 > -'S
5 —! — — — — — — 20 8 16-00
6 —. — — — — — — 2010; 20.00

Yörösfenyö ... 1 200 5-00 1 -oo 28 35 2-80 3-50 — — C *?
2 10040-00 2-00 33 42 1-65 2-10 — — ■X §
3 50 20-00 4-00. 40 55 1 -oo 1-40 3045 45-00 0
4 — — — — — — — 40 254 00-00 C CYl-o

Erdeifenvö _ 1 200 5.-00 1 -oo 18 27 1-80 2-70 — — — > íj£ :32 150 6-66 1-33 21 32 1 *5b 2-41 15 5 7"50 =° c
3 50 20-00 4-00 25 37 0-60 0-90 20 8 16-00 2  -o
4 — — — — — — — 30 20 60-00
5 —i — — — — — 50;40 200-00 5 6

Feketefenvő... i 200 5-00 1-00 62 100 6-20 10-00 — — ^  O Öfi 53
2_ 150 6-66 1-33 74 120 5 "56 9-02 15 5 7"50 OJ1
3 i 50,20-00 4-00 86 140 2-15 3-50 20 8 16-00 'U —. 0
4 __ __ — — — — 30 20 60-00, Ati c/i rt «-• *
5 __j _ __ — ----1 — — ;50:40,200-00

j Havasifenyő_ 1 180 5-55 1-11 893]11901180‘ 45t 107 • 21 — — ----I 4-. 5*3
2_ 150 6-66 1-33:1071 1428;;S0 • 52 107-37 — — -2 '2
3 100 10-00 2"00 1614 2160,S0"70 ÍOS’OO — — s  - s
4 __ |i __ — ----! ----1 — — :2015 30-001
5 __ j __ — — — ! — — j22 20 40-00 w 0 0er >

L i t é r  Hektó liter tr.'e

Kocsántalan 1 C0!16-G6 3-33 6 8 ; 1-80 2-40' — — — NW
tölgy ............. 2 40 25-00 5-00 7 10 1 "50 2-00 — — <

3 30i 33" 33 6-66 8 11 1-20 1-66 3015 45-00:
4 — V — ----! ----1 — — —;40 20 80-00
5 —1 — — — — — ■50 30150-00’

44*
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II. Csemetekert telepítés.

Szükséges napszám

Egység A munka megjelölése

100

6

7

8 
9

10

11
12

13

14

15

16
17

18

19
20 
21

22
23
24

25

26

27

minőség mennyi
ség

G yephántás közönséges kerti szerszám okkal,
porhanyós tala jú  ré ten  vagy legelőn, a
gyeptéglák elhordásával és a  közelben való
összerakásával együtt .............................. .  . . . kézinap. 1-10

U gyanaz a m unka agyagos talajon . ..  . . .  . . . yy 2*12
U gyanaz a  m unka kötött agyagtalajon vagy

| m ohos vizenyős réten . . .  . . ......................... 4 '64
A tüskök kiirtása, a  hulladék elhordása, elége-

tése és a  terület k itakarítása tisz ta  vágás-
területen ........... . . .  — ................................- . 7-00

i Ugyanez a m unka lomos vágásterületen—. . . . 8-50
| Ugyanez a  m unka széltöréses vagy bükkcser-

jével benőtt területen ......................... . . . . . 10-00
I A terület egyszeri felszántása szántóföldön

vagy hom okos talajon  .............. ........................ igásnap. 0-02
j Ugyanaz a m unka agyagos talajon .................. yy 0-04
j Ugyanaz a  m unka réten, legelőn vagy szívós

a g y a g ta la jo n ..................... . ................................ yy 0-06
j A terület egyszeri beboronálása porhanyós

vagy hom okos talajon . ..  ....................... . . . 0 0 2
U gyanaz a  m unka agyagos t a l a j o n .................. yy 0-03
A területnek 20— 30 c m . mélyen való felásása,

a  gyökerek és kövek kiszedése és a  talaj
elegyengetése, m űvelés a la tt álló t a la jo n __ kézinap. 1-90

U gyanaz a  m unka kisebb kövekkel kevert
hom okos agyagtalajon  ................ . yy 3-40

| Ugyanaz a  m unka szívós agyag vagy köves
ta la jo n . . ......... ... ................. ........... . . .  . . .  . . . „ 5-43

A m ár felásott terület m ásodszori felásása és
begereblyélése porhanyó kerti ta la jo n __ . . . 1-17

Ugyanaz a m unka hom okos agyagtalajon  . . . 1-81
Ugyanez a  munka szívós agyag vagy kavicsos

talajon................................... ..  ................... yy 2-62
Agykészités és a gyomláló ösvények kitapo-

sása porhanyó kerti talajon ... ............... 0-20
Ugyanaz a munka homokos agyagtalajon ... ,, 0-60
Ugyanaz a munka szívós agyagtalajon ... ... yy 0-90
A vetésbarázdák készítése, a mag elvetése és

betakarása porhanyó kerti talajon (Mag-
szükséglet a kimutatásból) ... —........... ... yy 0-72

j Ugyanaz a munka homokos agyagtalajon ... 0-92
Ugyanaz a munka szívós agyagtalajon _ ... ,, 1-57
Az ágyak befedése a madarak ellen, fiatal

fákról szedett gályák termelésével együtt... 0-50
Ugyanaz a munka nagy fáról szedett jegenye-

fenyő galylyal ... ... ............................... 0-80
Ugyanaz a munka, ha a galyakat öreg lúc-

fenyőről kell szedni . . . . . .  ... . .. _ 1-00
Ugyanaz a munka tövissel, a tövisszedés nélkül >» 0-70
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Szükséges napszám
A munka megjelölése

30 1 vft
31
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

4 2

43

44|

45

46

47

1 fm .

minőség ! mennyi -
ség

100 drb

1 kötés 

1 fm .

területen 0 '25 szekér istáló trágyának széttere- 
getése és a  földdel való összekeverése por
hanyó ta la jo n ............... . . .  _____ ___ . . .

területen 0 '50 szekér istaló trágyának széttere- 
getése és a földdel való összekeverése sz í
vós agyag tala jon ............................ . .... . . .

főútnak 10— 20 c m .-re való kimélyitése, az 
u tpárkány elkészítése porhanyó talajon  . . .

Ugyanaz a m unka szívós agyagtalajon ...........
felül 50 c m ., alul 25 c m . széles, 40 — 50 c m .  

mély vízlevezető árok készítése porhanyó
tala jon__ __ __ __. . .  . . .  ___  . . .  . . . _____

Ugyanaz a  m unka köves vagy szívós agyag
ta la jo n __. . .  . . . ___ ___  . . .  . . . __ __. . .  . . .

1’5 m .  m agas karó közé rako tt rudkerités 
készítése 5— 10 c m . v astag  rudakból anyag
term elés nélkül __ __ _____ ___  __ _____

ilyen kerítéshez szükséges anyag  : 1 db 2 m .  h., 
8— 10 c m . vastag  rúd és 3 db 2 m .  h.,
5— 7 c m . vastag  rúd term elése .......................

karó  közé rakott, 1*5 m .  m agas rekeszhasáb- 
kerités, friss fenyőhasitványokból anyagter
melés nékül __. . .  . . .  ....................  ..................

ilyen kerítéshez szükséges 3 db 2— 3 m .  h. 
rekeszhasáb és 1 db 2 m .  h. karó készítése 
20— 30 c m . vastag  frissen döntött fenyőfából 

karó közé rako tt 1’5 m .  m agas rekeszhasáb- 
kerités készítése fenyőfavágási hulladékból 
vágj' bükkfahasitványokból anyagterm elés
n é lk ü l ............................ . .......................................

ilj'en kerítéshez szükséges 3 db 2—3 m .  h. 
rekeszhasáb és 1 db 2 m .  h. karó termelése 
hulladékfenj'őfából vág)' bükkből ..................

1 0 — 1 '5 m .  m agas sövénykerités előállítása
fenyőrőzséből anj'agterm elés n é lk ü l .................

ugyanilj'en m unka tölgy, bükk, vágj' g j'ertyán-
rőzséből anj’agtermelés n é lk ü l ...........— . . .

ugj'anilj'en m unka fűz, vágj’ mogj’orórőzséből
anyagterm elés nélkül........... — -...................—

sövénj’kerités előállításához szükséges 3 db 2 m .  
hosszú karó és 3 db 30 c m . átm érőjű fonó 
rőzsekö tés... . . .  — -............. — — — — —

2 m .  hosszú, 5— 6 c m .  vastag  göm bölyű karó
term elése és kihegyezése .............................—

vagj’is 5 0 — 100 db 2—3 m .  hosszú  fonórőzse
te rm e lé se __— —.............. — — — - — — —

1’5 m. m agas töviskerités készítése anyag
term elés nélkül — — —  . . .  — — ...........

ilj’en kerítéshez szükséges a n y a g : 3 db 2 m .  
hosszú karó és 0 ’15 szekér tövis . . .  . . .  —

kézi nap.

férfi nap.

férfi nap.

0’30

0’50

002
0’04

! 0’03 

j 0 ’ 0 5

0-04

0’03

0’08

008

0-10

o - l l

0’30

0’20

0-15

1’50

0’05

0’12
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Egység

48

49

50
51

52

53
54
55

56

57

58

59

60 

61

62

63

64

100 drb

1 fm .

100 drb

Szükséges napszám

100 drb

1 szekér 
1 fm .

100 drb

1 "fm.

A munka megjelölése

2—3 m. hosszú hasított keritéskaró termelése
keményfából ... ............._............ _............. ...

2—3 m. hosszú hasított keritéskaró termelése
lágyfából _i_  ... __  ... _ ... _ _ ...

tövis termelése és felterhelése... . . . ...............
1— Tő m. magas rudkerités előállítása 3 db 

rúdból, ha a rudak minden 3 «.-re levert
2 db karó közé guzszsal erösittetnek.........

ilyen kerítés előállításához szükséges 3 m. j
hosszú, 4—8 cm. vastag rúd, 1 db 2 « . h.,
6—8 cm. vastag karó és 3 db gúzs .........

3 m. h. rúd termelése keményfából ... ... ...
3 m. h. rúd termelése lágyfából ................ ...
l'O—1'5 m. magas rudkerités előállítása, ha a 

rudak minden 3 «.-re levert vastag, gönt- j 
bölyü karóhoz faszögekkel vannak odaérő- !
sitve, anyagtermelés nélkül................... . ... j

ilyen kerítéshez szükséges anyag : 1 db 3 « . j 
hosszú, 4—8 cm. vastag rúd és minden 1
3 méterre 1 db 1*5— 1'8 « . h„ 10— 15 cm. \
vastag, gömbölyű karó (Anyagtermelést j 
lásd előbb) . ..  ... ... ____... __ ' _ _

l'O—1'5 « . magas paticskerités előállítása, 
ha az oszlopok minden 3 « . távolságban 
állanak és a 3 drb keresztrud facövekekkel 
van az oszlopokhoz szegezve, anyagterme
lés nélkül.............. .............. . . ______. . . ___

ilyen kerítéshez szükséges anyag : 1 db 3 « . 
hosszú, 8—10 cm. vastag rúd, minden 
3 méterre 1 db 2 « . h„ 10—20 cm. vastag 
gömbölyű oszlop és 12—15 db 1'5—1.8 « . j
hosszú, 3—5 cm. vastag patics ____...

2 « . hosszú, 5—6 cm. vastag patics terme
lése keményfából_... __ ___. . . ______ ...

2 m. hosszú 5—6 cvi. vastag patics termelése
lágyfából ............. ........ ...................................

1*5— 1'8 « .  magas léckerítés előállítása erdei 
lécekből, ha az oszlopok egymástól 3 « . 
távolságra állanak és a lécek vasszegekkel 
erösittetnek oda, anyagtermelés nélkül 

ilyen kerítéshez szükséges anyag: minden 
3 «.-re 1 db 2—2'5 « .  hosszú, 15—25 cm. 
vastag gömbölyű oszlop 2 fm. 12—15 cm. 
vastag rúd a hevederekre, 10—12 darab 
4—5 cm. vastag erdei léc, 30 darab léc
szög és oszloponkint 2 db padlószög__...

2 m. hosszú, 4—5 cm. vastag erdei léc ké
szítése keményfából......... ..................... . ...

2 m. hosszú, 4—5 cm. vastag erdei léc ké
szítése lágyfából . . . _. . . ........................... .

mennyi-

férfi nap.

férfi nap.

3'00

2'50
0'90

0'40

3.50
2'00

0-20

férfi nap.

férfi nap.

férfi nap.

0'30

l'OO

0'80

0'50

1'80

1-20
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Szükséges napszám

65

66

67

68

69

Egység i

1 fm .

A munka megjelölése
mennyi-

ács nap. 
férfi nap.

71

73
74

1'5—1'8 m. magas léckerítés előállítása fara
gott oszlopok és hevederekkel, fűrészelt j 
lécekből, ha az oszlopok egymástól 3 m.-re 
állanak és a hevederekkel együtt gömbölyű I ács nap.
fából faragtatnak ki ... ...  ................... ... : férfi nap.

ilyen kerítéshez szükséges anyag: az oszlo- j 
pokra minden 3 méter után 1 db 1'7—2'5 m. I 
hosszú, 20 cm. vastag gömbölyű fa, a heve- j 
derekre 2 m. hosszú 15 cm. vastag göm
bölyű fa 12— 18 fm . fűrészelt léc, oszlo
ponként 3 db padlószög és 30 db lécszög 

1'5—2'0 m. magas álló deszkakerítés előállí
tása, ha a deszkák 3 /«.-enkint álló faragott 
oszlopok között vízszintes kereszthevede
rekhez szegeztetnek és az oszlopok a heve
derekkel együtt gömbölyű fából faragtatnak
ki, anyag nélkül ... ... . . . ____ ... ... ...

ilyen kerítéshez szükséges anyag: minden 
3 méterre 1 db 2’5—3'0 m. hosszú, 20—25 cm. 
vastag gömbölyű oszlop, 2 fm . 15—20 cm. 
gömbölyű fa a hevederekre, 4 db 1'5—2 m. 
hosszú, 25 cm. széles deszka, 16 db léc
szög és oszloponkint 3 db padlószög ... ... 

ugró léc készítése (szarvas ellen) bármely 
kerítés fölé 1 —1'5 m. magasságban, ha a 
léctartó karók 3 méterenkint a földbe veret
nek, vagy a kerítésoszlopokhoz erős fa- 
cövekkel oda erősittetnek és azokra a 
3 db keresztléc vasszeggel szegeztetik oda, 
anyagtermelés nélkül ... ... ... ... lágyfából

keményfából
ilyen kerítéshez szükséges anyag: 3 »/.-enkint 

1 db 3‘0 m. hosszú, 8—10 cm. vastag karó,
3 fm . 5—6 cm. vastag erdei léc és 8 db 
lécszeg. (Az anyagtermelést lásd fentebb.)

III. Csemetekert fentartása és ápolása.
100 m- \ A területnek komposzttal, gyeptrágyával, erdei 

televénynyel 4—5 cm. vastagon való bete- 
ritése és a földdei való összekeverése, ha 
a trágyaszer a közelben van felhalmozva... 

A csemeték kiszedése után üresen maradó 
terület felásása, elegyengetése és begereb- 
lyélése homokos, porhanyó kertitalajon ... 

Ugyanaz a munka agyagos talajon — — — 
Ugyanaz a munka szívós agyagos vagy ka

vicsos talajon... . ..  ... .............— .... .........
Gyomláló ösvények kitaposása, ágykészités 

porhanyó kerti talajon ... ... _ — — —

0-50
020

0-40
0-20

férfi nap. 0-15
0-20

kézi nap. 2-0

1'17
1-81

2'62

0-30
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76 100 m- Ugyanaz a munka agyagos talajon ........ kézi nap. 0-60
77 99 Ugyanaz a munka szívós agyag talajon... ... „ 0.90
78 „ A vetésbarázdák készítése, mag elvetése és

betakarása porhanyó talajon ........... ..  ... 0-72
79 V Ugyanaz a munka agyagos talajon .........  ... ■ 9 0-92
80 Ugyanaz a munka szívós agyagos vagy ka-

vicsos talajon......... ......................................... 1-57
81 Az ágyak befedése a madarak ellen fiatal fák-

ról szedett gályákkal anyagtermeléssel együtt » 0-50
: 82 Ugyanez a munka jtagy fákról szedett jege-

nyefenyő gályákkal . . . . .  ............. „ 0-80
83 Ugyanaz a munka nagy fákról szedett lúc-

fenyő gályákkal ......................... ..  ............. . 1-00
84 Ugyanaz a munka tövissel, anyagtermelés

nélkül . . . . . . .  .........  _ . .......................... 0'70
85 A gályák, vagy tövis leszedése és halomba

rakása . . ... ... ................................. ,, 0'30
86 ,, Egyszeri gyomlálás porhanyó kerti talajon — 99 l ’Oo
87 Ugyanaz a munka agyagos talajon ... ... ... l'6o
8S Ugyanazon munka szívós agyagtalajon _ _ 2-0Ö
89 99 A sorközök egyszeri megkapálása porhanyó

talajon... ... ...................... ... ... . . . . . . . „ 0-20
90 ,, Ugyanaz a munka agvagos talajon ... ... . . 0-40
91 ,, Ugyanaz a munka szívós agyagtalajon . ..  ... 0-60
92 Egyszeri öntözés, ha a víz a közelben van ... ,, 0-20
93 99 A sorközök mohával való kirakása mohaszedés

nélkül —............................ . .........  . ......... 1 '50
94 1 nfi Moha szedése (100 m- után 2 nfi) _ ... ... ,, 1-00
95 100 m- A moha kiszedése és halomba rakása — ... ,, 0-70
96 ,, A sürü vetésből származó csemete sorok olló-

val vagy gyomlálás által való kiritkitása ... »9 1-50
97 99 Az ágyak beámyékolása fenyő vág}' bükk

gályákkal galyszedés és állványkészitéssel
együtt................ ............................  .......... ... férfi nap. 1-50

98 »» A gályák kicserélése galyszedéssel együtt ... „ 0-70
99 9* A gályák leszedése és halomba ra k á sa ......... ,, 0-30

100 1 fm . Rekeszhasáb, rúd, patics vagy töviskerités
fentartására évenkint........................................ . . 0-02

101 1 m 2 Útnak egyszeri garaszolása kézi nap. o-oi
102 1000 drb 1—2 éves lomboscsemete kiszedése és ültető-

fával való átiskolázása porhanyó talajon ... 1-50
103 99 Ugyanaz a munka agyag talajon...................... 3-50
104 „ 1—2 éves fenyő-csemete kiszedése és ültető-

fával való beiskolázása porhanyó talajon ... 1-00
105 99 Ugyanez a munka agyagtalajon ................ 9 9 2-00
106 ,, 2—3 éves lomboscsemete kiszedése, átváloga-

tása, a gyökerek megnyesése, megolvasása,
1/r darabonkint guzszsal való csomóba kö-
tése és a közelben való bevermelése por-
hányó talajon... ... ................... ............. . 99 0-35
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107 1000 drb Ugyanez a munka agyag talajon . ..  . . ... kézi nap. 0.70
108 >> 2—3 éves fenyőcsemete kiszedése, átváloga-

tása, megolvasása, 100 dbonkint csomóba
kötése és a közelben való elvermelése por-
hányó talajon...................... 0.15

109 Ugyanez a munka agyagos talajon _... ... ,, 0.35
110 2—3 éves csomóba kötött lombos csemete,

kosarakba, nedves moha közé való csórna-
golása (1 lm. 2—3 kosár és kosarankint
6-01 nfi moha) ... .............. . ................ ,, o-io

111 ,, 2—3 éves csomóba kötött fenyőcsemete kosa-
rakba való csomagolása (1 m. 1 db kosár) >> 0-05

112 2—3 éves, kosárba csomagolt lombos csemete
szállítása óránkint és 1000 dbonkint átlag
szekéren .................................. fuvarnap. 0-07

lóháton hátasló 0-25
emberháton férfi nap. 0-50

113 >> 2—3 éves, kosárba csomagolt fenyőcsemete
szállítása óránkint és 1000 darabonkint
szekéren ............... ... ........................... ... fuvarnap. 0-04

lóháton hátasló 0-12
emberháton férfi nap. 0 -251

114 lombcsemete nevelése kerül átlagosan 1 éves kézi nap. 4*5
9" >) 5*5
3 „ ,, 6'5

115 fenyőcsemete nevelése kerül átlagosan 1 éves 1-2
9 2-4
3 „ 3-0

116 ?» egyszer iskolázott 4 éves lomboscsemete ne-
nevelése kerül átlag ... __ . _... ,, 7-0

117 egyszer iskolázott 4 éves csemete nevelése
kerül átlag .............. _ . ... — ... ” 3-5
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BETŰRENDES NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ
Abies Douglasii Lindl. 116.

„ excelsa DC. 24—29.
„ Nordmanniana Spach. 116.
V pectinata DC. 30—34.

Acer L. 87-—89.
„ negundo 116.

Acintos talaj 451.
Aesculus hippocastanum L. 111. 
Ágdugvány 379.
Agyagtalaj 118.
Ailanthus glandulosa Desf. 112, 113. 
Akácfa 108, 109.

„ mag vetése 275.
„ sarjerdő felújítása 578. 

Alátelepítés 501, 545, 573, 652. 
Alátelepített erdő 137.
Alattas állab 14, 430.
Alemann-féle ékelő ültetés 441.

„ kunyhós módszere 218. 
Alers-féle ágtartó villa 648.

„ „ javított rudas fűrész 646.
„ „ rudas fűrész 645.

Aljfa 141, 601, 602, 610. 
Alkalmazkodási képesség 126, 127. 
Állab 11, 650.

„ alak 146, 148, 587.
,, átalakítások 650.
„ „ erdőalak változtatá

sával 670.
„ „ fanem változtatásá

val 651—669.
„ felújítása 14.
„ jellegzése 11.
„ képzés szabályossága 18.
„ minősége 18.
„ növekedése 13.
„ növekedés viszonyai 177.
„ részei 14.
„ telepítés 14.
„ záródása 11.

Állandó csemetekert 289, 290.
„ elegyítés 149.

Állati trágya 317.
Alnus glutinosa Gärtn. 94—97.

„ incana Willd. 97, 98.
„ viridis DC. 98, 99.

Általános elvek és szabályok a futó
homok erdősítésénél 480—485. 

Amerikai dió 116, 117.
Anyafa 133, 511, 520.
Anyakőzet 122.
Árnyas fák 16.
Árnyattűrő fák 16.

„ fanemek elegyítése 154— 166._ 
Árokba való ültetés 506.
Ásók 239.
Ásványi trágya 321.
Áterdőlés 1. Erdőlés 627.
Atiskolázás 1. Iskolázás 347.
Átmeneti fanem 501.

„ vágásforduló 616, 670.

B a k  ültetés 454, 459.
Bálványfa 112, 113.
Balzsamos nyár 102.
Barázdába való soros vetés 259. 
Barázdahúzó járom 331.

„ . kapa 331.
Barázdakészítő eszközök 333. 
Barázdanyomó deszka 330, 331.

„ hasáb 335.
Barázdasorthúzó 333.
Barázdás szántás után való vetés 280^ 

„ vetés 235.
Bárd 643.
Barth-féle ültető csőr 450.
Befuvás 479.
Begereblyézés 277.
Begyepesedés futóhomokon 486.
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Berki erdő 144.
„ erdők átalakítása 668.

Betula alba L. 92—94.
Bierdimpfel-féle ültetési mód 452. 
Biermans-féle pörgefúró 450.

„ „ ültetési mód 452.
„ „ vetésmód 342.

Bogárhátas ültetés 454, 459.
„ vetés 277.

Boglárfa 110, 111.
Bohlke-féle földfúró 308.
Boróka 51, 52.
Boronák 242.
Botfa-erdő 140.

„ „ képzése karódugványokkal
466.

Botfa sarj 534.
Botoló erdő 140.

,. „ alak képzésére alkalmas
fanemek 595.

„ sarjerdő 593—597.
Bökőkés 648.
Bucka 480, 491.
Bujtás 381.
Buttlár-féle ültetővas 445.
Bükk 54—58.
Biikkállabok átalakítása jegenyefenyve

sekké 656.
Bükkállabok átalakítása lúcfenyvesekké 

656.
Bükkállabok átalakítása tölgyesekké 661. 
Bükkmakk vetése 272.
Bükk sarjerdő felújítása 576.

„ szálerdő „ 555—559.

Carpinus betulus L. 77—80.
„ orientalis Lamarck 80, 81. 

Carya alba 116, 117.
Castanea japonica 116.

„ vesca Gaertner 75—77. 
Cirbolya fenyő 44—47.
Corylus avellana L. 114.

„ colurna L. 114, 115.
„ tubulosa Willd. 115.

Cölöpkerítés 300.
Cupressus Lawsoniana Murr. 116.

C sákány 239.
Csákányos kapa 239.
Csap 640.
Csapos deszka 355.
Csemetebeszerzés az erdőből 287.

„ csemetekertekből 289.
Csemetefúró 383.
Csemeték beszúrása 496.

I Csemeték csomagolása 392, 407.
„ első iskolázása 351.
„ fajai 285.
„ gondozása 371, 473.
„ iskolázása 347—349.
„ kétszeri iskolázása 357.
„ kiszedése 350, 382, 406.
„ kora 428.
„ megnyesése 371—378.
„ nagysága 428.
,, nyesése 390.
„ osztályozása 390, 407.
„ szállítása 392—395.
„ számlálása 407.
„ tőre vágása 498.
„ védelme 359, 473.

Csemetekert alakja 295.
„ bekerítése 299.
„ beosztása 326.
„ első megművelése 314.
„ fentartása futóhomokon

395—408.
„ gondozása 353.
„ helyének megválasztása 292.
„ másodszori megművelése

315.
„ nagysága 296.
„ talajának javítása 315.
„ talajának megmívelése 311.
„ telepítése futóhomokon 395

—408.
„ területének beosztása 326.
„ trágyázása 315.
„ védelme 353.
„ zárókészüléke 309.

Csemetenevelés 285.
„ dugványokról 378.
„ gyökérdarabokból 381.
„ gyökérsarjakról 380.
„ homlítással 381.
„ költségei 408—415, 686

—697.
Csemeteosztás 495.
Csemeterács 369.
Csemetés 256.
Csemetések gyomlálása 623.

„ hézagainak pótlása 622. 
Csemetesorok tövének feltöltése 365, 370. 
Csemetetávolság 420, 422, 423. 
Csemeteszedő ásó 350, 385. 
Csemeteszükséglet beszerzése 286.

„ kiszámítása 424—426
Csemetezsinór 421.
Cserény 196, 222.
Cserepes ültetés 463.
Cseres erdő 587.

„ „ elegyítése 590.
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Cseres erdő felújítása .591.
„ „ gondozása 591.
„ „ nevelése 591.
„ „ telepítése 588.

Cserfa 73—75.
Cserjés fűzek 107.
Csertölgy 73—75.
Cserző erdő 141, 587.

„ kérges erdő 587.
Csírázás feltételei 216.
Csíráztatás módjai 226—232.

„ rongyban 226.
Csíráztatási próbák 226—232.
Csíráztató készülékek 225.
Csomorosnyárdugvány 479.
Csomós csemeték 286, 385.

„ ültetés 286, 452, 470.
Csonkásodás 2.
Csonka csemeték 286.

„ ,, nevelése 378.
Csontliszt 317.
Csoportos felújító vágás 511, 528.
Csoportos felújítás 528, 543.
Csoportos szálalás 514.
Csoportosan szálait eidő alakja 134.
■Csoportos tölgy 66—68.
Csöves mogyoró 115.

De-Courval-féle sujtókés 643.
Déli szél 539.
Deliblati ültető vas 443.

„ vas 409, 443.
Dió 111—117.
Dió vetése 272.
Dombidomító vas 457.
Dombos ültetés 453—463.
Dombos vetés 236.
Dombültető vas 456.
Dombvidéki erdő 145.
Douglasfenyő 116.
Drótkerítések 306.
Dugványcsemete 379.
Dugványiskola 379.
Dugványozás 465.

„ csonkított vesszőkkel 465.
„ kivitele 465.
„ munkálatai 582—584.

Dugványrudak 595.
Dugványvessző 286, 595. 
Dugványvessző vágási ideje 466, 596.

JEckert-féle erdei eke 242.
„ mélyítő eke 242.

Éger 97, 98.
Égerek felújítása 569.

Égermag vetése 275.
Egersarjerdők 586.
Égetett mész 322.
Egyéb fanemek felújítása 567—570. 
Egyes csemeték 286.
Egyéves magcsemete 285.
Ekék 242.
Ékásó 447.
Ékelő ültetés 441.

„ dombos ültetés 472.
Elegyes állab 148, 167.

„ vetések 284.
Elegyetlen állab 147, 167.
Elegyítése a fanemeknek 154—166. 
Elegyítés előnyei 149.

„ hátrányai 151.
„ szabályai 152.

Elmaradott fa 629.
Elnyomott fa 629.
Előhasználat 513.
Előhegységi erdő 146.
Élő kerítés 305.
„ sövény 305.

Előkészítő használat 553.
„ időszak 516, 517.
„ vágás 516, 517, 521. 

Előművelés 269.
Előserdény 624, 625.
Előtelepítés 155.
Elővágás 573.
Első iskolázás 351.
Előtilalom 516, 617.
Elszáradt fa 629.
Emeletes dombültetés 457, 669.

„ zsombékos ültetés 457.
Erdeifenyő 34—39.

„ magvetése 280.
„ szálerdő felújítása 562—565. 

Erdei láncborona 243.
Erdei váltógazdaság 171.
Erdészeti klimatan 3, 117.

„ növénytan 3, 117.
,, talajtan 3, 117.

Erdő 5, 6.
„ alak 130.
„ alakok felújítása 538.
„ „ megváltoztatása 670.
„ felújítás 174.
„ gazdaság 129.
„ gondozása 618.
„ gondozásának munkálatai 622. 

Erdők a múltban 6.
Erdőlés 591, 627, 629.

„ alá kerülő állab törzseinek kije
lölése s vágása 634.

„ kivitelének elvei 631.
„ különböző fokai 630.
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Erdőlés különlegességei 639.
„ után visszamaradt állab 636.

Erdőlésre vonatkozó kísérletek célja 639.
Erdőléstől várható előnyök 638.
Erdőlétesítés 174.
Erdőlő kés 636.
Erdő nevelése 618.

„ nevelésének munkálatai 622.
Erdősítendő terület sajátságai 176.
Erdősítés 15, 174.

„ dugványozással 464.
„ gyökérsarjakkal 464.
,, homlítással 464.
„ kivitele futóhomokon 494.
„ ültetéssel 285.
„ vetéssel 235.

Erdősítések gyomlálása 623.
Erdőtelepítés 174.
Erdő természetes felújításáról 509.
Erdőtörvény 10, 144.
Erdőültetés 416.
Erdővédelemtan 359.
Ereszezni 502,
Erőteljes tölgy 66.
Esslinger-féle vetőléc 336.
Északi szél 539.
Eszközök a talaj megművelésére 236.

Facsoport 5.
Fagereblye 240.
Fagus silvatica L. 54—58.
Fagy 125.

„ elleni védelem csemetekertekben 366.
Fahamu 320.
Fahozadék 639.
Faiskola 289.
Fakalapács 438.
Fakerítések 300.
Fák felnyesése 640.
Fanemek elegyítése 154—166.

„ magjainak gyűjtése 185—190. 
„ megválasztása 167—173, 491. 
„ minősége 176.
„ növekvési menete 152, 153.

Fává növő fűzek 107.
Fehér Hickory 116, 117.
Fejesfa erdőalak képzésére alkalmas 

fanemek 595.
Fejesfa-sarjerdő 593—597.

„ „ vágásának ideje 596.
„ „ „ módja 596.
„ „ vágásfordulója 596.

Fejesfák életkora 597.
,, neveléséről 595.
„ tenyésztéséről 595.

Fejszés kapa 239.

Fekete dió 112, 116, 117.
Fekete-féle tolókás magvető 336. 
Feketefenyő 39—41.

„ felújítása 567.
„ magvetése 283.

Fekvés 123.
Felágyalás 275.
Felemás makk vetés 72.
Felfagyás 368.
Félig dombos ültetés 460.
Felnyesés 641.

„ ideje 641.
„ keresztülvitele 641.

Felnyesésnél használt szerszámok 643. 
Félsuhángok 286.
Felszabadítás időszaka 517, 524. 

i Felszabadító vágás 517, 524.
; Feltétlen erdőtalaj 10.
! Felújítás 129, 130, 617.

„ csoportos felújító vágással 528.
„ felújító tarvágással 532.
,, fokozatos felújító vágással 515. 
„ kora 509—511.
„ magról 509.
„ módja 17.
„ sarjukról 534.
„ tarvágás 511, 532, 543.
„ vágás 512.
„ vezetésének iránya 538.

I Felújult terület 512.
Fenyőerdő 23.

„ jelentősége 23.
Fészek 263.
Fiatalosok hézagainak pótlása 622. 
Fokozatos felújító vágás 511, 515, 546.

548, 551, 555, 560, 564.
Fokozatos ritkítás 515.
Foltok készítése 245.
Foltosvetés 236. 

j Foltvetés 262.
Fonott sövénykerítés 302.
Forgó szél 538.
Főállab 630, 636.
Főfa 141, 601, 602.
Főfák mennyiségének meghatározása 604. 
Főhasználat 11.
Földár 491.
Földfúrók 308.
Földomlásos helyek erdősítése 503, 504. 
Földszintre való vetés földrászórással 

257.
Földvonalzó 260.

| Fraxinus S. 89—92.
„ cinerea 116.

| Futóhomok erdősítésének gyakorlati ki
vitele 485—499.

I Futóhomok erdősítés kivitele 494.
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Futóhomok megkötése 478—490.
„ talajjelegzése 486—490.
„ talaj megmunkálása 492.
„ terület alakviszonyai 490.
,, ültetéseket érhető károsítá-

sok_498.
Futóhomokon erdősítésre szolgáló fa

nemek 485.
Futó talaj 120.
Füstölés 368.
Füzek 103—108.
Füzes felújítása 584 — 586.

„ gondozása 584.
Fiiz-sarjerdő felújítása 580.

Gall} mkkal való takarás 482. 
Gereblyék 240.
Gesztenye vetése 272.
Gipsz 321.

„ talaj 118.
Glédicsfa 109, 110.
Gleditschia triacanthos L. 109, 110. 
Gomolyos csemeték 286.

,, „ kiszedése 383.
„ dombültetés 458.
„ ültetés 435.

Gödrös dombültetés 458.
„ ültetés 434, 437. 

Grünwald-féle csíráztató 227.
Guano 317.

Gyalogfenyő 51, 52.
Gyékényárnyaló 367.
Gyepföíd 321.
Gyephamu 318.

„ készítése 318, 319.
Gyephalmos ültetés 459.

„ hántó eke 318.
„ „ lapát 319.
„ hasogató eke 318.
„ hasító kacor 319.
„ szedő kapa 319.
„ vágó kés 319.

Gyérítő olló 585.
Gvertyánállabok átalakítása tölgyesekké 

'661.
Gyertyánfa 77—80.
Gyertyán felújítása 569.

„ magjának vetése 274.
„ sarjerdő felújítása 575.

Gyom 361.
Gyomlálás ideje 366.
Gyomláló eszközök 362.

„ köröm 362.
„ ösvény 314.

I Gyorsított ritkítás 516. 
Gyökeres dugványok 286. 
Gyökérsarj 534.

„ csemeték 286.
Gyökérsarjhajtások 286. 
Gyökérzet megnyesése 350.

„ minősége 176.
Gyűrűzés 625.

Hacker-féle iskolázó gép 356.
Hagyásfa 553.
Hálószerű drótkerítések 307.
Hamvas éger 97—98.
Hannemann-féle csíráztató 229. 
Hántókapa 238.
Hármas hálózat 417.
Háromélű lyukasztó 265.
Hárs 84—86.

„ felújítása 570.
„ mag vetése 276.

Hársfa sarjerdők 586.
Hasítékba való ültetés 442.

„ „ „ a Biermans-félo
pörgő fúróval 450.

Havasi éger 98, 99.
„ fenyő 44—47.
„ „ felújítása 568.
„ „ magvetése 284.

Hegykúpok felújítása 540.
Hess-féle lyukasztó 264.

„ „ vetővályu 336.
Heves talajú bucka 492.
Heyer-félc csemetefúró 383.

„ „ körgereblye 241.
Hieronymi-féle földfúró 308.
Holland csemetenevelési mód 344. 
Homokhalom 490.
Homoki erdő 145.
Homlítás 381.
Homorú ásó 383, 468.
Homoktalaj 118.
Homok takarása 480.
Honosítás alatt álló fanemek 115—117. 
Húrnusz 121.

„ képződés 127.
„ talaj 118.
„ termelés 127.

Ideiglenes csemetekert 289. 
Időleges elegyítés 148.
Időszaki vágásterület 523.
Ihrig Vilmos földvonalzója 260. 
Irodalom 3.
Irtás 518.
Irtásos szálerdő 138, 544.

Vadas: Erdömfíveléstan. 45
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Irtó kapa 239.
Iskolázás 347, 358.

„ deliblati vassal 409.
„ fafúróval 409.
„ kivitele 349.
„ munkája 352.

Iskolázó állvány (Thygeson-féle) 350. 
„ árok 352.
„ deszka 353, 354.
„ eszközök 349.
„ kapa 355.
„ léc 354.

Iskolázott csemeték 285.
Istállótrágya 324.
Ivanich-féle magvető gép 252.

Jegenyefenyő 30—34.
„ mag 277.
„ szálerdő felújítása 550—

554.
Jelző horog 635.
Jó csemeték ismertető jelei 426.
Juglans regia L. 111, 112.

„ nigra L. 111, 116, 117.
Juhar 87—89.

„ magvetése 276.
Juharok felújítása 570.
Juniperus communis L. 51, 52.

„ nana 52.
„ virginiana 116.

K aco r 376, 636.
Kapa alá való vetés 262, 264.
Kapák 237.
Kapáserdő 598.

„ faneme 599.
Kapás sarjerdő 598—600. 
Karódugványok 466.
Karózás 474.

„ kivitele 474.
Karszt erdősítése 505—509.
Karszt erdősítésére alkalmazott fanemek 

507.
Keleti gyertyánfa 80, 81.
Keleti szél 539.
Kelőcsemete 286.
Kengyeles fűrészek 376, 643.
Kengyel nélküli fűrész 376.
Kertész olló 375.
Kései tölgy 65.’
Későn virító tölgy 65.
Kétkorú szálerdő 137, 545, 574.

„ szálerdő felújítása 570.
Keverék trágya 323.
Kézi eke 353.

Kézi henger 339.
„ kapáló eke 362, 365.

Kézzel való ültetés 437.
„ „ vetés 250.

Kifúvás 479, 480, 491.
Kimagasló fa 629.
Kis lyukasztó 265.
Kiss Ferencz ültetési módja 497. 
Kitakarító vágás 524.
Kocsános tölgy 61—65.
Kocsántalan tölgy 66—68.
Komposzt 323.
Kopárok erdősítése 499—502.
Kopárság 9.
Korai fagy 368.
Kosaras ültetés 464,
Kotyor 491.
Kozesnik-féle ültetés 439.
Kőcsákány 507.
Kőgörgetegek erdősítése 503, 504. 
Könnyű talaj 120.
Kőris 89—92.
Kőrisek felújítása 570.
Kőrismag vetése 275.
Körülgyűrűzés 625.
Körülkarózás 475.
Kősulyok 507.
Kőszénhamu 323.
Közbeültetés 501.
Középcsemeték 285.
Középerdő 130, 141 —143.

„ átalakítása sarjerdővé 676.
„ „ szálalóerdővé 676.
„ „ vágásos szálerdővé

675.
„ előnyei a szálerdő felett 612. 
„ „ a sarjerdő felett 612.
„ főfái elosztásának kivitele

607.
„ vágásának ideje 610.
„ „ módja 610.

Középerdők felújítása 602—607.
„ felújításának kivitele 607.

Középhegységi erdő 146.
Közönséges boróka 51, 52.

„ csemeték 285.
„ ültetőfa 354.

Köztes művelés 269.
Kubikos ásó 240.
Kulissza vágás 532.
Különleges szálerdő alakok 570.

Lapályi erdő 145.
Lapogató deszka 339.
Larix europaea DC. 41—44. 

„ leptolepis 116.
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Laza talaj 120.
Lawson cyprus 116.
Legelő erdő 2, 130, 143. 144.

„ „ beosztása 616.
„ „ felújítása 617.

Legelőerdő képzésére alkalmazható fa- 
nemek 614, 615.

Legelőerdő vágásfordulója 615.
„ záródása 614, 615.

Legeltetés 479.
Legeltetési előtilalom 519.

„ tilalom 516.
„ utótilalom 527.

Lejtősség 294.
Levegő nedvessége 124.
Levitzky csemete nevelési módja 345.
Levret-féle csemete nevelési mód 344.
Lékelő vágás 533, 553.
Lomberdő 23.
Lomblevelű fák 52—117.
Lótos-féle magvető eke 339.
Lucfenyő 24—29.

„ magvetése 278.
„ szálerdő felújítása 545—550.

Lyukasztó fa 264.
„ kapa 457.
„ vas 264, 448.

Lyukba ültetés 442.
„ „ trágyahozzáadással 452.

Lyukvetés 236, 263.

M adárkát 640,
Magajött csemete 509.
Magakelt csemete 288.
Magasabb síkok 490.
Magas hegységi erdő 146.
Magavetés 509.

„ időszaka 516, 520.
„ különböző módjai 511.
„ szólaló vágással 512.

Magcsemeték 285.
Mag csírázásának feltételei 24S.

„ elvetése 334.
„ elvetésének alapelvei 328.

Magérés ideje 184.
Magjóságának vizsgálása 225.

„ kelése 249.
Magláda 192.
Magmennyiség meghatározása 341.
Magpergetés 190, 191.

„ a nap melegével 192.
„ egymásutánja 212.
„ fűtött helyiségben 195.

Magpergetők 191.
„ gőzfűtéssel 211.
„ forgatható cserényekkel 210.

Magpergetők mozdíthatlan cserényekkel
200.

,, mozdítható cserényekkel
198.

Magszükséglet megállapítása 233. 
Magtermés 520, 557.
Magtermőképesség 509.
Mag tisztítása 212.
Magvak csírázó képessége 180, 181, 

182, 183.
„ eltartása 216, 221—223.
„ érési ideje 184, 185.
„ gyűjtése 185—190.
„ nagysága 179.
„ súlya 179, 180.
,, szemszáma ISO, 181.
„ takarása 251, 272, 282, 284.

Magvetés időszaka 247. 
i Magzófák 133, 511, 520. 
j  Magyartölgy 69—73.
I Makkrakás 263.

Makkrakó saru 267.
Makk ültetés 263.

„ vetés 256.
Mantel-féle ültetőlemez 447.
Manteuffel csemetenevelési módja 346. 

„ -féle dombos ültetés 454.
„ mageltartási módja 220.

j Márga 321.
„ talaj 118.

Meghagyott állab 636.
MellékáUab 630, 636.

I  Mellékfanemek 115.
: Mellékhasználat 11, 591.
; Mellékhasználatok értéke 178. 

Mesterséges elegy 664.
„ felújítás 15.

Mesterséges felújítás előnyei 20.
„ „ hátrányai 21.

j Mésztalaj 118.
! Mezgés éger 94—97.

Mezőgazdasági használattal egybekötött 
szálerdő 138.

i Mezőgazdasági elő- s köztes művelés 269. 
Mezőgazdaság térfoglalása 7.
Meztelen gyökerű csemeték 286. 
Meztelen gyökerekkel való ültetés 436. 
Mihály teleki magpergető 210. 
Mikulás-féle dombos ültetés 461. 
Mocsártölgy 61—65.
Módosított bükkszálerdő alak 571.

„ sarjerdők felújítása 587. 
Mogyoró 114.

„ sarjerdők 587.
Mokry-féle kapáló eke 362.
Moldrik makkrakója 268.
Molyhos tölgy 68, 69.

45
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Mozgó kerítések 304. 
Mutscheller-féle iskolázó léc 355. 
Műhlen-féle barázdasorthúzó 334. 
Muzsdaly tölgy 66—68.

I V  agy csemeték 280.
Xapszámszükséglct ültetésnél 476—478. 
Négyes hálózat 416.
Nehéz talaj 120.
Nemes diófa 111, 112.

„ fűzek telepítése 581—586.
„ „ tenyésztése 581—586.

Nobbe-féle csíráztató 230.
Nolze rúdfűrésze 647.
Nordmann-fenyő 116.
Növényi trágya 317.
Növőterület 419.
Növőtér 424.

N y árfa  99—103.
„ sarjerdők 586. 

Nyerges ültetés 454, 459, 472. 
Nyers búmusz 122.
Nyesés 371.
Nyesés ideje 371.
Nyeső erdő 141.

„ sarjerdő 597.
Nyír 92—94.
Nyiresek átalakítása 665. 
Nyirmag vetése 276. 
Nyitóvágás 529.
Nyitvatermők 23.

Omorika fenyő 29. 
Oszlopkerítés 300.

Öntözés 370. 
Őrkunyhó 310. 
Őserdő 6.
Őszi fagy 125. 
Őszi ültetés 432. 
Ötös hálózat 417.

I*apircsomókkal való vetés 504. 
Pászta szélessége 523.

„ megmunkálása 245. 
Pásztás vágás 532.

„ tarvágás 559.
„ vetés 235, 261. 

Pásztorkodás 7.
Picea Omorioa Pancic 29.
Pinus Cembra L. 44—47.

Pinus Jeffreyi 116.
„ Lambertiana 116.
„ Laricio Poiret var. austriaca End

licher 39—41.
„ montana Miller 50, 51.
„ ponderosa 116.
„ pumilio Haenke 50, 51.
„ rigida 116.
„ silvestris L. 34—39.
„ Sitchensis 116.
„ Strobus L. 47, 48.

Platánfa 110, 111.
Platanus L. 110, 111.
Plochman-féle kanalasásó 383.
Pocsogó 490.
Pompás diófa 111 — 112.
I’ook-féle kettős kapa 266.
Populus L. 99—103.
Porhanyító kapák 238, 239.
Porhanyós talaj 120.
Pörgefúró 344, 450.

Q uercus L. 59—61.
„ borealis var. tardissima Simk. 

65.
„ cerris E. 73—75.
„ conferta Kit 69—73.
„ hungarica Hubcny 69—73.
„ pedunculata Ehrh. 61—65.
„ pubescens VVilld. 68, 69.
„ rubra 74, 116.
„ robustissima Simk. 66.
„ sessiliflora Sm. 66—68.

Rembe-féle vaskalapács 449.
Rendes sarjerdő 140, 575.

,, középerdő 142.
„ sarjerdőalak 575.

I Rendetlenül kezelt erdők átalakítása 
678—684.

Részleges vetés 235.
Rigólozás 313.
Rigólozás kapával 399.
Ritkító vágás 517, 524, 552.
Robinia pseudoacacia L. 108, 109. 
Rontott erdők átalakítása 678—684. 
Rőzse takarás 502.
Runde-féle vetőgép 254.
Rudas rács 367.
Ruddugvány 379.

Sack Rudolf kézi kapaló ekéje 365. 
Sajátos vetcsinódok 342.
Salix L. 103—108.
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Sánc 480, 481.
Sarjadzási képesség 509.
Sarjerdő 130, 138—141.
Sarjcrdő felújítása 574.

„ átalakítása középerdővé 677.
„ „ legelőerdővé 678.
„ ,, szdlalóerdővé 677.
„ „ vágásos szálerdővé

676.
., felújítása 574.

Sarjerdők felújításának gazdasági elvei 
536.

„ hézagainak pótlása 537.
„ vágási ideje 536.

Schütze ültetés-módja 460. 
Schwappach-féle keverék 322. 
Seebaeh-féle szálerdőgazdaság 571.

„ „ gereblye 241.
Segédtudomány 3.
Semlyék 490.
Sequoia gigantea 116.
Simafenyő 47, 48.

„ felújítása 567.
„ magvetése 284.

Sorbus aucuparia L. 113.
Soros hálózat 417.

„ ültetés 417, 419.
„ vetés 235.

Sortávolság 328.
Sorthúzó kapa 239.
Sorvasztó szél 539.
Sorzsinór 421.
Steiner-féle csíráztató 228.
Suhángok 286, 595.

„ nevelése 357, 358. 
Suhángszedő ásó 385.
Sújtókés 636, 643.
Sülyesztő ültetés 463.
Sümegi ültető ásó 448.
Sűrítő árkok 579, 586.

Szabályos ültetés 416.
Szabálytalan ültetés 416.
Szúlalás szálankint 135.

„ területbeosztással 513.
„ előnyei 514.
„ hátrányai 514.

Szólaló erdőalak 131, 515.
Szólaló gazdaság 9, 174.
Szólaló vágás 511, 512, 546, 553.
Szálait erdő 134, 543.
Szálerdő 130, 131 — 138.

„ alak 543.
,, felújítása 543.
„ módosulatai 137, 138.

Szeged vidéki homokterületek belasítfua 
485, 499.

Széldöntés 546,
Széldöntött fa 549.
Szélellenző 518.
Szélellenző pászta 619.
Szélernyő 482.
Szélfogó sövénj-ek 481.
Szelíd gesztenye 75—77.

,. ,. felújítása 569.
„ „ sarjerdő felújítása 577.

Szélköpeny 532.
Szellőztető kapa 365.
Szélnyalás 4S3, 491.
Szil 81—84.

„ felújítása 570.
„ mag vetése 276.

Szinkéreg 584.
Színre való vizsgálás 486.
Szögtűző 420.

„ dob 420.
Szökő vágás 532, 559.

T akarás (futóhomoknál) 481,
Talajbecslés 496.
Talajfordítás kapával 399.
Talajjavító fanem 128.
Talajjavító képesség 16.
Talajjellegzés 486.
Talaj kötöttsége 119.

„ megmunkálása 582.
„ megmunkálásának ideje 246.
„ megművelésének módjai 243.
,, mesterséges előkészítése 516, 519.
„ mélysége 118.
„ nedvessége 120.
„ nemek 118.
„ részleges megmunkálása 244.
„ teljes „ 243.
„ termőerejének fentartása 618—621.

Tányér 268.
Tápodéval ellátott ásó 383.
Tarvágás 543, 545, 546, 547, 554, 558, 

561, 563, 566.
Tarvágásos szálerdő 132, 544.

„ szálerdőalak 131.
Tavaszi fagy 125.

„ ültetés 431.
Taxus baccata L. 48, 49.
Teljes szántás után való vetés 280 

„ vetés 235, 504, 547.
„ záródás 12, 619.

Természetes elegy 664.
„ felújítás 15, 509.
„ „ előnyei 18.
„ „ hátrányai 19.
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Természetes felújítás magról 500.
Termőhely 117.

„ viszonyai 17.
Terra rossa 505.
Tilia 84—80.
Tincsültetés 286, 452, 453.
Tiszafa 48—49.

„ felújítása 284.
Tisztító vágás 591, 624, 625.

„ „ eszközei 627.
„ „ kivitele 626.

Tolókás magvető 336.
Toboz daraboló 213.

„ rosta 194, 195.
„ vágó horog 182.

Tomcsányi Gusztáv magtelelő kunyhója 
217.

Tölgy 59—61.
Tölgyállabok átalakítása elegyítéssel 663. 

„ makk vetése 255.
„ „ „ mezőgazdasági elő- s

köztes műveléssel 269.
Tölgyszálerdő felújítása 559—562.
Töltögető kapa 365.
Tőre vágás 498, 506.

„ vágó olló 624.
„ vágott csemeték 471.

Török mogyoró 114, 115.
Török Sándor-féle csemeteemelő eke 

385—389.
Törő-rúd 507.
Törpe boróka 52.
Törpefenyő 50, 51.
Törpefenyő felújítása 284, 567.
Történelem 5.
Törzsenként szálalás 513.
Törzsökös erdőalak 130.
Tősarj 534.
Töviselés 475.
Tövisrakós 474.
Trágyázás ideje 325.
Trágyázás kivitele 325.
Tudnivalók a fanemek ültetéséről 467 — 

472.

U tóérés 190. 
Utótilalom 617.

Ültetés Barth-féle ültető-csőrrel 450. 
Buttlár-féle ültetővassal 445. 
ékásókkal 447. 
földestül 435. 
ideje 431—433. 
költségeire befolyó tényezők 

475—478.
különböző módjai 433—464. 
sűrűsége 429—431. 
ültető fával 443. 
Wartemberg-féle ültetővassal 445 

Ültető ásó 449.
„ balta 449.
„ csőr 450.
„ fa 267, 354.
„ hálózatok kitűzése 420-423.
„ lándzsa 448.
„ lemez 447.
„ vas 445.
„ vaskalapács 449.
„ vetés 236.
„ zsinór 420.

V  adgesztenye 111.
Vágás alakja 532.

„ forduló 18, 511, 615. 
Vágás homlokvonala 539.

„ iránya 532.
„ kijelölése 541—543. 

Vágásos erdőgazdaság 129. 
Váltakozó vágás 547. 
Vályogtalaj 118.
Vándor csemetekert 289—291. 
Vasgereblye 240.
Vasvilla 362.
Védelmet kívánó fa 16. 
Védőállab 534, 554, 562, 619. 

„ erdő 10, 505, 673.
„ „ kezelése 512.

Tuskósarjak 534. „ rács 367.
Túlszárnyalt fa 629. Végső vágás 517, 524.
Túltartott fák 590. Vegyészi próba 231.
Tűlevelűek 23—52. Veszélyes szélirány 538.
Tűzpróba 231. Vetés bogárhátra 253. 

„ ideje 247.
„ kézzel 250.

Ugrató-léc 304. „ kivitele 250.
Ulmus 81—84. ., lelágyalással 253.
Uralkodó állab 430. „ fogasolással 282.

„ fanemek 115. „ köztesműveléssel 282
„ fa 629. „ megritkítása 377
„ szél 538. „ módjai 235.
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Vetés vetőeszközökkel 252.
„ vetőgéppel 252.

Vetési próba 225.
Vetőárok 329.
Vetőárkos vetés 235, 260.
Vetőbarázda 329.
Vetőbarázdák készítése 330.

„ mélysége 329.
Vetőcsoport 529.

„ kezelése 530.
Vetődeszka 265, 334, 335.

„ hasáb 335..
„ kalapács 265.
,, kert 289.
„ léc 334, 335.

Vetőmag beszerzése 179.
,, csírázó képessége 179.
„ mennyiségének meghatározása

232.
Vetőolló 335.
Vetőpuska 255.
Vetősor 329.
Vetősoros vetés 274.
Vetőszaru 255.
Vetőtölcsér 255.
Vetőtülök 255.
Vetővágás 516, 520, 522.
Vetővágás munkája 520.
Vetővágásos szálerdőalak 131.

„ szálerdő 543.
Vetővályu 335.
Vigályos gazdaság 571.
Világos fák 15.
Világosságot kedvelő fák 663

Világosságot kívánó fák 15.
„ „ „ elegyítése 166.
„ követelő fák 64.

Világosság szükséglet 15.
„ „ foka 16.
„ „ sorozata 16.

Villakapa 362.
Villás ásó 240.
Visszamaradt állab 636.
Vízmosások erdősítése 502, 503. 
Vonhausen-féle keveréktrágya 324. 
Vörösagyagtalaj 505.
Vörösberkenye 113.
Vörösfenyő 41—44.

„ mag vetése 283.
„ szálerdő felújítása 565—567.

Wartemberg-féle ültetővas 445. 
Weise-féle csíráztató készülék 228. 
Wellingtonia gigantea 116. 
Wittner-féle ültető ásó 449.

Záródás 12, 609, 614, 615.
Záródás mértéke cseres erdőknél 589. 
Zárvatermők 52.
Zöld trágyázás 321.
Zitny-féle foltvetőgép 254.

Zsarnócai magpergető 203.
Zsinór motóla 420.
Zsombékos ültetés 456, 457.
Zsombos 490.
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